
DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 22 decembrie 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante

Adresa ____ __
11) N O
Număr de telefon _
Număr de fax _ __ _  _
JF.-madoficial _   _  _  _
Adresa dejnternet _  _ _  _
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-maih

„ Laboratorul central de testare a băuturilor 
'aleoolice/nealcoolice şi a produselor conservate ”

\lun. Chişinău, str. Grenoble 128, lit U ”_______
" № 3600122658_____________________________
"'('(122)28-59-59______________________________
 ̂"(022) 79-36-82______________________________
lcthanyc(d),email.com______________________
https://lctbanDC.md/_________________________
( 'astraveţ Ala
009612111 e-mail: alamustea@mail.ru________

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii deachiziţie _ _ Licitaţie deschisă__________________________
Obiectul achiziţiei _ Echipamente de laborator__________________
Cod CJ’V 38900000-4_______________________________

: Valoarea estimată a achiziţiei _ _ 1 250 000,00 lei MDL______________________
Nr. şi link-ul procedurii fsc va indica din , Nr: ocds-b3wdpl-MD-1602856043003

, cadrul portalului guvernamental__________________________________________
ii-., w.micmive.vo' .nul) Link:

_  _ _ _ _ _ _  _ _ _ ' https://achizitU.md/ro/public/tender/21029498/
Data publicării anunţului de participare 19 octombrie 2020_________________________
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 

: (proiectele) la care se referă anunţul
respectiv (după ea:)_________________________________________________________________

III. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

l ipul contractului de achiziţie/acordului-
cadru__ _ _
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se 

. referă la un proiect şi/sau program 
finanţat din fonduri ale Uniunii Kurojţcnc 
Sursa de finanţare

Data deciziei de atribuire a contractului de
achiziţie/acorduluijcadru_ _________
Denumirea opţmaţoruIui ecoinunic 
Nr. şi data contractului de 
aeliiziţie/acordului-eadru _ _ _ _ _  
Valoarea contractului de 
acbiziţie/acordului-eadru 
Termen de valabilitate

■S B unuri Servicii □ Lucrări □

•S Nu Da □

Buget de s ta ta  Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: proprii
03 noiembrie 2020

K ’S  "Nitech” SRL 
Nr: 8
Data: 17 noiembrie 2020
■ară TVA: 1229000,00

Inclusiv TVA: 1474800,00
decembrie 2020

https://lctbanDC.md/
mailto:alamustea@mail.ru
https://achizitU.md/ro/public/tender/21029498/


1 Termen de execuţie 60 zile calendaristice care decurg din data 
semnării contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □

V Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare

S  Modificarea termenului de valabilitate
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicaţi/

Temeiul juridic Contract nr.8 din 17.11.2020 punctul 12.3
Creşterea preţului în urma modificării
(după caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii puhlicc/acordului-cadru (după 
caz)
Alte informaţii relevante

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 
şi amploarea serviciilor) HPLC Sistemă pentru determinarea micotoxinelor-1 bucată

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motiv ele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)

1. Echipamentul contractat este unul complex, care se fabrică nemijlocit conform 
specificaţiilor solicitate în cadrul licitaţiei şi fabricarea unui astfel de echipament necesită 
timp.

2. Perioada de fabricare, livrare şi instalare a echipamentului coincide cu perioada restricţiilor 
parţial instalate în întreaga lume în vederea răspîndirii virusului COVID 19, suprapusă cu 
perioada sărbătorilor de iarnă.

3. Aceste circumstanţe încetinesc toate procesele logistice aferente fabricării, livrării şi 
instalării echipamentului contractat.

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr.8 din 17.11.2020 a 
fost încheiat acordul adiţional privind:

1. Modificarea termenului de executare/livrare: în decurs de 90 zile lucrătoare, care decurg 
din data semnării Contractului.

2. Modificarea termenului de valabilitate a contractului: pînă la data de 31.03.2021.

Denumire
operator
economic

.. . , , , . : Valoarea modificărilor lei (după ca/).\r. şi data acordului ------- - ........ — —  — ■ ■■L—
adiţional Fără TVA Inclusiv TVA

ICS ”Nitech ” SR '■TOU, 18.12.2020

Conducătorul:

(NtmkpPren,

1

(Semnătura)

L.Ş.
Agenţia Achiziţii şos, Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov^d)ffikwdender.gov.md 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 
4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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.  DAREA DE SEAMĂ  
       de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 
Nr.1 Din 22 decembrie  2020 

  

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 822528 
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) 

Bătrînu Oxana 

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)  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □ +Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea serviciilor de menținere a soluției 

pentru eficientizarea procesului de licențiere, 

autorizare și notificare bazată pe platforma 

Microsoft Dynamics CRM 

Cod CPV 72267000-4 
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-1603370759552 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21029767/ 
Data publicării: 22.10.2020 

Platforma de achiziții publice utilizată □ + achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
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: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 353 428,33 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] - 
 

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

[Indicați numărul de zile] - 

5. Până la termenul-limită (data 23 noiembrie 2020, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. DINAMIXRM SRL 34632290 BIZADEA CATALIN - Administrator 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

DINAMIXRM SRL 

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

Propunerea tehnică F(4.1) prezentat 
Propunerea financiară F(4.2) prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat 

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

Formularul ofertei F(3.1) prezentat 
Certificatul de înregistrare a 
întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al 
persoanelor juridice, emis de către Camera 
Înregistrării de Stat /  I.P. ,,Agenția Servicii 
Publice” sau 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 

Ultimul raport financiar prezentat 
Demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 

prezentat 
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Valoarea minimă a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul  ultimilor 3 ani 

prezentat 

Actul care atestă dreptul de prestare a 
serviciilor 

prezentat 

Demonstrarea accesului la 
infrastructura/mijloacele indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră strict necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a Contractului 

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) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  
(fără 

TVA)*EUR 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1: Menținerea și 
suportul tehnic  a 
soluției pentru 
eficientizarea procesului 
de licențiere, autorizare 
și notificare bazată pe 
platforma Microsoft 
Dynamics CRM 

 

 

 

DINAMIXRM SRL 16 000,00 1serviciu 

 
 

+ 

 
 

+ 

Lotul 2: Menținerea și 
suportul standard a 
licențelor GoGet365 
Portal 

 

DINAMIXRM SRL 1 300,00 

 
1serviciu 

 
 

+ 

 
 

+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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Pentru fiecare lot □ +       
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [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 TVA), 

EUR 

Prețul total  

(fără TVA), EUR 

 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA), EUR 

Lotul 1: Menținerea și suportul tehnic  a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și 

notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM 

Servicii de mentenanță 
și suport tehnic a 
soluției pentru 
eficientizarea 
procesului de 

 

DINAMIXRM SRL 
1 

serviciu 11 000,00 11 000,00 13 200,00 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Prețul unitar  

(fără TVA), 

EUR 

Prețul total  

(fără TVA), EUR 

 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA), EUR 

licențiere, autorizare și 
notificare bazată pe 
platforma Microsoft 
Dynamics CRM 
Servicii prestate în 
baza solicitărilor de 
schimbare   

 
DINAMIXRM SRL 

100 
Om/ 
oră  

50,00 5 000,00 6 000,00 

TOTAL lot 1: 16 000,00 19 200,00 
Lotul 2: Menținerea și suportul standard a licențelor GoGet365 Portal 

Servicii de asigurare a 
accesului la 
mentenanță și  suport 
standard pentru 
licențele GoGet365 
Portal 

 

DINAMIXRM SRL 

1 
serviciu 

1 300,00 
 

1 300,00 
 

1 560,00 
 

TOTAL lot 2: 1 300,00 1 560,00 
TOTAL: 17 300,00 20 760,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: n/a 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

DINAMIXRM SRL 11.12.2020 SIA RSAP/poștă electronică 

 

(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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17. Contractul de achiziţie încheiat: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractului 

Data 

contractu-

lui 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 

valabilitate a 

contractului fără TVA cu TVA 

1 

DINAMIXRM 

SRL 

34632290 

 

25/215/2020-

COP 

 

22.12.2020 

 

72211000-7, 

72268000-1 

17 300,00 

EUR 

(351 190,00 

MDL) 

20 760,00 

(421 428,00 

MDL)  

 

28.02.2022 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat în conformitate cu art.32 (3) lit.b) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.  

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: 
 
CINCILEI Aureliu  
 
(semnat electronic) 
 

 



DARE DE SEAMA

dr; atribuire a contractului de achizilii publice r
de incheiere a acordului-cadru tr

de anuiare a procedurii de atdbuire tr

Nr. 15 din 22'12 2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantii

Denumirca rutoritntii co n t r!!l!4!l!9 IMSP spitalul raional laloveni

Localitate
100r600157232IDNO

Adresa Or. Ialoveni. str. Alexandru cel Bun, 7

NumIr de lelelbn 1t-86
(0268\2-22-68Numir de frrx
imsD-sr-ialo\ sn i'a Inarl.fLl

Adresa de internet http:/,/srialoveni.md/

iersoana tle contact (nune, prenume' tele,fon' e-

nta,l)

Leorda Tatiana

2. Date cu privirc la procedura de atribuire:

r Fretea ofe.telor de preluri rlicitalie deschisaTipul procedurii de xtribuire aplicat€

Nr: ocds-b3*'dp1-MD-1 6056 14521548Procedura de achi/ilie rcperall taufd -az'

Tipul obiectului contractului de achizitie/

a(ordului-cadru
Obiectul achizitiei

Cod CIV
-Eipunerea motivuluVtemeiului privind alegerea

procedurii de atribuire ai, cazul aplictuii altor
d(cit licihtia Jc.\chi

Nr: ocds-blnLlpl-MD-1b056I 4521548Fiucetlutu tle ai.ibuire (se va indica din cadrul

pofidlului gwenamenldl v\rt ntender'ga\' m.l)

i achizitii.md; o e-licitatie.md: tr yptender'md
Plrtforma de achizi(ii publice utilizatd
L,rur4 de intenlie publicatinBAP (dupd caz)

-tuget de stat; rBuget CNAM; trBuget CNAS; .Surse

externe: oAlte surse:
Sursa de finanfare

y 
^loare^ 

estim^t^ (lei, Jiird TVA)

Bunuri t Scr\ icii tr Lucrari tr

Tehnici fi instrumente specilice de atribuire

Produse alimentaie (Pachet alimentar) penhu anul

202 I dcstinale bolnavilor de tubcrculoza

15800000-6

600 000

ri.r@
Data Dublicerii: 17.1 1 -2020

r-iulut,miendetgev.ndldal!&ldsbltrd-plME

oAcord-cadru :Sisrem dinamic de achiziie :Licitalie
electronica ECatalog electronic

14521

3. Clarificiri privind documentatia de atribuirc:

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic

c.inr, a \olicitnrii de clarilicare
ExDunerea succinti a rlsPunsului
Drta transmiterii

I



Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare []ndicali sursa tilizdtd $i data publicdriil

Trrmeniimiln de dcpunere ti deschidere a

ole elor prelangit (dnpd caz)
Indicali 11utl1drul de zilel

4, Modificiri oDerate in documentatia de atribuire:

5. Pini la termenulJimiti (data 08.12,2020' ora 9:00)' au depus oferta -1- olertanli:

6. Informatii privind ofcrtcle depuse ti documentcle de calificare li aferente DUAE prezentate
de citre oDeratorii cconomici:

7. Inlormafia pri\Iind corespunderea ofcrtclor cu cerinfele solicitatc:

Nr. Denunrirea operatorului economic IDNO Asocirtii/
administratorit

l. SRL " Exclusiv" 100260004575,r $obea Olga

Denumire d0(ument
DenumireI oDeratorului economic

Exclusiv SR-L

6e
Documentele ce constituie oferta

cotlstnna Drin: DrezentaL nea'ezentaL nu carespunde)

unerea tehnici
uDefea financiard

DUAE
Garantia pentru oferta

Documente
ld constua prin: prezenl

de calificare
leprezentat, nu cofe,Se

Du\ cda infegisrarii persornei jur idice

Foflnularul olerei coll1pletatd in
confbrmitate cu Formularul (F 3.1)

Certilicat de atribuire al contului bancar
eliberat de banca detinatoare de cont

Cenificat de efectuare sistematici a plilii
impoziteior, contribu!iilor

I'rezentarea de dovezi privind
confo ritafea produselor, indetificata
priD refefire la specifioafii sau standard

Ultilnul fapofi financiar

Autoizalie sanitari de funclionare

Autorizalie sanitar veteinard (pu

produsele de origine animalierd)

Lista fondatofilor

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

Pretul ofertei
(fi€ TVA)*

Cantitate $i
unitate de
misuri

Corespunderea
cu c€rinfele de

calificar€

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lotul 1

Produse alimentare
(Pachet alime ar)

600 000.0

2



pentru anul 2021

destinate bolnavilor de

tuberrulozd:

SRL " Exclusiv"

10,18Lapte de vaci
Dasteorizat 2.5%

I litru
+

Smintind 20% 61,1 I 1k8 +

Unt nesdrat feri adaos

de grdsimi vegetale,
'72.5% (1,200 zr\

148,15 lkg +

Ca$caval55% cu
cheae tare

129,r7 lkg +

Branza 5% de vaci 60,18 rr(g +

Chefir 2,5% 15,7 4 I litru

Carne de pasare

amDarara (garna,
Dui).1ke

60,81 lkg +

Pe$te Tip,,hec"
congelat, fald cap, fara
coada

54,l',I lkg +

Oui de mas[ +

Paste liinoase, cat.
suDenoara

1kg +

BiscLriti 45.83 lkg +

Chifle din aluat de

cozonac

3'7,03 lkg +

Napolilane 50 lkc +

Zahar 15,74 lkg + +

Piine de griu, cal I 10,19 rKg +

Piine de secard/griu ,
C-II

12,04 lkg +

Crupe orez t6,67 lkg +

Crupe de Hri$ca cu
bob intres

2t,6',7 lkg +

Crupe oves t4,1.7 lkc +

Mazare uscat6 ilefuiti
intreasd

t2,96 1(g +

Mazdre verde
conservatA calit. SuP.

in borcane de 0,7- 0,75

L

25 lkg +

Ulei vegetal din
risAritd ratinat

lkg +

Ceai negru in pachte

de 100sr

315 lkg

Iasole 35,19
11,67

lkg +

Fdine de porumb lkg + +

8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofe ei

cu cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat:

Data



9. Ofertantii respinli/descalificali:

Denumirea operatorului economic Motivul resDingerii/descalifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelori

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe lotuli cumulate o

Pentru toate loturile tr
eii"1i*lra.i ptiti.O tumarul de lotu care pot fi atribuite aceluia$i ofertanr [lndicali]

Justifrcarea tleciziei de a nu atdbui contactul pe loturi:

11. Critcriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-Prel tr

Cel mai bun raport calitate-cost tr

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicalii

(Se ra completa pentru loturile care au fosl atribuite i baza

prel sau cel mai bunrapofi calitate'cost)

crite/iilor: cel mai bun ruporl calitale'

13. Reevaluarea ofertelor:

Motir ul reer aluarii oferte!91
Modificlrile oPerate

14. in urma examiniri, evatuirii $i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea conhactului de achizilie publici,/acordului-cadru:

Punctaiul calculatValoarea din ofertiFactorii de gvaluare

Denumirea opentorului economic I

Denumire factol'ul I
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic n

DenumireI lotului Denumirea
operatorului

€conomic

Cantitate fi
unitate de
mlsurd

Pr€,tul unitar
(firi TVA)

Pretul total
(firn TvA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Lotul I
Produse alimentare

eachet alimentar) pentn
anul 2021 destinate

bolnavilor de

tuberculozi:

600 000,0 720 000,0

Lapte de vaci Pasteurizat
2s%

I litru 10,18 10,18
ll

4



Smintina 20%

Unt nesdrat fEra adaos de

grAsimi vegetale, 72,5%

a11200 sr)

L*"o.u" 

\

lkg
lke

61.1 l 61,1 I 66

148,15 148,15 160

Caicaval55oZ cu cheag

tare

lkg t29,17 129,r7

Br6,nzb 5a/o de vaci lkg 60,18 60,18

Che{t 2,504
15,14 t7

Came de pasare ambalatd
(sain5" pui),1ke

lks 60,83 60,83

Pe$te Tip ,,hec" congelat,
lbrd cap, fEra coad6

tkg 54,17 54,17

Oud de masi
a )< 2,1

Paste fhinoase, cat.

sDDenoala

lkg

1kg 45,83 45.83 55
Biscuili
Chifle din aluat de

cozonac

tkg 3',7,03 37,03 40

lkg 50 50 60
Napolitane

rKg 15,'7 4 15,7 4 l7
Z^hZLr

lkc 10,r9 10.19 11
Piine de gfu, cal I
Piine de secartgiu , C-II r(8 12,04 t2,u4 1l

Crupe orez
lkg 10.o/ 16,6'7

Crupe de ltuisc5 cu bob

ln eg

tkg 21,67 21,6',1

Crupe ovas
lkg t4,t7 14,l'.l t'7

tazare uscata $lefuitl
intreaeA

lkg t2,96 12,96 l4

Mazare verde conseNata

calit. Sup. in borcane de

0.7- 0.75 L

r(g 25 25 l0

Ulei vegetal din rdsarita

mfinat
Ceai negrLl in pachte de

10osr

lkg 40

lkg 3'7 5 375 450

Iasole
Fiina de porumb

lkg 15 1q 35,19 38

lkg lt,67 t1,67 l4

15, Anularea procedurii de achizilie public[l

in terneiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-.

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

(Informarea operatorilor ecohomici impliclli in procetlura de atribuire desprc deciziile grupului de.

iiiru pentru ichizi1ii se rcllizeazd in conformitare cu prelederile art' 3J al Legii nt 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)



17. Termenul de a$teptare pentru incheierea contrtctului:

iiFul in ca." uuloa.ea estimata a conhactulul este

mai mica decat pragurile prevazute la art.2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi[iile
publice

.6 zih in cazul nansmilerii comuniceriiprin
miiloace electronice ri/sau tax a

! 11 zile in cazul netransmiterii comunicari; prin

mijloace elecuonice $i sau lhr D

ilca^l in ca.e uuloa.ea estimatd a contractului este

eq"l5 iau mai mare decer pragunle pfe\ 6lule la an 2

alin. r3 ) al Legii nr. I I I din J iulie 2015 privind

achizil'ile publice

E 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prrn

miiloace electronice si/sau fax E

- 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax tr

(Selectali termenul de a;teptare lespectat Calcularca telmenelor prevdzute de Legea nr' l3l din 3
'iulie 

20'15 privind achXiliiie publici, inclusiN a telmenelol de a;teptare, se efectueazd in confotmitate

cu preved2rile TITLULAI iV Capitolul I (calcularca Termenului) al codului civil al Republicii

Moldot a).

18. Contractul dc achizitie/acordul-cadru incheiat:

Pn |rczenta tlate tle seamd, gtupul de lucru rleclL|d cd lefme,|ul ile d|leptafe petfincl|ete|ea
con;dului/contractelor inilicate a fost rcspectat (excepfinil caurile pre|dzute .le afi' 32 alitl' (3) al Legii

nr. 131 dih 3 iulie 2015 privind a;hiziliit; publice ), prec m ti cd in caz l 
'lepunerii 

contestaliilot ;L/ssa

recepliondrii rupoartelor de mo itorizare' aceastea aufost examindle;i solulionale'

Pfi|lprczen|adafedeseamd,g|upul.lelacrupenlruachizi|iiconrtrmdcofectitudhtea.lesfd'ufd|iipfocedurii
de a;hizilie, fapt pentru care poa d rdspun,lere conform prcvealerilor legdle in vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Director Dinu SARGU
(Nume, Prenume)

Denumirea
operatorului

Numirul
Si d*ta

contractuluV
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractului/acordului
-cadru

SRL
"Exclusiv"

21.12.2020
15800000-
6 600 000 720 000

31.12.2021
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr. 15 din   22 decembrie 2020    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru copii cu 

dizabilități mun. Orhei 

 

Localitate Mun. Orhei  

IDNO 1008606006164  

Adresa Str. Valeriu Cupcea, 4  

Număr de telefon  023528373  

Număr de fax 023528871  

E-mail oficial  danilavaleria20@gmail.com  

Adresa de internet   

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

mail) 

Danila Valeria  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru simestrul I anul 2021 

Cod CPV 158000000-6 

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-1605691944888 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1605691944888 

Data publicării: 18 noiembrie 2020 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:09.112020 

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Buget de stat;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 269 500,00lei (fara TVA) 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  
  
24 nov 2020, 10:12;    

27 nov 2020, 16:08 

 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic   

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
  
1.De ce nu se poate de transferat Garanţia pentru ofertă pe 

contul AC? , astfel veti optimiza lucrul efectuat de OE 
2.  Conform Lege 131/15 se poate și de transferat, în R.M. este 

situație de COVID-19 și cod ROȘU - de ce D-ră doriți să 
mergem la banka și fizic să luăm hîrtiile? Vă rugăm adăugați 
IBAN undee putem să efectuăm transer Garantia pentru 
oferta! Reamintim că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei 
Sociale -recomandat lucrul de la distanță! 

 

 

 

Expunerea succintă a răspunsului  1.Buna ziua, AC nu dispune de un cont deschis de Trezoraria 

Regională destinat garantiilor pentru oferte.in Documentatia 
Standart capitolul II PUNCTUL 3 a)Oferta va fi insotita de o 
Garantie pentru oferta(emisa de o banca comerciala) conform 
Formularului F3.2 . Deci nu se accepta transferul 
2. Buna seara, in Documentatia Standart capitolul II 

PUNCTUL 3 a)Oferta va fi insotita de o Garantie pentru oferta 
(emisa de o banca comerciala) conform Formularului F3.2 . Va 
rugam sa respectati conditiile stipulate in Dumentatie ,conform 
Legii 131 din 03.07.2015 AC ARE DREPTUL DE A ALEGE 
UNA DIN OPTIUNI.Nu acceptam transfer, nu dispunem de un 
cont destinat garantiilor pentru oferte.O seara buna sa aveti 

 

Data transmiterii (24 nov 2020, 15:14);  (27 nov 2020, 16:42)  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 04 decembrie 2020, ora 08:00), au depus oferta 13  ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. “Brodetchi “ SRL 1004606001297 Brodetchi Ion 

2. SRL “LOVIS ANGRO” 1007600043788 Sofroni Lilian 

3. SA “Fabrica de unt din Floresti” 1003607011922 Grigoras Pavel 

4. “SRL Costodar – Impex “ 1019600024858 Petcoglo Constantin 

5. ”VILLA- PRODOTTI “ SRL 1016600007719 Agrici Alexei, 

 Agrici Vladimir 

6. SA “Lactis” 103602151429 Angheluta Gheorghe 

7. SRL “Meltan” 1018600003955 Melnic Tatiana,  

Melnic Victor 

8.  SC “Viocris –Impex”  1006600032107 Iachim Vioreliu 

Iachim Anatol  

9. SRL “ BAGUETTE”  1014600037741 Bolsacova Ecaterina 

Cebotari Valentin 

10. “Produse de Familie” 1010600010111  

11. SRL “Lapmol” 1002600024308 Ionita Serghei 

12.  CC “Nivalli- prod” SRL 1006600010112 Plesca Igor 

Gradinaru Sergiu 

13.  TELEMAR 1003600098573  
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 

Denu

mire 

docu

ment 

Denumirea operatorului economic      

“Brod

etchi 

“ SRL 

SRL 

“LO

VIS 

AN

GR

O” 

SA 

“Fabr

ica 

de 

unt 

din 

Flore

sti” 

“SRL 

Cost

odar 

– 

Impe

x “ 

”VIL

LA- 

PRO

DOT

TI “ 

SRL 

SA 

“Lact

is” 

SRL 

“Mel

tan” 

SC 

“Vio

cris –

Impe

x” 

SRL 

“ 

BAG

UET

TE” 

“Pro

duse 

de 

Fami

lie” 

SRL 

“Lap

mol” 

CC 

“Niv

alli- 

prod

” 

SRL 

TEL

EMA

R 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
     

Propu

nerea 

tehni

că 

+ + + + + + + + + - - + - 

Propu

nerea 

finan

ciară 

+ + + + + + + + + - - + - 

DUA

E 

+ + + + + + + + + - + + - 

Gara

nția 

pentr

u 

ofertă 

(după 

caz) 

+ + + + + + + + + - + + - 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

C
er

ti
fi

ca
t 

d
e 

in
re

g
is

tr
ar

e 

+ + + + + + + + + - + + - 

A
tr

ib
u
ir

ea
 

co
n

tu
lu

i 

+ + + + + + + + + - + + - 

A
ch

it
ar

ea
 

im
p
o

zi
te

 + + + + + + + + + - + + - 

R
ap

o
rt

 

fi
n

an
ci

ar
 + + + + + + + + + - + + - 
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C
er

ti
fi

ca
t 

d
e 

co
n

fo
rm

it
at

e + + + + + + + + + - + + - 
A

u
to

ri
za

ti
a-

 

sa
n

it
ar

a 

+ + + + + + + + + - + + - 

C
er

ti
fi

ca
t 

d
e 

ca
li

ta
te

 

+ + + + + + + + + - + + - 

C
o
n
fi

rm
ar

ea
  

C
ap

 e
x

ec
u

ta
ri

 

+ + + + + + + + + - + + - 

C
er

ti
fi

ca
t 

in
sp

ec
ti

e 
ca

li
ta

ti
i + + + + + + + + + - + + - 

O
fe

rt
a 

+ + + + + + + + - - - + - 

 

(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 

                              

Lotul 1  

Produse de 

panificație                                          

“Brodetchi “ SRL 133832.00 22300 kg + + 

Lotul 2  SRL“LOVIS ANGRO” 36285.82 1400 kg + + 
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Dulciuri “SRL Costodar – 

Impex “ 

36285.83 + + 

 SRL “Meltan” 40666.00  + + 

SRL “ BAGUETTE” 40666.50 - + 

                             

Lotul 3  

Produse 

cerealiere 

SRL“LOVIS ANGRO” 115561.40 11300 kg + + 

“SRLCostodar – Impex 115561.76 + + 

SRL “Meltan”  125285.00 + + 

SRL “ BAGUETTE 131068.00 - + 

                                      

Lotul 4 

Halva 

 SRL “Meltan” 4319.00 200 kg + + 

“SRLCostodar – Impex 4320.00 + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 4666.00 + + 

SRL “ BAGUETTE 4667.00 - + 

                                      

Lotul 5 

Produse 

conservate 

SRL“LOVIS ANGRO” 54619.66 4200 kg 

230 litri 

+ + 

“SRLCostodar – Impex 54619.67 + + 

SRL “ BAGUETTE 60979.90 - + 

SRL “Meltan” 67374.75 + + 

Lotul 6 

Fructe 

uscate 

“SRLCostodar – Impex 11028.00 320 kg + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 11029.00 + + 

SRL “ BAGUETTE 11300.00 - + 

SRL “Meltan” 13200.00 + + 

                                                

Lotul 7 Ouă 

SRL“LOVIS ANGRO” 23000.00 15000 buc + + 

“SRLCostodar – Impex 28250.00 + + 

SRL “ BAGUETTE 29700.00 + + 

Lotul 8 

Condimente 

“SRLCostodar – Impex 10224.68 1016 kg + + 

SRL “Meltan” 10844.58 + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 10895.00 + + 

SRL “ BAGUETTE 12566.97 - + 

                                

Lotul 9 

Ceai,cafea 

SRL “Meltan” 21043.33 105 kg + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 11233.32 + + 

“SRLCostodar – Impex 25630.33 + + 

SRL “ BAGUETTE 33829.05 - + 

Lotul 10 

Carne 

SC“VillaProdotti” SRL 371050.00 7300 kg + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 374854.00 + + 

Produse de familie 407310.00 - - 

CC“Nivali- Prod” SRL 435100.00 + + 

                                   

Lotul 11 

Produse 

lactate 

SA Fabrica de unt din 

Floresti 

278117.00 24800 kg + + 

Lactis SA 287818.00 + + 

 SRL LAPMOL 336527.78 - - 

Lotul 12 

Produse cu 

cheag 

SA Fabrica de unt din 

Floresti 

154125.00 3750.00 kg + + 

LACTIS SA 156250.00 + + 

Lotul 13 

Iaurt 

LACTIS SA 36240.40 10300 buc + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 36240.74 + + 

Lotul 14    

Produse din 

pește 

SRL Viocris-Impex 54360.00 1600 kg + + 

SRL“LOVIS ANGRO” 54859.00 + + 

TELEMAR 58830.00 - - 

Lotul 15 

Carne 

înăbușită 

SRL“LOVIS ANGRO” 5823.32 200 kg + + 

SRL “Meltan” 5823.33 + + 

“SRLCostodar – Impex 5895.08 - + 

SRL “ BAGUETTE 6500.00 - + 



6 

 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

TELEMAR Nu am avut posibilitatea de a vizualiza mapa de 

documente, 

pretul propus este mai mare fata de cistigator 

Produse de familie Nu am avut posibilitatea de a vizualiza mapa de 

documente 

pretul propus este mai mare fata de cistigator 

SRL“LOVIS ANGRO” pretul propus este mai mare fata de castigator  la 

loturile 4, 6, 8, 9, 10,   

SRL “Meltan” pretul propus este mai mare fata de castigator la 

loturile 2, 3, 5, 6, 8, 15 

“SRLCostodar – Impex pretul propus este mai mare fata de castigator la 

loturile  2, 3, 4, 5, 7, 9, 15 

SRL “ BAGUETTE pretul propus este mai mare fata de castigator la 

loturile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, lipseste  oferta 

CC“Nivali- Prod” SRL pretul propus este mai mare fata de castigator la 

lotul 10 

Lactis SA pretul propus este mai mare fata de castigator, la 

loturile 11, 12  

Lapmol SRL pretul propus este mai mare fata de castigator, la 

lotul 11 

 

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 □               
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(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 TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

                              

Lotul 1  

Produse de 

panificație                                          

“Brodetchi “ 

SRL 

22300 kg 11.95 113832.00 144480.00 

Lotul 2  

Dulciuri 
 

SRL“LOVIS 

ANGRO” 

1400 kg 183.94 

 

 

 

155.58 

 

 

 

81.22 

 

 

1.53 

 

 

58.24 

36285.82 43542.00 

Lotul 3  

Produse 

cerealiere 
 

11300 kg 115561.40 134097.00 

Lotul 5 

Produse 

conservate 

4400 kg 54619.66 65534.00 

Lotul             7  

Ouă 

15000 buc 23000.00 27600.00 

Lotul 15 

Carne 

înăbușită 

200 kg 5823.32 6988.00 

Lotul            4  “Meltan “ SRL 200 kg 43.18 4318.30 5182.00 
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Halva  

 

437.88 
Lotul 9 

Ceai,cafea 

105 kg 21043.25 25251.90 

Lotul             6  

Fructe uscate 

Costodar-Impex 

SRL 

320 kg 69.73 11028.00 13233.60 

Lotul 8 

Condimente 

1016 kg 762.85 10224.68 12269.61 

Lotul 10 

Carne 

SC“VilaProdotti 

“ SRL 

7300 kg 308.78 371050.00 445260.00 

   Lotul 11 

Produse 

lactate                           

Fabrica de unt 

din Floresti” SA 

24800 kg 122.80 278117.00 300450.00 

Lotul 12 

Produse cu 

cheag 

105.51 154125 172965.00 

Lotul          13  

Iaurt 

Lactis SA 10300 buc 3.52 36240.40 43488.48 

Lotul 14    

Produse din 

pește 

SRL “ 

VIOCRIS-

IMPEX”  

1600 kg 90.87 54352.00 65225.00 

 

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  

“Brodetchi “ SRL 10.12.2020 e-mail 

SRL“LOVIS ANGRO” 10.12.2020 e-mail 

“Meltan “ SRL 10.12.2020 e-mail 

Costodar-Impex SRL 10.12.2020 e-mail 

SRL “ VIOCRIS-IMPEX 10.12.2020 e-mail 

Lactis SA 10.12.2020 e-mail 

Fabrica de unt din Floresti” SA 10.12.2020 e-mail 

SC“VilaProdotti “ SRL 10.12.2020 e-mail 

Lapmol SRL 10.12.2020 e-mail 

SRL “ BAGUETTE 10.12.2020 e-mail 

CC“Nivali- Prod” SRL 10.12.2020 e-mail 

Produse de familie 10.12.2020 e-mail 

TELEMAR 10.12.2020 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

* 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

” BRODEȚCHI ”  SRL 1 22.12.2020 15800000-6 133832,00 144480,00 31 iulie  2021 

SRL ” COSTODAR  

IMPEX ” 

2 
22.12.2020 

15800000-6 21252,68 25503,21 31 iulie  2021 

” LACTIS”  SA 3 22.12.2020 15800000-6 36153,00 39140,00 31 iulie  2021 

”MELTAN   SRL 4 22.12.2020 15800000-6 25361,58 30433,90 31 iulie  2021 

”FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI”   SA 

5 
22.12.2020 

15800000-6 432242,00 473415,00 31 iulie  2021 

SRL „LOVIS  ANGRO”, 

 

6 
22.12.2020 

15800000-6 235290.20 277761.00 31 iulie  2021 

”VILLA PRODOTTI  „ 

SRL 

7 
22.12.2020 

15800000-6 371050.00 445260.00 31 iulie  2021 

”VIOCRIS - IMPEX „ 

SRL, 

 

8 

22.12.2020 

15800000-6 54352.00 65225.00 31 iulie  2021 

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. 



t\t
/dsu.
/r_"?

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.41 din22.l2'2020

Date cu privire la autoritatea contractant[:

Mun. ChiSinau

loo+oooo2841l-

022582869
,Numrr,'de, telefon 022582869
Num[r'de fa!

i n fo t.Ei uau to@€n r q i I'9e m

E mait''oficr4 autosalubrit4!e.rnq
Adiesa'de'internet itiiasl@gmail'com

tume' lelefon' e-
ffiE6ana' de c6nttct(nume' l

Date cu privire la procedura de atribuire:

ilp-..d*ii a* uttibtit* uP|'i.ut. 233268_0_Q

Bunurictului deffif ' obiectului- co

abiiiriti*/ac lubrifianli auto
bbidctut:achiii

Nu se aPlicattlt'i Pri'ind,alegerea
,,''.il'iatffirii' de atiiulit., ('4, .cazul 

aplicdrii altor
':tiiiiiiiirii,,tdei:artic:itasiadeichisd)

ffi..d-uta de atribuire

;jffiii ii " i 
gui er n am e n I a I

-k-i6 t"atca dtn cadrul

***.@ ou' *d/6dtts/ocds-b3 wdP 1 -

MD- 16049233

D.t. Ptblicatti: 09' l I '2020

Pl"tf".-" d. ""ni'itii P"Uti"t ut

e n BAP (duPa ca:1
Link-ul:-
Licitalie electrontcd

cifice de atribuire

Buget Propilu
Sil**,oe ,finantare

383 500

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Dat" *tt"itlrii ctatinclrilor

;-ner*a.uc.intnql4lpu"tulgl
Data'tiansmiterii



4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

(Seuacompletatncazultncareaufostoperatemodificdri)

pffnfl ra termenur-limiti (data 06.11.2020, ora 11:00, au depus oferta 3 ofertan{i:
J.

6. Informafii Privind
de cltre oPeratorii

ofertele dePuse qi documentele

economici:

de calificare qi aferente DUAE prezentate

FEimaiilt'
i loacelor de informare

ffiepunere qi deschidere a

Iti-affiOr'pietrn g it (duP;d c a)

nsociatii/
administratoriiffiratoruluieconomic i

,r.,t,.,,',,,,=-:---..-,:l'. 
- -l 

Ii_::.: ::: 1: ':' r . '

Lerteco

Calbor GruP

S.ol-Gtotp

IDNO

101 1600016763

1005600022213

ANGHILOPOL
ALEXANDR1.

-RUSSU VLADIMIR
z
3

lot oeooo39864 -COTORCEA OLE,G

#Ufirt" aotn*-I"t
Seol-GrouP

Lerteco

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

pr""""t"

prezentat

prezenlal

Calbor GruP

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

- pt""""frt

prezentat

prezentat
prezentat

wezsntil
F,robundreaIte!4!c'[ pre'4ontat
D.h.tii n e-reafinanci arb nrezentat

D-ffi prezentat

prezentat

ffiindat' 0e, inre gistiare
.A,fi*Abtinaerii:,,, "'l prezentat

Efuficat:de atribriire a

Prezentat
(expirat)..TtertifrCat efe-ctuare

'iiit ic6'a,pldtii' 
,

f fifififii prgzental
prezentat

ptezentat

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:
Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre(ul ofertei
(frre TVA)*

,,,I)enumirea.
,bperatoiutui
:., :eConomic

Calbor Gr



-r

+

T

17 999,99
18 000

(oo I

Lot 3

SAE
5W-40

Calbor GruP
500 I

500 I

tooo t

+

Lerteco -r

+
+

l--:-l+r-;-t-t

f

-r

Seol-GrouP 25 429,17

Calbor GruP

Lerteco

41 800

{2 000

t4 ooo

Lot 4
SAE
10w-40

2000 I

ROn t

Lot 5

SAE
15W-40

Calbor GruP
800 I

-T

Lerteco 20 000

14 900
lsqoo

+
1000 I

1000 t

-r

Lot 6
TAP-I5

Calbor GruP + +

Lerteco
Seol-GrouP

I-T'

15 958,33 1000 I
I-r

I-r +
12 400 500 I

LotT

80w90

Calbor GruP
500 I

500 I

+
-r

+

Seol-GrouP t2 483,33 -r

Lerteco 16 666,67

-L +
t3 999 50lt I

Lot 8

}ryLP-
32

Calbor GruP
500 I I

+

+

Lerteco
Seol-GrouP

4 000 +

+

17 308,33 500 I

11 990 1000 I

1000 t

+
Lot 9

I-2OA

Lerteco + +
Calbor GruP 12 000

+ +
70 000 60(x) t

Lot 10

I-40

Calbor GruP
6000 I + +

Lerteco 74990
-f

9 599 540 kg
540 ke

t
Lot 11

solidol
Lerteco -r

+

-r

Seol-Group
Calbor GruP

9 600 +
l0 260 540 kg

+ +
r0 080

?6(l ko
Lot 12

litol

Cqlhnr Grun -r -T'

10 300
?AO ko

Seol-GroqP-
360 kg -1-

-r

Lerteco r3 500

+
14 400 1000 I -+-

Lot 13

negrol

Sonl-Grnrrn
t +'-r

Lerteco 14 500 1000 I

iooo t + -r

Calbor GruP 16 990

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea rrnor date privind corespunderea ofertei

cu cerinfele stabilite r" 0""".""i"i* a" atribuire 1in.io.in lustificarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat: nu s-a solicitat'

Ofertanf ii respinqildes califica{i :

vrotin-utt".Pi@
iciul Fiscal de Stat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut

12. rnforma{ia privind factorii de evaruare aplica{i: nu s-a aplicat

13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

14. in urma examinlri, evaluirii qi comparIrii ofertelor depuse in cadrul Procedurii de

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

ffiomiciimpIica|i!woce!y1deatribuiredespredeciziilegrupuluide'luiru 
pentru achizi|ii se re.lt.ayzd ln conformitate ,u p,"u"frii,.oii. sl ai t"sii nr. ]31 din 3 iulie

iil S privind achiziliile publice)

16.Termenuldeaqteptarepentruincheiereacontractului:

Moldova).

lT.Contractuldeachizifie/acordul-cadruincheiat:

atribuire s-a decis:

Atribuireacontractuluideachiziliepublic6/acordului-cadru:
Pre{ul total

(inclusiv TVA)Pre{ul total
(f[ri TVA)Cantitate qi

unitate de
lDenumiiea

bipbratorului
: e0onomrc 313 162,19

Calbor GruP SRL

lubrifianfi auto

nicdrii Prin

*i.1tou.. electronice gi/sau faxontractului este

mai micd decdt pt"e"tirt nreyllutt l? * ? 1T;'9)
al Legii nr. 131 di""3 iulie 2015 privind achiziliile



Prin praenta dare tl yayrd' gruput de 
'':'.',!::!::!-"!':::ri;:;h!:",f'f':f t!;:ii;t';|":;Afii

irrriaauvrort octetor indicate'I:.".:::p""1::,!F"::::,ij11";;-r; ;*; depunerii contestaliitor qi/sau

'::i!:,'!y;"r:;ITii;';:;;*';::;;;r;:;;,,u,u ), preeum qi cd ii cazut depunerii

recep(iondrii rapoarteror tre monitorizare, aceastea ;uiost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupur de rucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfaq

de achizirie,fapt pentru care poird rdspundere conform prevediriror regale in vigoare' /
I

(Semndtura.
(Nume, Prenumel



Dare de seamă privind modificarea contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru 

N r ^ W ^ d i n fo?. 2020 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante I M S P Institutul Oncologic 
Localitate Mun. Chiş inău 
IDNO 1003600151023 
Adresa str. Testemitanu 30 
Număr de telefon 0-22-85-23-03 
Număr de fax 0-22-72-78-80 
E-mail anticamera <?,onco.md 
Adresa de internet 
Persoana de contact Vitalie Jora 

Date cu privire la procedura de achiziţie: 

Procedura de atribuire aplicată Licitaţie publică 
Nr. procedurii Nr: ocds -b3wdp 1 - M D - 1 5 9 3 1 6 9 4 0 4 5 7 8 
Data deschiderii ofertelor 17.07.2020 
Nr. BAP -

Data publicării în B A P -

Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunţul respectiv. 

Date cu privire la contractul de achiziţie: 

Tipul contractului de achiziţie Lucrări l 

Obiectul de achiziţie Lucrări de resistematizare a sistemului anti incendiar a 
Blocului Chirurgical nr. 2 

1 Cod CPV 45000000-7 

Contractul se referă la un proiect şi/sau program f inanţat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu • 

1 Sursa de f inanţare Alte surse: Surse proprii 

Data deciziei de atribuire a contractului 
Decizie de evaluare nr. 12/1 din 06 .08.2020 

Operatorului economic cîştigător Atractiv-Invest SRL 

Date de contact ale operatorului economic 0-22-28-70-20 

Nr. contract de achiziţie 210-LP 

Data contract de achiziţie 13.08.2020 

Valoarea contractului de achiziţie 2 323 909.04 lei 

Termen de \ a labilitate 31.12.2020 

Termen de execuţie 31.12.2020 

Date cu privire la modificările contractului de achiziţie/acordutui-cadru: 

1 Tipul modif icări lor operate Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de 
antrepriză 

Temeiul juridic Procesul verbal al Grupului de Lucru 
Valoarea modif icări lor Valabilitatea contractului de antrepriză 01.03.2021 
Informaţii privind creşterea preţului în urma modificării Nu se aplică • 

j Modif icarea anterioară a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru 

| N U D 

Alte informaţii relevante 

1 



Descrierea achiziţiei înainte ţi (lupă modificare (natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, 

natura şi amploarea serviciilor): 

Lucrări de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2 

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză: 

Descrierea c ircumstanţe lor care au făcut necesară modificarea: 

Legea privind Achiziţi i le Publ ice nr. 131 din 03.07.2015. 

Hotărîrea Grupului de lucru al I M S P IO nr. 12/3 din 15.12.2020 

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru: 

In perioada de de executare a lucrărilor, operatorul economic Atractiv Invest SRL a intînpinat anumite dificultăţi, 
cum ar fi: 

1. In încăperele in care se executa lucrările erau internaţi pacienţi, iar prezenţa acestora crea dificultăţi întru 
executarea lucrărilor: 

2. Situaţia epidimiologică din ţară (unii angajaţi din companie au stat în autoizolare); 

Peentru finisarea proiectului sus menţionai este necesar de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de 
antrepriză pînă la 01.03.2021. 

Rezultatele examinării: 

în rezultatul examinări i necesităţii de modif icare a contractului de achiziţie publică, grupul de lucru a decis: 

A accepta acordul adiţional nr. 1 -VL din 15.12.2020 încheiat cu operatorul economic Atract iv-Invest S R L cum ar fi: 

Lucrări de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2: 

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză -pină la 01.03.2021; 

Conducătorul grupului de lucru: 

O , X * 

(Nume, Prenume) 

Executor: Grosu Larisa 
Tel.: 85-26-70 
E-mail: acliizitiionco@gmail.com 

2 

mailto:acliizitiionco@gmail.com


Dare de sеаmi privind modificarea contractului
de achizi{ii рuЬliсёiасоrdulчi-саdrч

Nr. _12 din " 21 " Decembrie 2020

I. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

П. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

ПI. Date сu privire la contractul de achizi{ie:

Dепumirеа autoritйtii contractante рrimбriа comunei ciorescu
Localitate Comuna Ciorescu, mчп. Chi;iniu
IDNo 1007601010437

Adresa MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, пr. l7
Numйr de telefon 0-22-45-68-72

Numйr de fax 0-22-45-6з-44

E-mail contabilitatea.ciorescu@gmail.com

Adresa de internet
реrsоапа de contact Bostan Natalia

Рrосеdurа de atribuire aplicatй Licita|ie Publicd
Nr. рrосеdurii 441/lб
Data deschiderii ofertelor 26 August 2016

Nr. ВАР 59
Data publicйrii in ВАР 05 Аugust 2016
Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele)
publicйrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se rеfеrй апuп{ul
respectiv.

Tipul contractului de achizi{ie Bunuri п
servicii п
Lucrdril

obiectul de achizitie Lucrdri de сопstruс|iе а re|elei exterioare de
caпalizare а uпui sector diп соmuпа ciorescu

Cod СРV 45000000-7

Contractul se rеfеri la uп proiect qi/sau

рrоgrаm finanfat din fonduri ale Uniunii
Ечrорепе

Nиl
Dап

Sursа de fiпап{аrе
i Вugеt de sfut|

Buget CNAM п
Buget CNAS п
surse externe п
Alte surse: Buget Local

Data deciziei de atribuire а contractului 18 Octombrie 20Iб
Operatorului economic ciqtigйtor F. р. с., Lлслт U$, лý.л.r.,

1



l
*

Дdrеsа: MD-2084, muп, Сhisiпdu,
, Or. Cricova, str. Chisiпdului, пr. 92Д

Tel./Fax: 0-22-45-3 3-64, 0-22-45-29-84
rue-mail: Iacatus@maiL

Or. Cricoya, str, Сhisiпdului, пr. 92Д

Tel,/Fax: 0-22-45-3 3-64, 0-22-45-29-84

дdrеsа, 084, muп. СhiЕiпdu,

rue-mail:

Date de contact ale operatorului economic

76
1-2576/16

Nr. contract de achizi{ie

25 Octombrie 2016Data contract de achizi{ie
11 740 139,73Vаlоаrеа contractului de achizi{ie
31 Decembrie 2020теrmеп de valabilitate
Рапd h 31 Decembrie 2020Теrmеп de execu{ie

ш. Date cu privire la modificйrile contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

Tipul modificйrilor operate Micqorarea valorii contractului п
Majorarea valorii contractului в

livrare/
prestare

Rezelierea contractului п
Altele: [iпdicati|

Temeiul juridic жt.76 alin. (7) pct. 2) ale Legii RM пr

03.07.20 1 5 privind achiziliile publice
1З 1 din

actul artico аliпеаt

vаlоаrеа mоdifiсйrilоr

Informa{ii privind creqterea
urmа modificёrii

pre{ului in [se iпdiсd dacd se utilizeazd pre|ul actualizat
al coпtractului de achizi|ii publice/acordului-
cadruJ
Nu se

Modificarea апtеriоаrй а contractului de

achizi{ie publicf,/acordului-cadru
Nu
Da

trl
1. Acord Adilioпal пr. 1 diп 12.10.2017 -

modificarea graficului de executarea

lucrdrilor si graficHlui de fiпапа|аrе
2. Acord Аdiфпаl пr. 2 diп 10.09,2019 *

micsorare рriп excludere; maj.prare рriп
iпсiudеrе; ехtiпdеrеа tеrmёпului de

у al аЬ il it at е а С оцltr а9 tului
3. Acord Adilioпal пr; 3'фп 31.07.2020 -

mаj orare рriп iпсludеrе

[Dacd da, iпdiса|i toate modfficdrile operate

aпterior vаlоаrеа acestora

Alte informa{ii relevante

2

[iпdicati suma|



d' V. Descrierea achйi{iei inainte qi dupй modificare (natura qi аmрlоаrеа luсrйrilоr,
natura qi cantitatea ýач чаlоаrеа butiuriloro паturа qi аmрlоаrеа serTiciilor):

iп апul 20]б. caurmare а des_йsurdriiprocedurii de achizi|e, a.l,qt tпcheiat Сопtrасtul de
пr. 76

lucrdrilor de coпstructie а retelei exterioare de caпalizare а uпui sector diп соmuпа ciorescu.

vI.' Descrierea circumstantelor саrе au fёсчt песеsаrй modificarea:

cdt virusului COT/ID-]9, la пivеl muпl

VII. Motivele/argumentele modificйrii contractului de achйi{ie/acordului-cadru:

_Са urmаrе а celor expuse mai sus, сопсluziопdm сd trebuie фсtuаtе modificdrile propuse,

VПI. Rezultatele ехаmiпйrii:

iп baza deciziei grupului de lucru .э9ntru achizitii de modificare а contractului de achizitie
publicй/acordului-cadru Nr. 12 din " 2,t " Decembrie 2020 а fost incheiat Acordul Aditional
Nr. 4 din " *t " Decembrie 2020 privind:

i

Modificarea Соппасtul de achizi|ie publicdlacordului-cadru Nr. 76 din 25.10.20lб _
prin incheierea Acordului Adilional privind: mоdфсаrеа tеrmепului de executare а lucrйrilor si
mоdфсаrеа tеrmепului de valabilitate а Сопtrасtului de Дпtrерrizd пr. 76 diп 25.]0.20]б.

Теrmепul de executare а lucrdrilor si tеrmепul de valabilitate а Coпtractului de Aпtreprizd
пr. 76 diп 25.10.20]6, duрй mоdфсdrilе propuse, vafi "3].]2.202] "

Conducйtorul grupului de luсrч:

Iчап

Tel.

J

Е-m ail : с опt аЬ ilit at е а. с i or es сu@,gm ail. с оm



Nr.02 din22 decembrie 2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

DAREA DE SEAMA /
de atribuire a contractului de achizi{ii publice g
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorit5{ii contractante Primiria oragului Ciinari

Localitate oraqul Clinari

IDNO 1007601003817

Adresa or.Ciinari str.C.Negraia, 8

Numflr de telefon 076060950

Numir de fax 2433-33-46

E-mail nrimariacainari@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Ghelan Maria

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licilatie Deschisa )
Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cad ru
Bunuri n Servicii I Lucriri U

Obiectul de achizifie Reparatia capitali a strizii V.Coliban din
or.Cainari cu lunsimea de 0,700 km"Etapa I

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd

sau cererea ofertelor de preluri)

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

Nr:21030474
Link-ul:
eed"s"":b-3--yv-dp-lMD:16"Q49""3-81,6""09"8-l

Data si ora deschiderii ofertelor Data:02.12.2020 lOra:14:00

Anun{ de intenfie publicat in BAP Nun Da n nr.l BAP 66 din 06.10.2020
Data:01.10.2020
Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisi

Nr:21030474

Link-ul:
ocds-b3wdpl-MD- 1 604938 1 6098 1

Data publicdrii/
transmiterii: 09.11.2020, ora 18:24

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nun acord-cadrun sistem dinamic de

achizilien licitalie electronicfu catalog

electronicn

Sursa de finanfare Buget de stat n
Buset CNAM n



Buget CNAS n
Surse externe n

Alte surse: [indica(il Bugetul Local

2 81s973.00Valoarea estimati (ei, fird TVA)

fr *- - i.oo nnprqfnrilor economici Datu denonerii cererii de pqllrtpelg--
29.11.2020 oral6:46QDf A rrfmrortrq

29.1r.2020
29.11.2020Aedificator SRL

bata solicitirii clarificirilor
D"oomireu oPeratorului economic

E*pooet"a succinti a rezumatului
'l^*arcrrlrri

Data transmiterii
Expunerea succint[ a r6sPunsuluiRisnunsul la demers

Cottt.tta."a document4ltqilggtblUg Nun I Dar

4. Clarificdri privind documentalia de atribuire :

(Se va ro*plrto tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificdri operate in documentalia de atribuire:

(Se va complita in cazul in care aufost operate modificdri)
5.

6. Pdnd la termenul-limitd 3 0. 1 1 .20, oral 8:00 au fost depuse 3 (trei) oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 02 .12.2020 ora 14:00

Oferte intdrziate (duPd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

| *^'li{ininilnr Ranortul de monitorizare nr.484
Indicali sursa utilizat[ qi data publicirii
Ultima modifica{ia 18.1 1.2020

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Data:'Trq ncrnise nneraforilor economici inregistratt
Nun
Da n Ct 

---1ile
Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit

Denumirea oPeratorilor
economici

IDNO Asocia{iilad ministrato rii

SRL Autovertrans 1007602012704 Verhovetchii Anatolie Ion

Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Turcan Liviu

Aedificator SRL 1011609003775 Cozari Vasile



7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanfia
pentru oferti

(dupd cm)
SRL Autovertrans + + + +

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd caz) :

Modalitatea de evaluare:

8. Criteriul de atribuire aplicat:

9. Informafia privind ofertele depuse:

Pentru fiecare lot
-

Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile I
Alte limitfui privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

Criteriul aplicat *Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica ie va completa tn cazul
ty care.,tn.cldrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
de anibuire)

preful cel mai scizut +
costul cel mai scizut !
cel mai bun raport calitate-pref !
cel mai bun raport calitate-cost tr

Reparatia capitali a strizii V.Coliban din or.Cainari cu lungimea de
0,700 km'oEtapa I

Nr.
lot Denumirea lotului

)F

o
)c!

€)

tl

!'1

t)

U

Operatori economici

SRL
AutoYertrans

Denumirea
OE

Denumirea
OE

Denumirea
OE

Denumirea

F
,s

I

ooo'=
os!de

ij ,9

v cil

a

F-
{€
)!s

!?

ooc)'E
'd gl

,ii .g

'Xov n,)l

F
,!d

tr

C)

{)

!!l

s3
.o'6vo

o

-
rcg

)s

P

Oo()'=
os'o !2

ij ,9
s'5

o

,9
)q
b

I

oo

19 !1

6:YgE
,q'Ev0)

I

Reparatia capitalii
a strizii V.Coliban
din or.Cainari cu
lungimea de 0,700

kmttEtapa I

luc
rari

I
\o
cn
C..l

+



n Denumire lot

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,, + " in cazul
corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

ConstatlrilComentarii (se completeazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-pretr sau cel moi bun raport calitate-cost)

10. Clasamentul ofertelor in urma aplicdrii criteriilor de atribur

Denumirea factorului de evaluare ;i
ponderea fiecirui factor

Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
'otal per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:
e va comoleta tabelul de mai ios 'n cazul aplicdrii licitatiei electronice

Denumirea operatorului economic Runda I Runda II Runda II
Pre{ul firi

TVA/noile valori
Pre{ul flri TVA /
noile valori

Pre{ul firi TVA
noile valori

Vicoliv Grup SRL 2 487735.13 2487735.13 2487735.13
Preful firn TVA

/noile valori
Preful flrn TVA /
noile valori

Preful firi TVA
noile valori

Aedificator SRL 2468831.91 2429000.00 2370000.00
Pre{ul firi TVA

/noile valori
Preful firi TVA /
noile valori

Preful fnrl TVA
noile valori

SRL Autovertrans 2429468.33 2401308.60 2369900.00

() urlna gn ttoulrc
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului

economic
Pre{ul ofertei ffirI

TVA,/Punctai ul acumulat
Lotul 1 1

)
n

Lotul n I
4



)

I 1. Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
gi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) cerinfelor
stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

12. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in
documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative: 20.11.20
D ata pr ezentdri i do cumentelor c onfi rmativ e : 29 .11.20

Denumirea oneratorului economici Motivul respinserii/descalifi cirii

NotI* in cqzul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completo corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

SRL Autovertrans
Scrisoare de
justificarea a
pretului
anormal de
scazut

Nr 0211-267 din
08.12.2020

Nr.4 din 09.12.2020
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14. in uffna examindri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire,inbaza deciziei

de atribuire a contiactului de achizii publice a grupului de iucru nr.03 din 11.12.2020 s-a

decis atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

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

Noti* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile

grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii

nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

in cazul in care valoarea estimatl a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdzute la art' 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

6 zile in caz:ul hansmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
Z ll zile in caztil netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egall sau mai mare dec6t pragurile prev[zute
la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
J 16 zile in cantl netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a

termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitote cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (I), 264 (Q Si 265.

6

Denumirea lotului Operatorul
economic desemnat

cfistieitor

Cantitatea Pre{ul
unitar frrI

TVA

Pre{ul total frri
TVA

Pre{ul total cu
TVA

orReparatia
capitali a strizii
V.Coliban din
or.Cainari cu
lungimea de 0'700
km"Etapa I

SRL
AUTOVERTRANS

1 lucriri
conform
devizului

2369900.00 2369900.00 2843880.00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Autovertrans Nr 02 / l-27 2 din 11.12.2020 PoStd electr.
o r im a riuc ain ari@mail ru

Vicoliv Grup SRL Nr 02 / l-27 4 din 11.12.2020 PoStd electr.
n r im afi a c a i n u r i(Ama i b a

Aedificator SRL Nr 02 / l-27 3 din 11.12.2020 PoStd electr.
n r im s r i a c u in a r i(dm a i l. r u



1 T.Contractele de achizilie incheiate :

lS.Anularea procedurii de achizifie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru

tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute

de art. 32 alin. (3) al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd

tn cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru cflre poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Ghelan Maria

f.iffi}'';
* \6. "'td$b'- 3L'

ffiffiWFffi







































































































model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice n
de incheiere a acordului-cadru .
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 21030464 din 21.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Tineret si Soort sec.Centru
Localitate Mun.Chisindu
IDNO 1007601009417
Adresa Strada Bulsard 41A
Num6r de telefon 022271022
Numdr de fax
E-mail oficial dets contracte@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de.contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Pdlitu Efimia
0 69 7 5 | 4 68,, palitu. efim ia@marl.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea oferlelor de preluri nlicitalie deschisd
nAltele: IIndicatil

Procedura de achizitie.repetati (dupd caz) Nr:
TiBul obieetului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri r

Obiectul achizifiei Servicii de alimentare pentru copiii din cadrul
instituliilor de invdldmint preuniversitar
subordonate DETS s. Centru Ei a instituliilor aflate
la autonomie financiard (autogestiune) sectorul
Centru, pentru perioada 0 | .01 .2021 -3 | .12.2021

Cod CPV 555 1 0000-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuirb (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

WWW.Wender.gov.md\

Nr: 21030464
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdo 1 -MD-l 604927 1 86798
Data publicdrii:09. 1 1.2020

Platforma de achizitii nublice utilizatl n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de:intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilre
nLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat: nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe: rAlte surse: flndicatil

1



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data lS,l2.Z0Z0, ora ll:30), au depus oferta _l ofertanfi:

6, Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

-Dgtu solicitlrii clarifi cirilo r 16.12.2020
DCnumirea operatorului economic PONTEM X
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Prezentarea certificatului de inregistrare oficild
ANSA

Expunerea succinti a rflspunsului :\prezentat
Data transmiterii r6.r2.2020

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

flndicayi sursa utilizatd ;i data publicdriil

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

pndicayi numdrul de zilel

Nr. Denumirea operatoru lui economic IDNO Asocia,,fiil
administratorii

l. PONTEM X 1 0 I 8600050502 Brinzild Sersiu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezeftat, neprezentat, nu c

Garanliapentru ofertd

Documente de calificare
Se,va consmna prin; p(ezentat, neprezemat, ntt cores

extras de inregistrare
Informalii generale



Certificat de atribuire
a contului bancar

+

Certficat cu privire la
efectuarea sistematicd
a plalii impozitelor,
contribufiilor

+

Experienfa similard +
Declaralie, executarea
calitativd a
contractului

+

Certificat de
?nregistare oficiald
ANSA

+

Autorizalie sanitar
veterinard a unitdlii de
transport

+

Meniu model 10 zile +
Demonstarea
numdrului de tac6muri

+

Pefsonalul de
specialitate

+

Declaralie asigurarea
cu produse
dezifectante

+

(Informayia plivind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumenta{ia de atribuire ;i se va consemnq prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare)

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
operatorului

economrc

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice :
Operator economic I

economic n
rator economic I

Operator economic n

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informatria privind "Corespunderea cu cerin{ele de cattficare" qi "corespunderea cu speci/icaliiletehnice" , se va consemna prin; ,,+" tn cazul corurpundrrii ;i prin ,,_,, in cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal descdzut) s-a solicitat:

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul ilspunsului
torului economic



16.t2.2020 PONTEM X Prezentarea
certificatului privind
inregistarea oficiali
ANSA

A prezentat

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru hecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

L1. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scEzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate uiteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12.Intormatia privind tailorii M ualuarc apliuti:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluflrii ofertelor
Modificirile onerate

14. in urma examinirio evaluirii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Factorii de eva,luate Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n londerea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului -cadru :

Denumiiea
operatorului

economic

Cantitate $i
unijate je
ma$tra

Preful 
:

, unitar
(fnr[ TVA)

Preful total
(f[rn TvA):

Pretul total
(inclusiv
TVA} .

Servicii de alimentare
pentru (Gimnaziul
internat nr. 3; $coala
auxiliartr-internat nr. 5;
Liceul Teoretic Vasile
Lupu; Liceul Teoretic
Nicolae Sulac; $coala
PrimarS-Gridinitii nr.
88)

PONTEM X 3 536 442,50 4 243 731,00

Servicii de alimentare
pentru (Liceul Teoretic
Titu Maiorescu: Liceul
Teoretic Constantin
Sibirschii; Liceul
Teoretic Mihai Viteazul;
Gimnaziul Dumitru
Matcovschi; Liceul
Teoretic Universuh
Gimnaziul nr.53)

PONTEM X 5 214 481,12 6 257 377,35

Servicii de alimentare
pentru ($coala auxiliari
nr.7; Liceul Tehnologic
pentru copii cu vedere
slabl; Gimnaziul nr. 7;
Liceul Teoretic Mihailo
Kotiubinski; Liceul
Teoretic Minerva: Liceul
Teoretic Gheorghe
Asachi)

PONTEM X 3 600 611,62 4 320 733,95

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

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

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

lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Denumirea operatorului
i,, eCOnO'mic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

PONTEM X 21.12.2020 e-mail

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:



in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

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

I 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice $i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimata a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prev6zute la art.2 ahn. (3) al Legii nr' 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

! 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

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

2015 pitvind achiziliite publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULW IV Capitolut I (CalcutareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achizilie I aco rd u l-cad ru incheiat :

Deniimirea:
operatorului

economie ,

Institufia
beneficiari

Numirul
pi daia

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de :

valaUilitate,at
contractuluVacoidu

lui-cadru

1 :.i

"'''fb"i rvni

PONTEM
X

DETS
sec.Centru

0l/s

2r.t2.20

oo
I

n|r)
\a)

7 0tt 369,91 8 41 3 643,90
0r.0r.202r-
31.12.202r

PONTEM
X

IP Liceul
Teoretic
Minerva

01/s

21.12.20

oa

(n
\r)
tr)

409 673,25 491 607,90
0t.0r.202r-
3r.12.202r

PONTEM
X

IP Liceul
Teoretic
Gheorghe
Asachi

01/s

21.t2,20

oo
I

ta)
|r)
\al

419 193,12 703 031,75
0t.01.202r-
3t.12.2021

PONTEM
X

IP Liceul
Teoretic
Mihai
Viteazu

0l/s

21,.12.20

20

oo
I

(r)
(a)
tr)

2 289 861,00 2747 833,20
0r.01.202r-
31.12.2021



PONTEM
X

Gimnaziul
Dumitru
Matcovschi

21.12.2Q

oo
I

\.,
tar

342 391,97 410 970,25

PONTEM
X

IP Liceul
Teoretic
Universul

21.12.20

oo
I

(n
(n
\n

879 046.87 1 054 956,25

01.01.2021_
31.12.2021

01.01.2021_
31.12.2021

I';"#:;7,i#;x,:;,";trhyff;l"de lucru dectard cd termenut de a;teptare pentru tncheiereadin 3 iutie 2015 privind *h;;;i;;";'r;;;;::o**'prevederitor prevdzute d, ii. iiri,ir. (3), b at Lesii nn rsr

f H;,ffW;#;;trtf :,?,,;,1:;"*;***,;::,:;:{,;#i:;;;,;:i:##:",*,urdriiprocedurii

lucru pentru achizifii:

,

ffi



пlodel-tip

DARE DE SЕАМД

de atritluire а contractului de aehizifii publice п
de incheiere а асоrdului-саdтu п
de апulаrе арrосеdшii de atrihuire ]

Nr. O4diп 10.1

Date еu рrivirе la aпtoritatea сопtrасtапtй:

B*te сu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬпirе;

l}elrrяr*rire* *tlt*riýýi tовtr*gt*rr**
Llr**ýt*te
!вж* ] {}**б{]t1*:]7]t,i5
Аqlrех* }{el;l" t]hisilrým, str. Ant** Р;жлr" ] 9
Nr**иrýr de t*i*fglr {t]] ]q:Ь8,;" L}7iiuiJ1] 1 l

Nlrшýr d* fая
Е*m*itr **i***l
,&dreg:* d* iHteгgret
Рgr**запа de с*п{деt i??ttll..e. !}tсrlt!!пе. rcle.!rзtz, I}r*liпs*hi Yаdirп. dir**t*r. *7Е*8;ЗЗ 1

Tipыi рrосекlаrii de :rtrilruir* ярХi*аt* i-=Cereyea **Ъr*еltlr de рrе{l:ri пLi*itafie dеsсiзisii
гАltе1*:

Рге*:есlаrrа de :r*:hiзil*е rереtаt* {ilя.:gэrЗ гr:;_i Nr:
З'iрк* tэhiecfuleti g*rrfr*ctt*iýii *е a*fuiяigi#
а*tэrd*lшý-(:*с}u"ii

Er*rlrari = ýеrз.*еll r: L*сrйri ::

{}bi*e*il Ё **hiziýi*i J}ivtrs* sегъ,iсii de iпtгеiiпеr* si d* rераrаrе а
а*:яэр*riр,-r} rri aTari:lt diзr **drr:] c*r:;piex rl1 *i шл uzea{
L]asa-*:шee* ;\"ý.

Сосý ГРY S*ý*ilt}{}*-з
Ехрвпеr*а r,дtlt*ъ,rз1*#t*вr**is}lцi рriтilзd
*leg*l,ea рr**еdшrii de аtriЬ*irе {iзэ i:g;:;r_l

clpJаc*rji *{.ltll, Е;r"rэгrсlr,яrт r,lsгdl {ltittllitl

Рrgсgd$r* dg *tribиire {se vсл iъdi*B diп жtlrцl
sэоrý*ýжýжi gеsvеrяrяхrzемtаý уулl,лц;, m,tепdеr, gоч. md}

NT::

[-i*k-*]:
l.laia puDJ]Ёа1l1:

Рlа*f*лжа de **hiaiýii рrlЬý** gýliz*ý п ;_: *-licitati*.жd; п "lтr;1
Аlrвlв{ d* int**titl p*bli*a* t* ýAli л'r*ýэii rт'.;.+ ! !4r.).

Li*k,tli:
T'efullit:i gi iпstrжжеи€е spe*iýte q** яtri*зýir*
j1

jý!!}}ф i.Ё?ZJ

rlАс*;^*-саd{хз пýistе*-l d{*;rqэзiс *.{е a*trizitie
еlgсtюзri*1 еlес{rlэпit;

ýrвrв;* d* fixraк{are пi}arg*t de st;rt; lBt*ge{ Г}чlАfuf; 
=I}uget |]NAS;

rýсдгsе lAlte ýýlrý*:

{э87{i*"5:}

],

iззstiвiiа Рl"llзli** Caga-iTt liz*э А" ý" *}rrski:l
Cfuiginýr.l

cqýg"muzeu. puskin@ qmail. соm

Y**ltlal-e* esti:э**tý !ёеi" f'йrý Tl',4;



Сlаrifiсйri privind docurnentatia de atribrrire:

{Se yct соm2эlе|ч iп cctzttl iп сurе au.lils,I solicirMe clarilicйri)

ý}*tэt **licitýri* *ý*rifi**riЕtrr
}}*rt* эr: irex *р*rаt*rп:lrt i е*:lltз **rl!*.

Ехззелlтевт* *uе*iяt* * sвýic*t*rii *Ёе *ýяrifi**l"*
ýхрвп*r** srl*eiýfý * rýsptr*slrl*i
l}*ta trв*sжitеg"i_i

&itэdi{ieýri tlреr*tе ?xr dq}скýre*taýiя de g{ritзtrir*:

(Se 
"*а 

cllпtple{a iп cazul iп care utt.fbst оtrэеrаtе rпосlifiсdri)

Рýriý la tеrmепаl*iiruitй tdata ij5.72.2{}2l}, оrа 12:t}{J), аtл depus rrferf* З efertarr{i:

R*z****tшl rпяз*lifr drilgr
Puh}ieat* ila B,dP/*}{* жljl**я*еtrqrу d*
iпf,*rтдваrе

ý*zdic*{i ýgdr"ýý uti{iz*tй qý data ржЬff*driзJ

ý*dicaý ylHMйrMl rte zýe}Тегжt***liкit* qle tlерхвтеrе si dеsсhitlеrе а
qз{'*r"*е}с}i:

ýn Sехяumirеа *регirtrзгu lui ecrэnomic i*ýs

{. ё**sig SЁL ] {}{}46i}{}fiOqз]7 Р?гgаrт"i i}c:ris
7 F'огеmсоrrs SRL ] i]O5б0000i 878 Ахепti Dumitru
3. TerTa Lig SA t0026a0043912 Iazinsohi Anatolie

ýеrttдапiге d*екжекt
В*вчжir** ор*rаt*rцirri *coвBýnic

d,}p*sBt*ir

t-:с*t:;сэtззi* }

*реrаtлх
dc{}r,qС+111ic J

{Эр*rаtст
**qзng*ric З

Qреrаtог
ec{}n{}1111* t}

TJ*crqrý*иt*te сЕ *&**tiЁrrig gf,еr**

f,1'* r,.я с{}ltrst,Jэrý{t7зrrlэ.,дr,*.:еrл{*t" пts:;rеztlэkrt. rlzl ctэl,e"tpzlпtlc1

Рrrэр*:эегеа t*Ъаi*й Рr*r,е:ltа{ Рrеzе*rt*l Preze:ttai
Рr*;:**е:,еа fi lrа**iаг* Pr*z**t;;t рз:езеgrtаt Рrеz**tэЁ
*L:AE Pr,*z*ntat Pre.;re*tilt Рr*zепtаt
Gаrа:э{iа р*а*rж *ý'еrý

{duрё c.az}

Г,}всчпr*в*е qle erilifi*ft r*
5s ъи #{?F?ýJfri,a{, sзr!п: уэl"*z*r,я,l*.аl. r?еззз,е;*ýlt{,tt, ýц, с:*rт,^rраrrэ*&

Цсе*{а de activitate Рr*zепtаt Рrе:епtаt Pre:**tet
Certificat/extras di*
registrul de Stat аХ

реrsоапеl*r jчridi**

Рr*z*лtаt }rд zопtэl рrеzепtаt

Dispo*ibilltate de Ьапi
}iсlэizi sa*.l с capital
сirсзlапt, sau de rеýursе
creditare ?п sum5 de rпiпim

Pg"eze;tiat

рrеzепtаt рrеzепtаt

tпfаrrпаlii ge*erale dеsрrе
gfеrtец?

plezentat prezeniat ргеzепtаt

2

Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii econоInici:

A;tэ*iB{iil
*dmlirri*tratt*rii



Мi*iп: ani de experienlE
sресifiсёi*t iiчrаrеа
Ьжаrч:ri&эr;ilsаr: serr;iciii**,

sirrtiЁ*rе

Ёaя?€пr;i РrеzепtаI Prez*niat

certifitatde atestare
tеiэпiс*-рr*:fеЕigrtа{ё а
diгigi*tei*i de рлtiеr

Prea*ntat Рrеа*t,,ttаt Pre:eniBt

*есlаrаýiе pr}vicd **týr}ýе

specifi*е, tяtiiajtlt gi

echipяmenturl песеsаr

репtгт iэd*рýiвlrеа
саrеsрчпzЁtеаrе а
с*пtrаgttt*l,t*

Рrgа*пtаt iэrрzрпiэ:t Pr*z*tttai

Aviaiti ttэsрес{iеi de 5ta1 tgT

СtзгtstruсiiI

prerentat Pr*zentat Рrеz*пtаt

Vаýgаr*е r*iff,}imi iзt;r*а} а

L!fi{l' g8,itra{t

iпdiуiduэl?rзdерliпit р*
раrс*rsi;l реrirзв*еi
iпdicate irrr"d* atli}

Р;"ез**tаt Рг*rетзt;зt Prez*lзtat

ýferta Prezer:tat рrеаеrrtаt Рrеz*пtаt

{}пfоrwtt$iсt pril,iпd dеt,пtrпirесl cltlc,tlwteпlelrlr prezelltale se va iпсliса iп сопJЬrtпittttе слt ceriпlele clitl

dосulпепtа{iа de afiibttire.ýl ,\,с },rr сопsеffхпа рriп: preleпtat, перrеlепtаt, пu соrеsрапdе {?п с,аэul

сiiпсl elocul?tellttll cl.fbst ;уэl,еzеtltсtl, llсlr пч соrеsрltпdесеriп!еlоr с{е ccllificare))

Iпfоrша{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerinlele solicitate:

* irt caztt! Tnilizйrii licita;ici е!ссh"опiсе ,se л,а iпdicG рrе|ul of'ertei.{i,пale
(Iпf'оrmаtiсr priviпcl "L|orespurtrJerect cl| ceriпtele de calificare" 5i "{-.|orespuпdere.. clr specificaliile
tеiлпLсе '' 

, ,\е |,а сопsеmпа priп: ,, + " iп cctzul соrеs]эlrпdеrii qi рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Репtru elueidarea uпоr neclaritnf ýаu соп{irшаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de
sсёzut) s-a ýolicit*t:

ý}eтla:nti*"ea

l*tul*i

l}*пllmirе*
*р*r*Ё*гu}rri

*t*за*явi*

Рrеýt:ý
* ex,t*i

{firý T"tr:А1+

С;tвtit*t*
pi Bв*tate

qle ý*йsвr*

{itrr*s;-ll::п*iеrе:t
*ш **riв{*lе d*

**lifrе*rg

C*resptr*d*rea
*ш rrpe*ifi*aýii}e

*ehrriee
Diverse
servicii de
?nTelineTe qi
de rералаrе а
acoperiqului
avariat din
cadrul
соmрlехului
muzеаl Casa-
muzеu A.S.
Puqkin

Acosig SRI 687t10.54 Metrtl сrttэ + +

Fоrеmсопs SR[" 7з888,00 Меtru сшtr т +

Теrrа-Lig SA 69021,00 Metro cub + +

ý*tя
sс}ý*i**гii

$регаЁвrи1 g**пg*Ё* I*fвrжа{i* :*о ýi*it*tý R*gш*ful rýsрuп*rrlui
$p*r*t*rlrlui se*Koýrie

з



Вецчmirеа aperatorului есЕrвtэýпiс &{*tiTal rеsрiп geriildesealifi сirii
Fоrеmсспs ýRL Рrе{шl *fЫtei Еlаrа Ei exp*rienta simi!:tr*

mаi mica
Теrrа -Lig SA Preful ofertei шаrе qi ехреriеп!а similara

mаi miеа

Ofertantii respin5Ydescalifi ca{i :

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

Dдп+r,r +],,л-.- Iл+,-l Ull{iu rrLLф! lt/t !

pelrtrrt nrai multe ]oturi culrruiate л
репtru toate loturile г:

Aite limitari рriчiпсl пumйrul de ]otuTi care pot t] atribuite aceluiaqi ofertant: ffпdicali/

Jrtstificarea deciziei de а пu аtriiэui contractul ре lоturi:

Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Pre{ul cel rrrai sсйzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai Ьuп raport calitate-pre{ п
{-'е1 mai Ьuп raport calitate-cost п

{iп cazu! tlz carc ?п с:сtr*аl рrгlсес!ж"ii de Btribltire sal,ý аlэliсаtе mai пlltlte criterii, rle alri.hu,ir{, ýс \:or
iпdica |oale criteriile de atrihttire aplicare ýi deпztпirea loturilor аlЬrепtе)

Iпfоrmаliа рriчiпd factoгii dc ечаluаrе apli*a{i:

(Se l,a сопlр!еtа репtru loturi|e care att,|bsl alribuita iп baza c:rireriilor: cel mcti Ьuп raporl calilate-
}}re! sаu cel пzаi huп raport cdi|{lte-cost)

Reevaluarea оfеrtеlоr:

Fа*tвrý ** *ч*}llаrе Y*i*аr*а dýп *fеrй Pxяct*jui ealgBl*t
Acosig SRL Total

Pret i 825l2.65 ( cu TVA,1 Locu] 1

L]alitate 1

Foremcons SRL Total
Рrеt а

J 886б5,00 { cu ТVА)
Ca]itate э [,осu1 3

TerTa-Lig SA
Рrе! z 8б027,З5{сir ГVА) l-ocui 2
Ca]itate 2

(Se lla completa iп cazul iп саrе о{ёrtе{е au.fbst- rееъ,аluаtе repetal)

&} rэtiъ, lrl r*еу* ! яfi rii *fегt*itlг

4



{}*шuиlit"**
ýc}tuýýi

ý}*rrеtrgъ,iге**

*р*rаt*rж[паi
е**аlr*эзкt*

C**titat* зi
*зrtit*rte rýа,

скýgýýrй

Рr*{иl аэrrif*т

{týr* тYА}
Рrеlвý t*зt*ý

{ffirй Т\'.&}
Рr*{*I t*taý

{in*irt*iv
Tv,,t}

Diverse servicii
de iпtrеliпеге si
de lерагаrе а
acoperilrrlui
at,ariat din саdгul
coiTplexulLri
шuzеаi casa-
illuzeti А.ý,
I]ulkiп

Acosig SRL Вuс. ýl[еtrп
ýвЬ

6816а,54 6876а,54 82512,65

ЖtэЕi_ifi е* rilе tl рега f е

in u.*u ехаmiпйri, еr,аluйrii si соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in саdrul procedurii de atribuire s-

а decis:

Atrib,rrirea contractului de aclrizitie publicй/acordului-cadru:

Аlruiаrеа рrосеdrrгii de achizilie рuЬliсй:

in temeiril ar1, 7i аliп. iit

Аrgulпеlзtаrе:

Informarea ореrаtоrilоr economiei despre deciziile gruрului de luсru репtru achizitii:

(Iп|tlt,плаrеu operBtorilor ecollotпici implica|i iп procechtro de аП"ilэuirс elespre deciziile grHpdMi tle

luс,rч peпll"tt achizirii se l,ealizeazй iп соtф;rmilсttе сu preз:eclerile arl. 3/ at Legii пr. ]3] diп 3 iulie
) {) ] -\ 7lriчiпd achizi{iil е рчЬ/ i се)

Теrmепul tle agteptare репtru incheierea contractului:

1ýg{g6:ta{i rеrmепut de аrч{ерtаrе respectctl. Ccll.cularea tеrrrлепеlоr prevd.ztlle cle Legect пr, l3l сliп 3
iulie 2()]5 priviпd achiziliile publice, iпclusit, a,term,eпelclr cle cr,yleptare, se еkсtuесtzйtп c:oпfilrmilale
cu prevederile TITL{;LU{ W Capitolzl l1Сalcu{area Termeп.ulzli1 cll {|oйlllti Ciyil al Repuhlicii
h{o!dol,a).

5

l}*за а.зtтлirеа ореr*,t* rtliн i
,*сФпФý*}t*

ý*tB *r**sшвitеrii i\{*dai*tate* d* *r*л кsапitеrе

;t*rзs*g ýýt{" t}7,*?"эt}2{} ;".tr s7:*rilicc?,ýft ftý4Р, E-rtrgil.

.fctx, poqtй, etcJ

Itl cazшl ?n care чаiоаrеа estimatй а coпtrachtirii
este tlrai miсй decit pragurile ргечizutе 1а aft.2
alirr. (3) а1 t,egii nr, 131 din З iuiie 2015 privind
achiziliile pulrlice

п б zile in cazul transmiterii comunicýrii
prin mijloace electronice;i/sau fax п
п 1 i zile in cazr:l netransnriterii comunic5rii
ргiп mi.j}oace electronice 91/sau tbx п

In cazul in care чаlоаrеа еstimаtй а contractului
este egalё sau mai шаrе decit ргаgurilе
pTevbzrrte 1а аrt, 2 alln. (]} ai Legii nT. 131 din З
iulie 2015 privind aclriziliile pub!ice

П 11 zite ?n cazu1 transmiterii comunic5rii prin
mijloace electronice qiisau tЪх l
П 1б zile in cazul netTansmiteTii ооmuпiсйrii
рriп miiloace еlесtrопiсе ;i/sau fax п

Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:
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coпtrgctttlttllcoпlroclelttr iпdicate ч Jbst reýpectot {exceptiind cazarile prevdztlte de art. 32 alill. (3) ul Le5;ii
пr. l3l ditt -] iulie 2{it5 priviпd achiziliile publice ), precam;i cit tп cctzul depuпerii contesta\iilor;i/saa
rccep|itlпЙrii rapoortelor cle moпilorizare, acersle{l аu Jtlst ехаmiпоtе qi sola{ionate.

Рriп рrеzепlч dare cle sемmй, grupul rle luсrп реtltrп Khizi|ii alrtfirmti mrесtilаtliпеа desfd;arririi prccetlжrii
cle achizi|ie, J'rцlt репtru спrе pclrsrld rйsssaпrlere соп,{вrm srreyederilor legBle ?п vigoctrt"
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DAITEA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

V
n
n

Irir.69 din09.12.2020

Date rlvlcu lre la autorrtatea contractanfS:
IMSP Centrul Nalional de Asisten!6 Medicald
Urgentd Prespitzrliceascd

1qqn.Chi;indu
1015600032824
mun. Chr$rndu, i;tr. Conslantin Vdrnav, l6

1\ uur4r-ue- letplon 02228-62-70
t\umarge lax 02228-65-01

cnamup. acb izitii @ambul anta. m d
Adresa de internet
Persoana de contact

www.ambulanta.md
Pestereanu Nina

Date la

I

ratorii cconomici cnre au clepus cereri de re la procedura de atribuirc:
Denumirea operatorilor econolnic:i Data depmnerii cererii tk: participare

Conform SIA RSAP I

I.*_-i_-___

cu Drlvtre ura de atribuire:
Tipul proieduiii de atrib;ii; upti.af* Licitalie deschisii
Tipul obieCtului contractului Oe u.tti"iti" tsunuri n Servicii n Lucr[ri E1
vplecrur oe acll|zitre Lucrdri de reparagielgpfrald a |SAMU Drochii

45200000-9Cod QPv I

t'.xpunerca mof ivu Iui/tem eiului privind ale gerii
procedurii de atribuire (hi cazul aplicdrii altc,r proceduri
decat lici:itayia deschi.sd squ cererea oiertelot. a, ,rin)it-" 

' ' Nu se aplica

Nr. procedurii dc atribuire (l nclusiv link-ul proceduri

Y:'''::l _
Qglqjlgfg-qgs c!! d e4i o fefr telo r:

Nr ocds-b3wdp 1 -l\4D- 1 603 Bg't 445644
Link-ul : -t.od.sl, g*.md/t.ndosGds-b3 wdp[
MD-160388744s644
Data:73.11.2020 I Ora: 10.00

Anunf de intenfie publicat in BAp NuM
Dar
Data:
[.ink-rrl

Nr: ocds r-b3wdp 1 -MD- i 603 B 8;' M5 64'i
Link-ul:mlsndslgqy*nrdft_enders/sq-ds:-bj_wdpj;

MLI!_0J!!zgff_44
Data publictiii'. 2& t 0p0ro-*-

Tehnici gi instrumente specifice de atribuir,e NuM acord-ca,Crul sistem dinLamic de achizitien
licitalie electrclnicdn catalos electronicn

Buget de stat n 
I

Buget CNAM n 
I

Buget CNAS n j

Surse externe n 
i

Alte surse: Ministerul Sdndtdlii, N4uncii gi 
i

Protectiei Sociale EI 
I

2266875.00

tL Clariliclri privind documenfa{i* dr: atribuire:

Contbrm SIA RS;AP



vq complela fn cazul in care au fbst soliciture clari
Data. lolicitltii clarifi clrilor 

"

Denuniirea oilpratorului eConomic
Expuneiea lsucCIintd a r€iumatuiui :demersului

Data tranimiteiii
Rispunsul la demers
Contestarea documentatiei de atribuire NuM Dan

5. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul tn care au fost oDerate modilicdri

RetnmttuLmodincaiitor
Publicatein BAP/alte miiloacelor de informare (dupd caz)

Transmise operatorilor ecomomici inreeisfrati Data: -

T ermen - lim i te :0 
9 0 e nU r,e'xjii a,es chlaare a bfeitetbr

prelungif
NuM
Da n Cu zile

6, PflnI la termenul-limiti (data l3.ll.zlJZlJ, ora l0:00)o au lbst depuse ii ol-erte:
',: Denumiibaoperato,riloreconomici IDNO Asociatiilad ministrato r"ii

ooEdif-Constr" SRL 1004600041406

Conform SIA RSAP
6oProiect Gabion" SRL 1 01 06000 1 664 1

ttMoldsercon" SRL I 002600047068
ooCaves Grup" SRL I 0 I 4600004998

'oEurogrupstim" SRL 1 0146000361 68

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 1,3.11,.2A20, ora 10:00.

Of'erte intlnziate v

Data, qra Notificiri privind restituirea Jertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Oferta
Propunerea

tehnici
P,rOpunrerea
financiarl

DUAE Garan{ia pentru
ofertX

6oEdif-Constr" SRL + -r -r -r -r

"Proiect Gabiono'SRL -r -r + -r +

t'Moldsercon" SRL + + -r + -r

ooCaves Grup" SRL 'r + T + T

ttEurogrupstimtt SRL + T .T T 'r

Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

8. Modalitatea de evaluare:
Pentru fiecare lot n Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile M
Alte limit[ri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant

Justificarea deciziei de a nu atribui contractrtl pe loturi

9. Criteriul de atribuire arrlicat

pre{ul cel mai scdzut V
costul cel mai scdzut tr

cel mai bun raport calitate-Pre{ n

cel mai brm raport calitate-cost n

10. trnforma{ia privind ofertele depuse:
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Denumirea lotului
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Constatlri/Comentarii (se completeazd in cqzul in care specificaliile tetlmice ale unui OE nu corespund
cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire, cu expunereq neconformititlii)
*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite tn bctza criteriilor; cel mai bun raporl
calitqte-pre{ sau cel mai bun raport calitate-cost)ca ffie sau cel mat t calitate-cost

P*i"iul calculat:

Denumirea operatorului economic

Denurnirea lotului se va indica punctajul totai per lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice: Nu se aplicd

. ulasamentut olertelor rn urma aDlicArii criteri or de atribuire:

Denumirea lotului Clasamentul
Denu.mirea oprerato ruluj

econrlmic
Pre{ul ofertei fird

tva.

Lucrdri de reparalie capitald,a
SAMU Drochia

1
ooEdif-Constr" SR.L 1445941.00

2 ooEurogrupstim" SRL 1687185.31
J otCaves Grup" |SRL 1745762.61
4 ooProiect Gabion" SRL 18192s5.04
5 "Moldsercono' IJRL 2228453.0r

11. Clasamentul ofertelor in urma anlicd

12. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei qi/sau
operatorului economic (inclusiv justificarea prefului anormal de srcizut) cerin(elor stabilite in
documentatia de atribuire s-a soliciumentatra de a re s-a solicitat:

Operatorul,
economic

D o cu m ent:];Yi,lTJ"rorm a ri a . ,,,P614 '1:

transmiterii
Rasfiunsur operatorurui

economtc

"Bdif-Constr'o
SR.L

Scrisoarea nr. 01-15/1823 din
20 .1 1 .2020 privind j ustifi carea
prelurilor anormal de scdzute

20.11.2.020
Scrisoarea nr. 3B din

23.11.2020 prin care a
justifi cat prelurile indicate



13' Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele starbilite in documenta{ia cle
atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
Dat ii doca u umentelor confirmat r ve :

, 
'Se ind.icd documentele conflrmative privind

" , : ,' documentatiei de atribuire

Oferta

selecfia gi calificarea OE confo,rm
(inclusiv DUAE)

Denumirea
operatorului economic

Lotul
,nn'1,

"Edif-Constr" SRL

-
tr

r--)

a
)cg

Cg

q
I
c)

l<

C)li
a")

E
t"r

)cs9

l

+
Propunerea teinicd (fiClusiv Si Graficut de execuyiel +
Propunerea frnanciarb +
DUAE +
Garanfia pentru ofeftd +
Demonstrarea experienfei operatorului economic in domeniul Oe activitate aferent ot,i""t,rt"i
contractului ce urmeazd, a fi atribuit +
Recomanddri pentru contractele prezettale penffu demonstrarea experienlei similare +
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autontatea co"ttactatttA, pe
care aceasta le considerd necesare pentru indeplinirea contractului ce urmeazd a fi atr.ibuit

+
DemonstrareaaccesuluilapersonalulneceSarpent'uinaept@
obiectului contractului ce urmeazd a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol
esenlial in ildeplinirea acestuia)

+

DeclaraJie privind obligaliile contractuale fa{d de alli Beneficiari +
Certificatul de atestare tehnico-profesionald a dirigintelui de $antier +
Demonstrarea accesului Ia personal / un organism tehnic de specialitate, aare sd garalltez,
asigurarea unui cgntrolul al calitdlii +

Manualul Calitdlii +
Lista subcontractanlilor gi partea/pdrfile din contract care sunt indeplinite de cdtre aceqtia +
Informalie privind asocierea +
Avizul Inspecliei de Stat in Construc{ii +
Perioada de garan{ie a lucrarilor +
Disponibilitate de bani lichizi sau resurse creditare, necesar pentru indeplinirea contrsctului
de achizitie +

4, ntu Vdescali t:
Denumirea ope-ratoru [ui economici Motivul respinserii/descalifi cd rii

Noti* In cazul fn care ofertn

14. Oferta

oferta operatorului economic clasat pe primul lo': nu a,corespuns cu cerinlele stabilite tn
documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor utn tabel identic celui de Ia pct. t 4.

15. In urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza deciziei
grupului de lucru nr. 69 din 27.11.2020 s-a decis atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-
cadru:

Denumirea lotului OpeiatoruI economic
desemnat c6stisdtor

Canti
tat;ea

trfrelul unitar
fIrI TVA

P.refiil tothtr
firdrTVA

Pi.effi1 f

cu TVA
Lucrdri de reparalie aapitalda
SAMU Drochia "Edif-Constr" SRL

1

proiect 1445941.00 144s94r.00 1735129.20

rrrurrnarcA uperalonror $conomtcl oesnre ulur oe tucru pentrl' Denumirea operatomlui economic Data transmiferii: Modalitatea db'fiansin,itbrd

"Edif-Constr" SIRL

27.11.2,020 e-mail

ooEurogrupstim" SRL
ooCaves Grup" SRL
('Proiect Gabion" SRL
ttMoldsercon" SRL

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de I achizitii

Noti* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despr,e deciziile grupului de lucru pentru
achizi/ii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3 l al Legii nr. l3 l din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice.

1.7. Grupul de lucnu a respectat termenul de a;teptare pentru incheiLerea contractului de:



In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai micd
decAt pragurilo prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. I 3 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in caLzul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronico gi/sau fax
il 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace elecrlron.ioe si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este egalb sau

mai mare decAt pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 13 1 din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile publice

u 11 zile iin cazul ttransmiterii comunicdrii prin
iloace electroniice si/sau faxmt

ll 16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronioe si/sau fax

Notd* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 13l din 03.07.2016, inclutsiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Ctlvil, Si implicit, art. 261 (l), 264 &) Si 265.

ontrac e acnrz c te:
-;;.;._r
.t$t. I

iiffi
q ;;i; "u

"contracfului:

; VAloareacontratitiiluiird
WW<ry
s-"diF.TiVA'rf{
P] -t{+:rAFl::Er:'.

i
ooEdif-Constr" SRL

(1004600041406) Nr.70 09.12.2020 45200000-9 t4,4s941.00 1735129.20 3t.t2.2021

19. Anularea procedurii
In temeiul art.

18. C tele d hi incheia

de achizi{ie public5:
alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru declard cd te'rmenul de a$teptare pentru tncheiereu
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cuzurile'pt'evdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind uchiziliile publice ), precum Ei cd tn cuzul cll.epunerii contestuliilor, acesteu aufost
examinute s i s o lu(ionate,

Prin prezenta dure de seamd, grupul tle lucru pentru uchizilii conlirmd corectitudinea desfdguriirii
procedurii de achizilie,fapt pentru csre poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului dle lucru pentru achizi{ii: Anatol FOt

ii{ ffiffiffi,nJi



































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □

model-tip

Nr.1712 din 17.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Localitate Or. Chişinău
IDNO 1002600047080
Adresa 31 August 1989, 100
Număr de telefon 069953437
Număr de fax 022234936
E-mail oficial Eugen.bodeanfa),gmail.com, office(a),dcc.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eugen Bodean

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri aLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3vvdn 1 -MD-1606294851505
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Construcţia canalizări menajer-fecaloide din str. M. 
Kogalniceanu,8

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicăm altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md)

Nr: achiztie.md 21031330 
Mtenderhttps:ocds-b3wdp 1 -MD-1606294851505
Link-ul:achiztie.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21031330/ 
Mtenderhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1606294 8 515 05 ?tab=contract-notice
Nr: achiztie.md 21031330 
Mtenderhttps:ocds-b3wdp 1 -MD-1606294851505 
Data publicării: 25 nov 2020

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□ Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; cAlte surse: [Indicaţi]

1

https://achizitii.md/ro/public/tender/21031330/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


Valoarea estimată (lei, fără TVA) 397 730

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data data 08.12.2020, ora ll:30au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Feraru-S S.A. 1003600166948

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Feraru-S S.A. Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică +
Propunerea financiară +
DUAE +
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

+

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

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,
contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

+

2



Certificat sau decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii şi extrasul 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

+

Raportul financiar +
Demonstrarea accesului 
la personalul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit

+

Documente prin care 
se demonstrează că 
operatorul economic 
are acces la 
laboratoare de 
încercări şi teste a 
materialelor ce vor fi 
utilizate, în
conformitate cu natura 
şi specificul lucrărilor 
ce fac obiectul 
viitorului contract

+

Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări 
executateîn ultimul an 
de activitate

+

Avizul Inspecţiei de Stat 
în Construcţii

+

Informaţie privind 
asocierea

+

Declaraţie de 
neîncadrare în siatuaţiile 
ce determină excluderea 
de la procedura de 
atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din 
Legea nr. 131 din 
03.07.2015

+

Formularul nr.5 
(catalogul preţurilor 
unitare)

+

Formularul nr.3 
(borderou de resurse)

+

Formularul nr.7 (deviz 
ofertă)

+

Manualul calităţii +
Lichiditatea generală +
Declaraţia privind 
conduita etică şi 
neimplicarea în practici 
frauduloase şi de 
corupere

+
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Informaţii generale 
despre ofertant

+

Garanţia Bancara +
Perioada de garanţie a 
lucrărilor

+

Recomandări la 
contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
lucrărilor similare 
executate în ultimii 5 ani

+

Lista subcontractanţilor 
şi partea/părţile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceştia

+

Certificat de atestare 
tehnico profesională a 
dirigintelui de şantier

+

Declaraţie privind 
obligaţiile contractuale 
faţă de alţi beneficiari

+

Graficul de execuţie a 
lucrării

+

Declaraţie privind 
experienţa similară

+

(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 fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor 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

Construcţia 
canalizări 
menajer- 
fecaloide din 
str. M. 
Kogalniceanu,8

Feraru-S S.A. 310 413,93 1 bucata DA DA

Lot n Operator economic 
1
Operator economic 
n

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
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(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

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

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 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 □

(In 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
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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)

Construcţia 
Reţelei De 
Canalizare 
Menajer 
FecaloidaţRetea 
Publica) Din 
Str. M. 
Kogalniceanu,8 
Or. Chisinau

Feraru-S S.A. 1 bucata 310 413,93 310 413,93 372 496,72

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 alin._lit__ .

Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Feraru-S S.A. 10.12.2020 SI A RSAP, e-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 □

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

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

(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
operatorulu

i
economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al
contractului/acordului

-cadrufâră TVA inclusiv
TVA

Feraru-S
S.A.

73

20

11.12.202
0

45200000
-9

310
413,9

3

372
496,7

2

Valabil pina la 
recepţia finala a 

lucrărilor

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.
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DARE DE SEAMA

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

Nr. 23 din 18.12.2020

S  Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritafii contractante IMSP Spitalul Raional Soldane§ti
Localitate or. Soldane§ti
IDNO 1003606015521
Adresa Or.Soldane^ti, Str. Pacii 24
NumSr de telefon 0(272) 2-58-64
N um ardefax 0(272) 2-52-62
E-mail oficial sr.soldanesti'@ms.md
Adresa de internet -

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

Bulai Maria

S  Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de preturi pLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicafi]

Procedura de achizi(ie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru

Bunuri X Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizifiei Achizitionarea produselor alimentare pentru 
semestru I 2021, legume -  trimestru I 2021

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decal licitafia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamenlal 
www.mlender.sov.md)

Nr: ocds-b3w dp I - Ml)-1605699882597
Link-ul: m ten d er.g o v .m d /p lan s /o c d s-b 3 w d p 1  - 
MD-1605699882597
Data publicarii: 18.11.2020

Platforma de achizi{ii publice utilizata X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:

Link-ul:
Tehnici §i instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru ciSistem dinamic de aehizitie 
X Licita{ie electronics nCatalog electronic

Sursa de finanfare □Buget de stat; X Buget CNAM; ciBuget CNAS 
□Surse externe;
Alte surse:

Valoarea estimate (lei, fa r#  TV A) 338630,00

■S Clarificari privind documentatia de atribuire:
1

http://www.mlender.sov.md


(Se va completa in cazul in care a u fo st solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintS a solicitarii de 
clarifieare
Expunerea succintS a raspunsului
Data transmiterii

Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fa s t operate modificari)

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

[Indicafi sursa utilizata si data publicarii]

Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

S  PanS la termenul-IimitS (data 26 noiembrie 2020 , ora_16:00), au depus oferta
_noua__ ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNG Asociajii/
administratorii

1. SRL ’’Lovis Angro” 1007600043788 Sofrone Lilian
2 CC ”Nivali-Prod” SRL 1006600010112 Morari Victor
3 LACTIS SA 1003602151429 Tatiana Angheluta
4 SA Fabrica de unt din Flore§ti 1003607011922 Pavel Grigoras
5 SRL ’’Telemar” 1003600098573 Teleuca Marian
6 SRL “Produse de familie” 1010600010111 Finciuc Miroslav
7 SRL ’’Baguette” 1014600037741 Cebotari Valentin
8 SRL Fabi Lina 1010600028794 Teleuca Marian
9 SC Viocris Impex SRL 1006600032107 Ciobanu Aurel

S  Informatii privind ofertele depuse §i documentele de calificare si aferente DUAE prezentate 
de cStre operatorii eeonomici:

Denumire
document

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

Propunerea tehnica Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat *

Propunerea 
financiara: 
Specificafia de prej 
Formularul ofertei

Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

*
*

Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

* . 
*

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Garanfia pentru
oferta
(dupa caz)

Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat
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Documente de calificare
Se va consm naprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Certificat de 
inregistrare a 
Intrcprinderii

Prezentat PrtzuUat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de 
atribuire a contului

Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de 
efectuare 
sistematica a 
plafilor impozitelor 
§i c o n tr ib u to r

Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Autoriza|ie sanitara 
de funcjionare sau 
alt act perm is de 
activitate (pentru 
produsele 
alimentare)

Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat

A utom ata sanitar- 
veterinara sau 
inregistrare ANSA 
(pentru produse 
alimentare 
animaliere §i oua)

Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat

Autorizafie sanitar 
-  veterinarape 
transport / 
Pa§aport sanitar al 
transportului

Prezentat Prezentat Prezentat * Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificate:

- De 
inovensivitate 
pentru
produsele de 
origine non- 
animalS

- de calitate §i de 
proven ienfa a 
materiei prime 
faina, grau 
(pentru toate 
produsele de 
panificafie
de
eonformitate
pentru
produsele de 
origine 
animal i era 

— Raportul de 
Tncercari prin 
care se 
confirma ca 
produsul nu 
coniine

Prezentat

Prezentat

Prezentat Prezentat Prezentat

*

Prezentat Prezentat

Prezentat

Prezentat
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grasimi
vegetale,
pentru
produsele
lactate
Raportul de 
incercari 
pentru oua

Prezentat
*

Confirmare de 
definere a stocului de 
fSina/grau, necesar 
indeplinirii 
contractului de 
achizifii ре о 
perioada de cel pufin 
10 zile (pentru 
produsele de 
panificatie)

Prezentat *

Cetrificat de 
acreditere a 
laboratorului (la 
prezentarea 
declarafiei de 
conformitate 
pentru produsele 
lactate)

* Prezentat Prezentat

(Informajia privind denumirea documentelor prezentat e se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fa s t prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))
* Ca urmare a finisarii procedurii de achizitie, la etapa de vizualizare a ofertelor, grupul de lucru a 
constatat ca unele documente de calificare si anume:
SRL Baguette * nu este vizibil Raportul de incercari pentru oua.
SRL “Produse de familie” -  nu este vizibil nici un document
SA Fabrica de unt Floresti -  nu sunt vizibile -  Specificatia tehnica si de pret §i Formularul ofertei F.3.1 
deoarece au statut ..in asteptare"

Vor fi vizibile doar atunci cand ofertantul va obtine statut „in considerare”.
Pentru lotul 4 Piine achizitia nu a a\ut loc

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

( fM  TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice
Produse
lactate

SA Lactis 103100,00 + +
SA Fabrica de Unt 
Floresti

103103,00 ** * *

Produse
agricole

SRL Lovis Angro 18750,93 + +
SRL Fabi & Lina 27392,50 1 + +

Oua de 
gaina

SRL Lovis Angro 11433,33 + 4"
SRL Baguette 13860.00 - **



Crupe SRL Lovis Angro 29480,74 +
SRL Baguette 33567,70 4- * #

Carne si 
mezeluri

SRL Lovis Angro 73933,33 -

CC Nivali Prod SRL 78414,00 ~{- +

Produse de familie 
SRL

78415,00 * *

Pe§te SC Viocris Impex 
SRL

185,00 + +

Telemar SRL 12120,00 + +
SRL Lovis Angro 12319,00 +
SRL Baguette 14668,00 -f **

Alte
produse
alimentare

SRL Lovis Angio 3963.41 4- +
SRL Baguette 4150.83 +

Ulei floarea 
soarelui

SRL Lovis Angro 4,26 I +

SRL Baguette 4500,0 +

Faina de 
griu

SRL Lovis Angro 287,50 + 4-

SRL Baguette 312,50
Pune Achzitia nu a avut 

loc
Produse
alimentare

SRL Lovis Angro 13723,80 +

SRL Baguette 15021,10 + **

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile 
tehnice’’ , se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin  ,, - ” in cazul necorespunderii)
**Ca urmare a finisarii procedurii de achizitie, la etapa de vizualizare a ofertelor, grupul de lucru a 
constatat ей unele documente de calificare si anume:
SRL “Produse de familie” -  nu este vizibil nici un document
SA Fabrica de unt Floresti -  nu sunt vizibile - Specificatia lehnica si de pret si Formularul ofertei F.3.1 
deoarece au statut „in asteptare” .
SRL Baguette - nu sunt vizibile toate documentele.
Vor fi vizibile doar atunci cand ofertantul va obtine statut „in considerare".

S  Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal 
de scSzut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

■

Ofertanfii respin§i/descalificafi:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificarii

Lovis Ango SRI. Oferta propusa pentru Lotul 8 Ulei de floarea soarelui a fost respinsS 
deoarece in platforma in urrna licitatiei a fost stabilit pretul 4,26 lei.
Oferta propusa pentru Lotul 5 Carne si mezeluri a fost respinsa nu 
corespunde specificatiei tehnice. A fost solicitate Crenvusti Lacta de calitate
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superioara dar conform Anexei la Certificatul de conformitate ОС pr-01 111 
A 0001062-18 este specificat de calitatea mtii ceea ce nu corespunde 
specificatiei tehnice.
Oferta propusa pentru Lotul 4 Crupe a fost respinsa nu corespunde 
specificatiilor tehnice.Au fost solicitate bunuri de calitate superioara, insa 
conform specificatiei propuse nu a|i indicat calitatea produsului

SC Viocris Impex 
SRL

Oferta operatorului economic la Lotul 6 Pe§te a fost respinsa deoarece oferta 
este neconforma. Formularele F.3.1 §i DUAE ce constitute oferta nu 
corespund Documentatiei standard.
La Lotul 6 Peste in platforma in urrna licitatiei a fost stabilit pretul 185,00 
lei.

S  Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fl atribuite aceluiasi ofertant: [Indicafi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Deoarece a fost solicitat ca bunurile sa fie de 
brand si nu tofi operatorii economici ne vor putea livra acelea§i bunuri de brand.

S  Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scflzut X 
Costul cel mai sca/.ut □
Cel mai bun raport calitate-pre| □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor afe rente)

Informafia privind factor» de evaluare aplicati:

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

Factor» de evaluare j 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

S  Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate
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J  tn urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Preful unitar 
(fara TV A)

Prefultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA)
Lotul 1- 
Produse lactate
Brinza cu cheag tare
45%

Lactis SA 300 Kg 75,00 22500,00 27000,00

Brinza de vaci -9 % 400 Kg 34,22 13688,00 14787,00
ChefirBio-2,5% 1500 Litri 8,31 12465,00 13470,00
L apte de vaci 
pasteurizat -2,5%

1600 Litri 6,85 10960,00 11840,00

L apte de vaci 
pasteurizat -2,5% 
(angajati)

600 Litri 6,85 4110,00 4440,00

Smlntina -10% 200 Kg 18.24 3648,00 3940,00
Unt de vaci 72,5 % 
200gr

400 Kg 89,31 35724,00 38584,00

Total Lotul 1-Produse lactate 103095,00 114058,00
Lotul 2 -  
Produse agricole
Cartofi Lovis Angro 

SRL
4000 kg 3,24 12962,96 . 14000,00

Ceapa uscata 450 kg 3,24 1458,33 1575,00
Fasole 20 kg 22,22 444,44 480,00
Morcov 450 kg 3,69 1658,33 1791,00
Sfecla rosie 350 kg 2,87 1004,63 1085,00
Varza alba proaspSta 400 kg 3,06 1222,22 1320,00
Total Lotul 2 -Produse agricole 18750,93 20251,00
Lotul 3 -  
Oua dietice
Oua dietice Lovis Angro 

SRL
7000 buc 1,63 11433,33 13720,00

Total Oua dietice 11433,33 13720,00
Lotul 4 -  Crupe
Crupe de arpaca§ Lovis Angro 

SRL
370 kg 6,58 2435,83 2923,00

Crupe de porumb 350 kg 7,63 2671,67 3206,00
Crupe de gri§ 60 kg 0° lo

 
: ^ 495,00 594,00

Crupe de gnu 
sfarimi|ate

370 kg 6,58 2435,83 2923,00

Crupe de orz 400 kg 6,58 2633,33 3160,00
Fulgi de ovaz 600 kg 9,92 5950,00 7140,00
Hrisca-bob intreg 500 kg 16,50 8250,00 9900,00
Mazare uscata slefuita 50 kg 7,31 365,74 395,00
Orez-bob intreg-rotund 380 kg 1 1.17 4243,33 5092,00
Total Lotul 4 -  Crupe 29480,74 35333,00
Lotul 5 -  Carne §i 
mezeluri
Carcase de pui 
„Broiler”

800 kg 30,00 24000,00 28800,00



File din piept de pui 
dezosat

CC Nivali 
Prod SRL

600 kg 53,00 31800,00 38160,00

Crenvusti ’’LACTA” 300 kg 75,38 22614,00 27136,80
Total Lotul 5 -  Carne si mezeluri 78414,00 94096,80
Lotul 6 -  Peste
Pe§te congelat ”HEC” 
fara cap, de marimi nu 
mai mic de 500gr/buc

Telemar SRL 400 kg 30,30 12120,00 14544,00

Total Lotul 6 -  Peste 12120,00 14544,00
Lotul 7 -  Alte 
produse alimentare
Sue de fruete in pachete 
de 200gr

Lovis Angro 
SRL

30 litri 20,33 610,00 732,00

Pasta de tomate !n 
borcane cu greutatea de 
0,720 gr 25%

62,64 kg 23,17 1451,16 1741,39

Magiun de fructe in 
ambalaj-borcane Stic la 
0,860gr, sterilizat

109,22 kg 17,42 1902,25 2282,70

Total Lotul 7 -  Alte produse alimentare 3963,41 4756,09
Lotul 8 -  Ulei 
Floarea soarelui
Ulei de floarea soarelui 
rafinat, dezodorizat 
ambalaj-51

Baguette
SRL

200 litri 22,50 4500,00 5400,00

Total Lotul 8 -  Ulei F loarea soarelui 4500,00 5400,00
Lotul 9 -  Faina de 
gnu
Faina de griu, calitate 
superioara in saci 25-50 
kg

Lovis Angro 
SRL

50 kg 5,75 287,50 345,00

Total Lotul 9 -  FainS de griu 287,50 345,00
Lotul 11 -  Produse 
alimentare
Pesmeti dulci cu stafide 
din tain a de calitate 
superioara in cutii de 
carton

Lovis Angro 
SRL

80 kg 26,67 2133,33 2304,00

Biscuiti cu lapte topit in 
cutii de carton

80 kg 15,25 1220,00 1464,00

Biscuiti pentru copii 
”Bebelus”m cutii de 
carton

25 kg 20.00 500,00 600,00

Zahartos 500kg 10,93 5462.96 5900,00
Paste fainoase pentru 
supe

120 kg 15,67 1880,00 2256,00

Ceai negru, in pachete 
de 1 OOgr. infuzie

10 kg 63,33 633,33 760,00

Frunze de dafin ambalaj 
pachete de polietilena 
de 10 gr

100 buc 1,47 146,67 176,00

0 |e t de masa in sticle de 
1L 9%

15 litri 

150 buc

4,83 72,50 87,00

Patrunjel uscat in 
pachete de polietilenS 
de6-!0gr

2,83 425,00 510,00



Marar uscat, in pachete 
de polietilena de 6-10 gr

150 buc 2,83 425,00 510,00

Sare iodata, in pachete 
de polietilena de 1 kg

200 kg 2,97 593,33 712,00

Sare de lamiie in 
pachete de polietilena 
20 gr,

3 kg 45,00 135.00 162,00

Drojdie pentru 
panificafie, ambalaj in 
pachete 50 gr

2 kg

oc 96,67 116,00

Total L o tu ll l -P r o d u s e  alimentare 13723,80 15557,00

Anularea procedurii de achizifie publica: 

Argumentare:

•S Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Lovis Angro” 09.12.2020 prin e-mail
CC ’’Nivali-Prod” SRL 09.12.2020 prin e-mail
LACTIS SA 09.12.2020 prin e-mail
SA Fabrica de unt din Floresti 09.12.2020 prin e-mail
SRL ’’Telemar” 09.12.2020 prin e-mail
SRL “Produse de familie” 09.12.2020 prin e-mail
SRL ’’Baguette” 09.12.2020 prin e-mail
SRL Fabi Lina 09.12.2020 prin e-mail
SC Viocris Impex SRL 09.12.2020 prin e-mail

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

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

S  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 
prevfeute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

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

(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 efectueaza In conformitate cu 
prevederile TITLU LU IIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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Contractul de achizifie/acordul-cadru mcheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numarul 
si data 

contractului/ acordului- 
cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadru

fara
TVA

inclusiv
TVA

SA LACTIS
2 /2 1-ocds; 

b3wdp 1 -MD~ 
1605699882597

18,12 2020 15800000-
6 103095,00 1 14058,00 30.06.2021

BA GU ETTE
SRL

3/21 -oc(! s- 
b3w dpl-M D - 

1605699882597
18.12.2020 15800000- 

6 38067.70 45635,80 30.06.2021

SRL LOVIS 
ANGRO

4 /2 1-ocds- 
b3wdp1-M D-

1605699882597
18.12.2020 15800000-

6 29408,04 34378,09 30.06.2021

CC NIVAL I 
PROD SRL

5 /2 1-ocds- 
b3w doi-M D -

1605699882597
18.12.2020 15800000- 

6 78414,00 94096,80 30.06.2021

TELEM AR
SRL

6/21-ocds-
b3wdpi.-Mj:)-

Ш 1699882597
18.12.2020

18.12.2020

15800000-
6

15800000- 
6

12120,00

18750.93

14544,00 30.06.2021

SRL LOVIS 
ANGRO

8 /2 1-ocds 
b3wdp 1 - Ml) 

1605699882597
20251,00 31.03.2021

Prin prezenta dare 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 ), precunt si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta rdspundere conform prevederilor legale in vigoure.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: /

______________ _____  Palii Veaceslav (x  j

(N ume.pren ume) (Semnatura)





























ARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice +

de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii cle atribuire

Nr. 17 din 23.12.2020

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumireir autorititii contractante Consiliul Raional Soroca

Localitate mun. Soroca

IDNO 1007601010699

Adresa Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare,5

Numir de telefon 023022058;22088
Numlr de fax 0230 22098
E-mail ofir:ial crsoroca@gmail.corn
Adresa de internet WWW.soroca.md
Pcrsoana de contact (nume, prenunxe, telefon,
e-nnil)

S tavi 1a Gal i na, 023 022088, gali na. stav ita@nnai l. n-r

2. Date cu privirc la procedura de atribuire:

Tipul proced

Procedura
Tipul obi
acordului-
Obiectul a

Cod CPV
Expunerc:l m
zrlegerea proced
aplicdrii altor
deschisd)
Procedura
portalului ;q

Platforma
Anunt de,i

Sursa de fi

Valoarea es

3. Clarificdri privind documentatia de atribuire: nu
(Se va contpleta in cazul tn care au fosl solicilate clari/icciri)

Tehnici qi

urii de atribuire aplicate Cerere:r ofertelor de prefuri llicitalie dleschisd

rAltele: flnclicl(il
de achizilie repetat[ (dupd coz Nr:nu e cazul

ectului contractului de achizifie/
cadru

Bunuri r Se rvicii * Lucrbri

chizitici Servicii de intrefinere de iarnd a drumurilor
publice locale din teritoriul raionului SorQca

rrentru anul 2021
90600000-3

motivului/temciului privind
rrocedurii de atribuire (in cazul
altor proceduri decat licitolia

COP - conform arI57(1) a Legii 13112015 privind
achizitiile nublice

de atribuire (se va indiccr din cadrul
uvernantental

Nr: 21031 106,
ocds-b3rvdnl -NID-1 60587:1092825
Link-ul:
https :iiachizitii.md/ro/public/tender/2 1 03 I I Q6

Data nublicarii : 20.1 1.2020

de achizitii nublice utilizatd + achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.{nd

ntenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu e cazul

Link-ul:
instrumente specifice de atribuire rAcord-cadru rsisten'r dinamic de qchizilie

rLicitatie electronicl lCatalog electronic

nanfare rBuget de stat; lBuget CNAM; rBuget CNAS;
rsurse externe; lAlte surse: [lndicayiJ Bug$t local

timatl (lci, fara TVA) I 416 fl92.3ti lci



Data solicitirii clarificirilor
Dcnumirea oDeratorului economic
Expunereet succinti a solicitdrii dc clarilicare
ExDunereer succintl a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: nu

(Se va com,olelcr in cuzul in cqre au fbst operate modificiiri)

Rezumatu I modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
'fermen-lirnitl de depunere gi deschidere a

ofertefor prelungit (dupa caz)

5. Pina fa termenul-limiti (data 03.12.2020, ora 9:00), a fost depusi una oferti:

documentele de calificare si alerente DUAE prezentate6. Informa{ii privind
de cdtrc operatorii

ofertele depuse gi

cconomici:

flndicali sLtrsa utilizcrtii ;i dala publicariiJ

flnditali nuntit'ul tl,: :ilLJ

Denumirca operatorului economic

SRI- "Masistrala - Nord"

Asocia{ii/
administratorii

101 1607000998

Denumire document
Den umi rea operatoruf ui

economic

SRL "Magistrala - Nord"

(se

Documentele ce constituie oferta
va consmnct prin: prczentat, neprezentat, ntt cot'esptutde)

Of-erta Formularul 3.1 prezentat

Specificalii de pref F4.2 pfezentat

Snecificatii tehnice F4.1 prezentat

Devizele lc,cale aferente oferlei . Formularele 3. 5. 7 prezentat

DUAI] prezentat

Galanlia pentru ofertd

(dupa caz)

nu e cazul

Se VQ

Docu mente de calificare
cons'mne prin: prezental, neprezenlql, nu corespunde

Graficul de execulie a lucrdrilor,

Forn'u,rlarul F3.3

prezentat

Neimplicarea in practici frauduloase gi de corupere, Formularul

F3.6

prezentat

Irrfbrrnatii generale despre participant, Formuiarul F3.7 prezentat

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru indeplinirea

corespllnzatoare a obiectului contractului ce urmeazd a fi
atribuit. Forrnularul F3,12

pfezentat

Demonstrarea accesului la utilajele, instalafiile gi/sau

echipamenlele tehnice indicate de autoritatea contractantd,

prezentat
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Formularul F3.1 I

lnfonnajii plivind subcontractanfii, Formularul F3, I 3 prezentat

Infbrmafie privind asocierea, Formularul F3. 14 prezentat

Avizul Agenliei de Supraveghere Tehnicd, Formularul F3.15 prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in confbrn-ritate cu

prevederile legale din Jara in care ofertantul este stabilit,

Certificat/d r>cizre de inregistrare a intreprinderii/extras din

Registrui de Stat al persoanelor juridice

prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesionalS a dirigintelui de

Santier

prezentat

(lnforntafia priyind denumirea docuruenlelor prezenlale se va indiccr in conformitate cu cerin|ele din
doct,rmenlalia de atribuire;'i s'e va consemna prin; prezental, neprezenlot, nu corespunde (in cctzttl

cand docuntentul a.fost prezentot, dar nLt cores:pundecerinlelor de colificare))

7. Inforrnafia privind corcspunderea ofertelor cu cerintelc solicitate:

Denumirea

Servicii de

intre!inere cle

a drumurilor
publice local
telitoriul ra.io

Soroca penlrr
2021

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitzrte
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corcspunderea
cu specifica{iile

tehnice

e larna

.le din
onului
ru anul

SRL
"Magistrala

Nord"

I 586 159,22 Conform
caietului de

sarcini

* in cazul utilizarii licitotiei el.ectronice se va indica prelul ofertei.finale
(lnforntayicr prittind "Corespundereq cu cerinlele de cali/iccrt'e" ;i "Corespunderea ctr s:pecificatiile

tehnicc" , se vo consemna prin; ,,+" tn cozul cores:punderii qi prin ,,-" in cazul nccore.s:punderii)

8. Pentr,u eluciclarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corcspunderea ofertei

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

scizutl) s-a solicitat:

10.12.2020

Rezmatul rlspunsului operatqrului
cconomic

Inform atia rsolicitatiOperatorul
economic

S.R.L. Magistrala-Nord in nttntele

directorului Railean Ion. vd aduoe la

cunostintd cd conform ofertei de pref la
procedr.rra ocds-b3wdp 1 -MD -1 60587

4092825 privir-rd Servicii de intreginere
de iarni a drumurilor publice locale din
teritoriul raionr.rlui Soroca pentnt anr-tl

2021 la baza forr.r.tblii costului (h-Lrt)

pentru r,rtila.iele ce vor fi antrenate la

executarea lucrdrilor de intre!inere pe

perioada de iarr.rd a stat CP L.01,04-
2000 si conform Ordinului nr. 172 din

09-12- 2005 cu privire la aprobarea

Normelor de consum de combustibil qi

Argumentarea qi justifi carea

preJu lui maj orat pentrr.t

materialul antiderapant (p. l-
DY08A- normativ), precllnl
majorarea altor puncte din
deviz (ca exernplu p.6, p.12)

SRL
"Magistrala
- Nord"



lubrifianli in transporlul auto pub

14-04-2006 in Monitorul Oficial
62 art.223
-Normele de consum de combus
majoreazd in urmbtoarele condili
- Func!ionarea transportului auto

timp de iarnA. - 10o/o'.

Materialul antiderapant ce va fi u
mecanizat in procesul de rispindi
un material cu conlinut de sare dt

50%, gi include gi transportarea p

raspindire pe sectoarele necesare

SCbil

icat :

.r'. 59-

le

ilizal
evafi
30-
)ntru

9. Ofertanfii respinEi/descalificafi: nu

Denurnirea oneratorului economic Motivul resrrin gerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot - lot unic
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile r
Alte limitari privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi oferlant: pndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: un lot unic

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut f
Costul cel rnai scdzut n
Cel mai bun raporl calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunl aplicate ntai ntulte criterii de atribuire,
indica toate criteriile de atribuire aplicale Si clenuntit"ea loturilor aferente)

12. Inforrnafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu e cazul

(Se va conrpleta pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raporl
prel sau cel ntai bun raport calitate-cost)

itate-

vor

Factorii de evaluare Valoarea din oferth Punctajul calcr lat

Denumirea operatorului econonric I Total

Denum re factorul I lPonderea

Denumire factorul n lPonderea

13. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul

(Se va completo tn cazul in care o.fertele aufost reevoluate repetol)

Motivul reevaluirii ofertelor
AT



Modificdrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
misur:i

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fIr[ TVA)

total

Servicii de

intrefinere de

iarnd a drumurilor
publice locale din
teritoriul raionului
Soroca pentru
anul 2021

SRL
"Magistrala -

Nord"

Conform
caietului de

sarcini

1 586 159,22

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trans

SRL "Masistrala - Nord" 23.t2.2020

6 zilein cazul transmiterii comunicdrii p

n-riiloace electronice si/sau fax I
In cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai r:nicd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n I I zile in cazul netransmiterii comun
in miiloace electronice si/sau fax I

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdr
miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egalb sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice
A 16 zile in cazul netransmiterii comun

in miiloace electronice si/sau fax I

14. In urma examindri,
atribuire s-a decis:

AtribuLirea contractului

evalulrii gi comparlrii ofertelor

de achizi{ie publica/acordului-cadru :

depuse in cadrul proced

Anularea procedurii de achizilie publica: nu
In temeiul art,7l
Argumentare:

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

(lnforntarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire de,spre deciziile gru. lui de

larcru pentru achizilii se realizeqzd tn conforntitate cu prevederile arl. 3l al Legii nr. I3I din
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Lo ptyussdura de achizi(ie a participat un singur operator, corrform art,32,(3),b) terme
n;teptare nu se aplicd.

(Selectali tern'tenul de a;'teptare respectqt, Calculorea terntenelor prevdzule de Legea nr. l3
iutie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a terntenelor de a;teplare, se e.fectueazd in conft

cu prevederile TITLUL(il IV Capitolul I (Calcular"ea Terntenului) al Codului Civil al Re

Moldova).

3 iulie

ul de

din 3

mitqte
ICU



Denumirea
operatorulnri
economic

Numirul
qi data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-
cadru

fnr[ TVA inclusiv TVA

SRL "Magistrala
- Nord"

t2
23.12.2020 60900000-3

1 586 159.22 I 903 391,06
31.12.2021

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Prin prezenta dare de seantd, grupul de Iucru declard cd lernrcnul de a;tepture pentru incheieres
contractului/contrsctelor indicute a fost respectat (exceptitnd crtzurile prevdzute de art. 32 alin. (3)

al Legii nr. l3l din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precunt;i cd itt cuzul depunerii
contestuliilor;i/sau recep(ioniirii ropoortelor de monilorizore, aceastea au fost exantinate Ei

solulionate,

Prin prezenta dsre tle seomd, grupul de lucru penlru achizilii confirmd corecti.tudinea deffisurdrii
proceclurii de uchizi1ie,fapt pentru care pourtd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare

Conducltorul grupului de lucru pentru achizilii:

Veaceslav Rusnac, Preqedinte al Raionului Soroca

$orD;E--}
\/ i${rlNt$\ - \*

j r | \qiR\W\Zt4l[ItY /l o



Dаrе de sеаmй
de atribuire а Contractului de achizi{ii publice

Nr. 40/DS12020 din 18.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractant6:

Denumirea autoritй{ii contractante Institulia Publicё "Centrul de Tehnologii
Informationale iп Finante"

Localitate Mun. Ch ýmau
IDNo 1 005600036924
Adresa Str. Constantin Тйпаsе nr.7
Numйr de telefon 022-26-28-,lз
Numйr de fax 022-24-3,7-|5
E-mail ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.sov.md
реrsоапа de contact Ina Caba-Bradu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocierea йrй publicarea prealabilй а unui anun}
de participare

Tipul obiectului contractului de
achйitie/acordului-cadru

Bunuri п servicii п Luсrёri п

obiectul de achizitie Servicii de mепtепапtа а SIД "e-Caпcelaria"
Cod СРV 722|2з||-2
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decat licita|ia deschisd sau
cererea ofertelor de pre|uri)

Iп temeiul аrt.5б аliп (1) pct. (с) aI Legii пr.I3] diп
03,07.2015 priviпd achizi|iile publice, s-a iпi|iat;i s-a
desftsurat procedura de пegociere fird publicarea
prealabild а uпui апuп| de participare priviпd
achizi|ioпarea: Seryicii de mепtепап|d а Sistemului
iпfоrmа| i оп al аut о mаt i z at,, е - С ап с е l ar i а " . S о l ic it ar е de
partic ipare а fost ехр е diаtй autorului s i de zv oltat orului
sistemului iп реrsоапа dlui Iоп SIL\/ESTRU, care este
апgаjаt aI INFOSOFT-MAX SkL, iп calitate de
дdmiпistrаtоr. Моmепtап пu existd пiсi uп acord de
trапsmitеrе а careya drepturi (de modificare,
prelucrare, adaptare etc) cdtre ter|e реrsоапе,

Nr. procedurii de atribuire ж.|1202|

Data si оrа deschiderii ofertelor Data: 18.12.2020 I оrа: 08.30
Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР Nчп Dап

Data:
Link-ul:

Апuп{ de participare publicat in ВАР/
Invitalia de participare transmisй

nu
D ata publicйrii/transmiterii :

Tehnici 9i instrumente specifice de
аtriьuirе

Nчп асоrd-саdruп sistem dinamic de
achizilien licitatie еlесtrопiсйп catalog
electronicп

Sursa de finan{are Buget de stat п
Buget CNAM п
Buget CNAS п
surse ехtеrпе п

1



Alte surse: [iпdica|iJ surse proprii
Vаlоаrеа estimati (ei, fdrd ТVД) 40 000,00

3. Operatorii economici сбrоrа li s-au trimis invitalii de participare la procedura de
atribuire:

Denumirea oper:atorilor economici Data expedierii invita{iei de participare de
participare

1.,,INFOSOFT-MAX" S.R.L. пr.29 lЗ026 dlп | 6.|2.2020

4. Clarificбri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitate clarfficdri)

5. Modificйri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modificdri)

6. РАпё la termenul-limitб (data l7,12.2020, оrа_lб:00), au fost depuse _1_ oferte:

Data solicitйrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rйspunsul la demers Ехрuпеrеа succintё а rйspunsului:
contestarea documentatiei de atribuire Nuп l Dап

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)
Transmise ореrаtоrilоr economici
inresistrati

Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere
а ofertelor prelungit

Nчп
Da п Cu zi].e

Dепumirеа operatorilor economici IDNo дsociatii/administratorii
1.,,INFOSOFT-MAX" S.R.L. 10l8б00045001 Ion silvestru

Deschiderea ofertelor а ачut loc la data de 18.|2.2020 ora 08.30

7. Documentele се constifuie oferta:

(Iпfоrmаliа рriviпd dосulпепtеlе prezeпtate se уа сопsеmпа рriп: ,, + " iп cazul prezeпtdrii, ,, - " iп cazul
перrеzепtdrii)

8. Modalitatea de evaluare:

Dепumirеа
operatorilor
economici

Specifica{ii ehnice
(F4.1)

Рrорuпеrеа
Financiari
рrеlimiпаrа
Fйrй ТYА

Demonstrare
а experien{ei
in domeniul
mentenantei

SIA

Existen{a
rеsцrsеlоr
umапе cu
competen{
е solicitate

Specifica
1ii de
pret

(F4.2)

,,INFOSoFT-
мАх" S.R.L.

А fost indicat
conform caietului
de sarcini

46080,00 r
l + +

Indicali sursa utilizatй Ei data publicйrii:
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pentru fiecare lot
t]

pentru mai multe loturi cumulate п Pentru toate loturile

Alte limitёri privind пчmйrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deoiziei de а пч atribui
contractul ре loturi

9. criteriul de atribuire aplicat:
Criteriul aplicat *Denumirea qi пumйrul lotului (aceastd rubrica se уа

completa iп cazul iп care iп cadrul procedurii de
atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire)

рrеф1 се1 mai scёzut п
cel mai bun rароrt calitate-pre{
cel mai Ьuп rароrt calitate-cost tr

10. In |а vind ofertele examinate

Nr.
lot I)enumirea lotului

)clL
ah

)cg

Ф

бl
Ф
ý

э

сlq)

сп

св
Q

Ореrаtоri economici

Infosoft-Max S.R.L.

Suma
йrД TVA

(оfеrtё

рrеlimiпаф

Suma fбrб
TVA
(oferta
fiпа11)

luni |2 46080,00 46080,00

11. Pentru elucidarea uпоr neclaritili sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefului апоfiпаl de scйzut) cerinlelor
stфilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

12. Corespunderea operatorului economic clasat ре primul loc cu сеriп[еlе stabilite in
documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii documentelor confirmative:
D ata prezentйrii documentelor confirmati

13. in urma examinйri Ei evaluйrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Ореrаtоrul economic Documentul qi/sau
informatia solicitatй

Data
transmiterii

Rispunsul operatorului
есопоmiс

а n1 mentelor со 1че:

Denumirea
operatorului

economic

Se indicй documentele confirmative privind selecfia 9i calificarea ОЕ
сопfоrm documentatiei de atribuire (iпclusiv DUAE)

Lotul 1 Oferta
comerciala fiпаlй

Lei fбrб ТVА

Specificalii de

рrеt
(F 4.2)

Specificatii
tehnice
(F4.1)

Echipa de
proiect

Dеmопstrаrеа
Experien{ei in

domeniul
mentenantei SIA

,,Infosoft-Max" SRL 46080.00 + + + +

Seryicii de mепtепап|а а SIД "е-Сапсеlаriа".

J



Denumirea lotului Ореrаtоrчl economic
desemnat cA;tigйtor

Cantit Рrе{ul total
fйrй ТVА

lei MD

Prelul total
cu ТVА
lei MD

Seryicii de mепlепап|а а SIA
,,е-Сапсеlаriа".

,,INFOSOFT-MAX" SRL 1 sistem 4б080,00 4б080,00

Со ractel de achi inchei

15. Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:

iп temeiul art.7| alin. _ lit _.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru declard сй tеrmепul de a;teptare репtru
iпcheierea coпtractului/coпtractelor iпdicate а |ost respectal (ехсерftпd cazurile prevйzate de
art. 32 аliп. (3) al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum ;i сй iп cazal
dep uпеrii contesta|iilor, aceastea аа fost ехаmiпаtе ;i sоlu|iопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grapul de luсru репtrа achizi|ii сопfr.rmй corectitadiпea
desfdsurdrii procedarii de асhiфiе, fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor
legale tп vigoare.

Conducйtorul grupului de lucru репtru achizi{ii:

|4 nt е Zltle tate:

Nr.
d/o

Denumirea
ореrаtоruIui

economic, (IDNO)

Numйrul
сопtrасtului

Data
contractul

ui

Cod
срч

VаIоаrеа contractuIui теrmепul de
valabilitate а
contractuluifiri ТVА сu ТVА

lei MD

1

,,INFOSOFT мАх"
S.R.L. nr.1 74lSS/2020 18.122020 "l2212з|1-2 46080,00 46080,00 з1,.12.202l
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Model-tip

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

Nr. 16 Din 24 decembrie 2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP SCMC ”V. Ignatenco ”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble, 149
Număr de telefon 069911793
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail vignatencoffllms.md
Adresa de internet www. i gnatenco. md
Persoana de contact Morari Natalia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Servicii □

Obiectul de achiziţie Servicii de evacuare, neutralizare şi 
valorificare a deşeurilor medicale infecţios 
periculoase pentru anul 2021

Cod CPV 90524400-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1606893681534
Link-ul:https.achiziţii.md/ro/public/tender
21031699

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

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr:21031699
Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

Nud acord-cadruo sistem dinamic de 
achiziţiea licitaţie electronicăD 
catalog electronica

Sursa de finanţare Buget de stat □ 
Buget CNAM □
Buget CNAS □ 
Surse externe □

1



Alte surse: fondator
Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 295 000.00

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL ’’Ecostat ” 08.12.2020
SRL ’’Uispac” Nu se vizualizează

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu □ D a□

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

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

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării:

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

Data:

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 15.12.2020__, ora 17 : 00), au fost depuse 2 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/ administratorii

SRL ’’Ecostat ” 1015600008524 Baltag Lilian
SRL ’’Uispac ” Nu se vizualizează Nu se vizualizează

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de________________ora

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SRL ’’Ecostat ” + + + +
SRL ’’Uispac ” Nu se vizualizează

2



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

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate □
□

Pentru toate loturile □

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

9. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

10. Informaţia privind ofertele depuse:

N r.
lo t

D e n u m ir e a  lo tu lu i

U
n

it
at

ea
 d

e 
m

ăs
u

ră

C
an

ti
ta

te
a

O p e r a to r i e c o n o m ic i

S R L
” E c o sa t ”

S R L
’’U isp a c ”

D e n u m ir e a
O E

D e n u m ir e a
O E

D e n u m ir e a
O E

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

! 
: 

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

 |
1__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
1

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

1

S ervicii de evacuare, 
neutralizare şi 
valorificare a 
deşeurilor m edica le  
in fecţios pericu loase

K g
1 5 0 0

0

9
9

1
7

.1 +

v
iz

u
a

li
ze

a
z

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

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

^Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
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(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fo s t atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

D e n u m ire a  fa c to r u lu i d e  e v a lu a r e  şi 
p o n d e r e a  f ie c ă r u i fa c to r V a lo a r e a  d in  o fe r tă P u n c ta ju l ca lcu la t

Factorul 1

Factorul n

D enum irea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

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

Denumirea operatorilor economici Runda 1 Runda n
Preţul fără TVA/noile 

valori
Preţul fără TVA 

/noile valori

Preţul fără TVA /noile 
valori

Preţul fără TVA 
/noile valori

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Servicii de evacuare, 
neutralizare şi valorificarea 
deşeurilor medicale 
infecţios periculoase

1 SRL ’’Ecostat” 257 500.00

2 SRL ’TJispac ” 258 000.00

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

Operatorul economic Documentul
şi/sau

informaţia
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic

- - — -

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:
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Data solicitării documentelor confirmative: _ 
Data prezentării documentelor confirmative:

Denumirea operatorului 
economic

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

Lotul 1

D
en

um
ir

e

Operatorul economic
Lotul n

D
en

um
ir

e

Operatorul economic

14. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării
- -

Notă : în urma evaluării a ofertelor de preţ propuse în cadrul COP, grupul de lucru a constatat 
că, operatorul economic poziţionat pe primul loc după preţ SRL ’’Ecostat ” corespunde 
criteriilor de calificare şi anume conform criteriului de selectare cel mai mic preţ propus.

15. în  urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 83 din 16.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul 
unitar 

fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

Servicii de 
evacuare,
neutralizare şi 
valorificare a 
deşeirilor medicale 
infecţios 
periculoase

SRL ’’Ecostat
9 9

15000 kg 17.166 257 490.00 309 000.00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Ecostat ” 17.12.2020 email
SRL ’’Uipsac ” 17.12.2020 email

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

17. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
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. In cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

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

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

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

24. Contractele de achiziţie încheiate:

N r.
d /o

D enum irea
operatorulu i

econom ic,
(ID N O )

N um ărul
con tractu lu i

D ata
con tractu lu i

C od
C PV

V aloarea  con tractu lu i T erm enul
de

valabilitate
a

contractu l
ui

31.12.2021

fără T V A cu T V A

1
SRL

”ECOST
AT”

208/20
22.12.2020 9052440

0-0 257 490.00 309 000.00

25. Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: :

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

f . ! ciiţ&q&âmc.. *2^
(Nume, Prenume) ' .(Semnătura)

' L.Ş. ■
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DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/23 din 23.12 2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Vatra
Localitate Mun. Chișinău or. Vatra
IDNO 10076010095554
Adresa Mun. Chișinău or. Vatra str. Ștefan Vodă 5
Număr de telefon 069094510
Număr de fax 022615951
E-mail oficial primaria.vatra@gmail.com
Adresa de internet www.primariavatra.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danila Denis
069094510

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție 'd Licitație deschisă
Obiectul achiziției Construcția rețelelor de canalizare din strada 

Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolai 
Sulac, Lidia Istrate, Renașterii, Grădinelor 
din or. Vatra

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 4 489 016,28 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1560145572612
portalului guvernamental mw. mtender. gov. md) Link: https://tender.gov.md/ro/contracte-atri
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) I

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
■S Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

•/ Nu

Sursa de finanțare Buget Local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

1/10 din 10.07.2019

Denumirea operatorului economic SC ”Forem Cons” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:16

Data:01.09.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 740846.90 lei

Inclusiv TVA: 4 489016.28 lei
Termen de valabilitate Pînă la recepția finală
Termen de execuție

mailto:primaria.vatra%40gmail.com
http://www.primariavatra.md
https://tender.gov.md/ro/contracte-atri


IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor S Modificarea termenului de 
executare/ livrare/ prestare □

■/ Modificarea termenului de
valabilitate □

Temeiul juridic 76(7) legea 131
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al 
contractului de achiziții publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Motivul modificărilor este faptul neajunsurilor proiectului de execuție executat de proiectant.
2. Finanțarea pentru anul 2019, 2020 este epuizată conform Deciziei Consiliului or. Vatra și pentru 

anul 2021 a fost alocată suma restantă 1 992 016,28 lei, suma necesară pentru finalizarea 
proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adițional privind Modificarea termenului de executare pînă la data de 01.07.2021, și 
modificarea termenului de valabilitate 01.07.2021

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SC”Forem Cons”
SRL

1/23 23.12.2020

ului de lucru:

e-mail: fi

---

(Semnătura)

ce: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
m d; www. tender, gov. m d

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2

mailto:contestatii%40ansc.md
http://www.ansc.md


Model - tip 

 

DARE DE SEAMĂ 
 privind rezilierea contractului de achiziții publice 

Nr. 2 din 24.12.2020 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Tehnologii Informaționale și 

Comunicaționale în Educație 

Localitate Min. Chișinău 

IDNO 1012601000177 

Adresa MD- 2068, str. Alecu Russo , mun. 

Chișinău, RM 

Număr de telefon 022 43 40 83, 022 44 60 98  

Număr de fax 022 43 40 83 

E-mail oficial ctice.edu@ctice.gov.md 

Adresa de internet www.ctice.gov.md 

Persoana de contact  

(nume, prenume, telefon, e-mail) 
Moraru Mariana, 022 44 60 98,  

achiziții@ctice.gov.md 

Arcadi Malearovici, 022 44 32 37, 

arcadi.malearovici@ctice.gov.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției Pachete software pentru baze de date şi 

operare 

Cod CPV 48600000-4 

Valoarea estimată a achiziției  799990,00 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21031608 

Link-ul:ocds-b3wdp1-MD1606810857563 

Data publicării anunțului de participare 01.12.2020 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 

respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 

proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □    

 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

16.12.2020 

Denumirea operatorului economic DAAC System Integrator SRL 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 36  

Data:  22.12.2020 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 489000,00 

mailto:achiziții@ctice.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606810857563
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Inclusiv TVA: 586800,00 

Termen de valabilitate 31.12.2020 

Termen de execuție Până la 20 zile de la data înregistrării 

contractului la Trezorerie 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Rezilierea contractului   

Temeiul juridic La solicitarea Operatorului economic 

Scrisoarea nr. 220 din 23.12.2020 - SC DAAC 

System Integrator SRL 

Creșterea prețului în urma modificării (după 

caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 

și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 

amploarea serviciilor) 

 Pachet software licențiat pentru baza de date Oracle 19c pentru Sistemul Informațional de 

Management al Educației. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Scrisoarea nr. 220 din 23.12.2020 - SC DAAC System Integrator SRL 

 Prin prezenta, compania SC DAAC System Integrator SRL comunică imposibilitatea de a livra 

licențele Oracle în cadrul Contractului nr. 36 din 22.12.2020 până la data de 31.12.2020. 

 Termenul de livrare a licențelor Oracle este extins din cauza situației pandemice de urgență legată 

de COVID 19 care a influențat la procesele interne de prelucrare a comenzilor ale producătorului 

companiei Oracle. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de reziliere a contractului de achiziție nr. 2 din 24.12.2020 a fost 

încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului. 

Denumire operator 

economic 
Nr. și data acordului adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

DAAC System 

Integrator SRL 

Nr. 1 24.12.2020 489000,00 586800,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 

L.Ș. 

 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md   



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a orocedurii de atribuire

Nr. 1/4-din 23.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

tr
tr
tr

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de preturi

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri r

Obiectul achiziliei Produse oekoliere
Cod CPV 09000000-3

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.ntd)

Nr: ocds-b3wdo I -MD- 1606822888190

Link-ul:
HTTPS://ACHIZITII.MD/RO/PUBLIC/TENDEPJ2I 03 I 656/
Data oublicirii:0 1 .12.2020

Platforma de achizi{ii publice utilizati r achizitii.md;

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:O| .12 .2020

Link-ul:
HTTPS://ACHIZITII.MD/RO/PUBLIC/TENDERJ2 103 1 656/

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

nAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie clicitatie
electronicd nCatalogelectronic
nBuget de stat; rBuget CNAM; aBuget CNAS; nSurse

externe; DAlte surse'. Ilndicali]
Valoaiea estimatd (ei, fud fUA) 350000.00



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modificdri)

6.Informa{iiprivindoferteledepusegidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentate
de citre oPeratorii economici:

n-.^ -^li^i+;'ii ^lo ri{i.;rilnr
n^--,-:-^- ^-^--rnrr:hri a.^nnrnic

Expunerea succrntq3 q9!!gl4Illl9!!4!ll!!a!l

---,, 

-^--^ ",,nainri o risnrrnqrrlrti

Data transmiterii

-ndicafi 

st rta utilizatd qi data publicdriiJF Uli;at" tt rup/alte mijloacelor de informare

[Indicali numdrul de zile]f""nt"o-titnite Oe depunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit duqd caz)

5. Pini la termenul-limitii (data l'fp.,@-, ora !!QQ), au depus oferta --11 ofertan{i:

Asociaf ii/administratorii

Cs"lufon-ltoldova" SRL
1012600013471SRL"DATARIO'

Nanu Vasile
"TIREX PETROL' S.A.

1004601004787

Tlenrrmirea oneratorului economic
-L sTu Ko IL{sRL"DArA nto"

Moldova" SRL | - -

----iM.'TrRrx 
I

PETROL" S.A. I

iCS"Bemol Retail"
SRL

Documentele ce constlture orena
qD 

'n ?^nwna nrin: nfezentat. nePrezentat, nu corespunae)

P'nnnnerea fehnic[ |

-#
prezental I

prezentdl I
ptezenlat pfery tar_

Propunerea financiard prczentat ptezenlat prczentat pfeze!!!!_
DUAE prczentat prcrytt!!!- Drezentat prezentat

neprczenlatprczenta,
Garanlia pentru oferti 

I

(dupd caz) |

prczenlat prczentat

nu coresounde
lroc!

Se va consmna Prn: i
lmente o€ carur|;,ll E

--h-ort^l honrzTentnl

prczenlut prczental

-ertifrcat 

de inregistture u

intreprinderii
prczentat ptezentat

prezentat prczenml pfezefrtat

Drezental
pfe44!4-

aertilical privind lipsa prczentat

prezelllq! pre4g4!at_ prc44!g_
Certificat de conlbrmitate

ln6nnalie desPre ofertant preze4!!!! ,trezentat plezenlal
prezentat neprezentot

Declaralia proProPria

rasDundere

prczentat prezenlal

nu corespunde ' prczentat nu cotespunde
t ffi um-ptasarii ttatlitot
PECO

nu corcspunde



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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitatel

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre|ul oferteiJinale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerin{ele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritSfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat: nu sa solicitat

9. Ofertanfii respinEi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(ftre TVA)* Cantitate {i

unitate de
misuri

Corespunder
ea cu

cerinJele de
calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot I ICS"LUKOIL-
Moldova" SRL

306125.00 Ben. 15000 lit.
Mot.l5000 lit.

+

SRL"DATARIO'' 330150.00 Ben. 15000 lit.
Mot.15000 lit.

+

I.M."TIREX
PETROL" S.A.

330150.00 Ben. 15000 lit.
Mot.15000 lit.

+ +

ICS"B_eEsl RetsU'
SRL

343800.00 Ben. 15000 lit.
Mot.15000 lit.

+

Lot n Operator economic I
Operator economic n

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentra liecare lot a 4
Pentru mai multe lotud cumulate tr

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut D



, Cel mai bun rapofi calitate-Prel D
Cel mai bun raPort calitate-cost tr

Amplasarea statiilor PECO tn or. Cimislia ot. Cdinari +

Mi t" ""* n;"a*t procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toste criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicati: nu se aplici

(Se va completa pentru loturile care au fost atfibuite in baza criteriilor: cel mai bun rapofi calitate-

prel sau cel mai bun raport calitote-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: nu avut loc

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acorduiui-cadru:

Anularea procedurii de achizitie public6:

in temeiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

PreJul unitar
(mrn TVA)

Pre{ul total
(I:irI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lot I i.M.'TIREX
PETROL'S.A.

Benzind. 15000

lit.
11.98 179700.00 330150,00

Mot.15000 lit. 10.03 150450.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ics"lurorr-uoldova" SRL 16.12.2020 postd electronicd

SRL"DATARIO' r6.12.2020 poqtd electronicd

J-ln'tnr,x pBrRoL's.A. r6.12.2020 po$ld elecftonicd
poStd electonicdias@!B! 16.12.2020



(Informarea operatorilor economici implicaqi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 4l Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare fespectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate

cu preveierile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

prin prezenta tlare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea,

contrictului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prcvdzule de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum Si cd in cazul depanerii contestaliilor ;ysau
recepliondrii rupoartelor de monitorizare, aceastes aufost eYaminate $i solulionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii conJbmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de aihizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii:

in cazul in care valoarea estimatl a contractului este

mai micl decdt pragurile prevdzute ta art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
oublice

+ 6 zile in cazul transmiterii comanicdrii orin
miilaseeeklaeuigqib aufu. o
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimati a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile prcvdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

fl I I zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax I

Numiirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadru

i.trl."rrRpx
PETROL"
S.A.

u3
23.12.2020

09000000-
3

330150.00
396150.00

3r.t2.2021

























DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice D

Nr. 23 Din decembr,. ,UrO

1. Date cu privire la autori

2. Da

l. Operatorii economic

4. clarificiri privind documentafia de atribuire: nu sunt.

5' Modificiri operate in documentafia de atribuire: confbrm intrebarilor.

uu re autorttatea contractantd
Denumirea autoritifii contractante IMSP Institutul Mamei si Conilrrlui
Localitate Chisinau
IDNO r0036001 51643
Adresa Burebista, 93
NumIr de telefon 022-5s-96-46
Numir de fax 022-5s-96-46
E-mail imcachiziti i @gmail. com
Adresa de internet http : I I mama-c op i I ul. md
Persoana de contact Cebuc Corina

ecu vire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Tipul obiectului contractului de
achizi[ie I ac o rd u lu i- c a d ru Servicii

Obiectul de achizitie

Deservirea Sistemului de Generator Oxigen (INMATEC;
IMT-PO 3450 0V, Sistemului de Uscator EDX 100,
Sistemului de aparate de Aer-comprimat <BOTTARINI)
KS-97, Sistemului de aer condifionat sta{iei Oxigen,
Sistemului de Aer-comprimat <BOGE
KOMPRESSOREN), Sistemului de purificare a aerului
BA-DME050 (USCATOR AIR COMPRIMAT) si piese
pentru acestea

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului p.ini"A
alegerii procedurii de atribuire

(ln cazul aplicdrii altor proceduri decat licitalia
deschisii sau cererea ofertelor de preturi)

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link_ul
procedurii de atribuire)

dp [ -M"D" 1 60s877 642 | 84
Link-ul : https ://mtender. gov.mditenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 60 587 7 642184

Dglq Ei ora deschiderii ofertelor 11 1n1.|. L;.-W-W

[---Anunf de inten{ie publicat in BAp

Anunt de participare publicat in BAp/
Invitafia de participare transmisd

Tehnici,si instrumente specifice de
atribuire

Sursa de finanfare

Valoarea estimatl (ei, fara TVA) 267 000,00

torlt economici care au depus cereri de particinare la nrocedrrrq de ofrih'i
Denumirea operatorilor economici Dafq rlenlrnprii no*o-:: 'l^ ^--1:^:-

Conform MTender v r|ta



na fa termenul-limitl (datt I4.l). )tl O n.o l0.nn\ ^" f,

Denumirea operatorilor economici

Moldan Service SRL

IDNO Asociatii/administratorii

t002600043026

l-lim

-- \-'--f 'v42/. LLs 4u IUDL.

Z:__Qglgllentele ce constitu ie oferta :

'nformalia privind docu prtn; ,, + in c'ozul prezentdrii,,,-" in cazulneprezentarii)

il

Denumirea

operatoru lu i

economic

Propun.

teh nicl

Propun.

fina ncia rd
DUAE RF

Caranfia de

oferti
LD

Moldan Service

SRL
prezentat prezentat prezentql prezemal prezemat prezental

8. Modalitatea de evaluare:
Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire a
Criteriul aplicat *Denumirea 

$i num
completa in cazul tn care in cadrur procedurii de atribuire
sunt aplicate mai multe criterii de atrihuire)

ul cel mai scdzut rr

ormatta ind ofertele de

Denumirea lotului

flpsa

Moldan Service SRL

Pre( fErh TVA I Corespunde

I

I Mr-po 34s0 0v, .',,.," 
"Ili' 

l..J;Hffi I i#,^ttt'
Sistemului de aparate de Aer_comprimat <BOTTARINI)
KS-97, Sistemului de aer condifionat stafiei Oxigen,
Sistemului de Aer-comprimat <BOGE KOMPRESSOREN),
Sistemuluide purificare a aerului BA_DME050 (USCATOR
AIR COMPRIMAT) gi piese pentru acestea

264999,69

In{nr-t tU ut rnur ta pr rV tnd COre.S pUndere o
prin ,,-" in cazul necctrespunclerii)

.spunderea OE cu s:peci/ic,i

Constatiri/Comentarii: nu sunt.

11' Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteisi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefurui anormal de scizut) cerinfelorstabilite in documentafia de atriiuire: nu s_a solicitat.

12. Ofertanfii respingi/descalificafi: nu sunt.



13. in u"-" examiniri qi
deciziei grupului de lucru

evaluirii ofertelor depuse in cadrul
nr. 138 din 16 decembrie 2020 s_a

proceduri de atribuire, in baza
decis atribuirea contractului dechizitie publicd

14. Informarea

tare pentru incheierea contractului de:
n 6 zile in cazul
mijloace electron
Deoarece a fbst depusi Aoa, o Jngura ofe,ra
termenul de 6 zile nu a fost respectat, conform
art.32,13) litera bNoti* Calcularea t**@ Lcgea nr. tit aii ri| 0?20t6

toril

a;teptare, se efectueazd in conformitate
Termenului) al Codutui Civit, ;i implicit, art

cu prevederile TITLULUI IV
26t (1), 264 (4) ;i 265,

inclusiv a termenelor de
Capitolul I (Calcularea

16. Contractele de achizi

i;:::;:::,'j: ::;:,1:';::!-r_::::l!: !::::pentru achizitii conrirmd corectituctinea desrdsurdriiprocedurii de achiziyie,fapt pentri ro* poortd rdspuncrere conJi

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizitii:

Sergiu GLADLN

Prin prezenta clare de 
-seamd, 

grupul de lucru declard cd termenul tle agteptare pentru inclteiereacontractului/contractelor indicate a fos! respectat (exceptay! cazurile prerizute cle art. 32 atin. (3)al Legii nr. I3l din 3 iutie 2LL|"privini achiziifU'ptublice), precum si cd in cazul depuneriicontestaliilor, aceastea au fost exuminate ; i sol utionate.

a

Denumirea lotului

flpcar.,i.o. Qt^+^--.. r-,--l-]-

Operatorul economic
desemnat c6qtigdtor

Cant.
Pre{u I

unitar
fdrd TVA

Pre[ul

total fird
TVA

Pre!ul

total cu

TVA
l--''.1||tqvlJlL|||uIu

j OxiSen (INMATEC,) tMT-PO J450 0V,
Sistemului de Uscator EDX 100,
Sistemului de aparate de Aer_
comprimat (BOTTARINI) KS_97,
Sistemului de aer condifionat sta{iei
Oxigen, Sistemului de Aer-comprimat
(BOCE KOMPRESSOREN),
Sistemutui de purificare a aerului BA_
DME050 (uscATOR ArR
COMPRIMAT) gi piese pentru acestea

Moldan Service SRL I 264999,68 264999,68 317999,29

Denumirea operatoruhri econ Data transmiterii Modalifnfen dc frqnsmi+ou(l ()lertanut
MTender qi e-mail

In cazul in care ualoarea estirnata a
contractului este mai mic6 decAt pragurile
prevdzute la aft. 2 alin. (3) al Legii nr. I 3 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile prUti..

c ie incheiate:

Nr.
d/o

Denunrirea
operatorului

economic

Numirul
contrac.

Data
COtltI?rCt.

Cod CPV
Valoarea

contractului
Ternnenul de
valabilitate a

contractuluifdri TVA cu TVA
1 Moldan Service SRL 180 z) t2 20 50400000-9 264999,69 3l79gg,2g 3t.t2.2021

''.%iE';)



Model-tip

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

Nr. 17 Din 24 decembrie 2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP SCMC ”V. Ignatenco ”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble, 149
Număr de telefon 069911793
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail vignatenco(Æ-ms.md
Adresa de internet www. i gnatenco. md
Persoana de contact Morari Natalia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Servicii □

Obiectul de achiziţie Servicii de asigurare a ordinii publice pentru 
anul 2021

Cod CPV 75242000-4
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/210 
36716/
Link-ul:https.achiziţii.md/ro/public/tender
21036716

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

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr:21036716
Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

Nud acord-cadruD sistem dinamic de 
achiziţieD licitaţie electronicăD 
catalog electronico

Sursa de finanţare Buget de stat o 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □

1

https://achizitii.md/ro/public/tender/210


Alte surse: fondator
V aloarea estim ată (lei, fără TVA) 500 000.00

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL ”DVS SERVICE ” Conform SIA RSAP

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu d  D an

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

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

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării:

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

Data:

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 15.12.2020__, ora 17 : 00), au fost depuse 1 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/ administratorii

SRL ”DVS SERVICE ” 10400013407 Ilie Litvinov

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de________________ora

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SRL ”DVS 
SERVICE ”

+ + + +

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

2



Constatări/Comentarii (după caz)-. 

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot
□

Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile □

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

9. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

10. Informaţia privind ofertele depuse:

Nr.
lot Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

C
an

tit
at

ea

Operatori economici

SRL ”DVS 
SERVICE

99

Denumir 
ea OE

Denumirea
OE

Denumirea
OE

Denumirea
OE

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

j 
Co

re
sp

un
de

re
 

sp
ec

ifi
ca

ţii
 te

hn
ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

Pr
eţ 

un
ita

r f
ăr

ă T
VA

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ice

1
Servicii de asigurare a 
ordinii publice pentru 
anul 2021

buc 1

oo
ooo
IO

+

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

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

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
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Denumirea factorului de evaluare şi 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Factorul 1

Factorul n
Denumirea lotului (se va indica punctajul 

total per lot)
Factorul 1
Factorul n

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

Denumirea operatorilor economici Runda 1 Runda n
Preţul fără TVA/noile 

valori
Preţul fără TVA 

/noile valori

Preţul fără TVA /noile 
valori

Preţul fără TVA 
/noile valori

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
T VA/Punctajul acumulat

Servicii de asigurare a 
ordinii publice pentru anul 
2021

1 SRL ”DVS SERVICE” 540 000.00

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

Operatorul economic Documentul
şi/sau

informaţia
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic

- - — -

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

Data solicitării documentelor confirmative:_______________________________________
Data prezentării documentelor confirmative:______________________________________

Denumirea operatorului 
economic

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

4



Lotul 1

D
en

um
ir

e

Operatorul economic
Lotul n

D
en

um
ir

e

Operatorul economic

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării
- -

Notă : în urma evaluării a ofertelor de preţ propuse în cadrul COP, grupul de lucru a constatat 
că, operatorul economic poziţionat pe primul loc după preţ SRL ’’Ecostat ” corespunde 
criteriilor de calificare şi anume conform criteriului de selectare cel mai mic preţ propus.
A

15. In urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 83 din 16.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul
4

unitar 
fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

Servicii de 
asigurare a ordinii 
publice 2021

SRL”DVS 
SERVICE ”

1 buc 45 000.00 540 000.00 648 000.00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL”DVS SERVICE” 17.12.2020 email

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

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

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

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

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

24. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numărul
contractului

Data
contractului CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate

contractul
ui

fără TVA cu TVA

1

SRL
”DVS

SERVIC
E”

207/20

22.12.2020 7524200
0-4 540 000.00 648 000.00 31.12.2021

25. Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin._lit__ .

Argumentare:

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.S.
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 17/20  Din 24.12.20      

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorităţii contractante Centrul de plasament temporar pentru 

persoane cu dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi  

Localitate mun. Bălţi 

IDNO 1007601000850 

Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1 

Număr de telefon 079410239 

Număr de fax 0231-2-72-69 

E-mail cp.balti@anas.md 

Adresa de internet  

Persoana de contact Olga Nicolenco 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 

aplicate 

LP 

Tipul obiectului contractului de 

achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziţie Produse alimentare pentru I jumătate 2021 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerii procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitaţia deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire 

(inclusiv link-ul procedurii de 

atribuire) 

Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1605875781911 

 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031112/ 

 

Data şi ora deschiderii ofertelor Data:11.12.20  Ora: 1000 

Anunţ de intenţie publicat în BAP 

 

Nu □    

 

Da □    

Data: 

Link-ul: 

Anunţ de participare publicat în 

BAP/ 

Invitaţia de participare transmisă 

BAP nr. 05/2020 din 04.02.20 

Link-ul:- 

Data publicării/ transmiterii: 20.11.20 

Tehnici şi instrumente specifice de 

atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ 

licitație electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanţare 
Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 800 000,00 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605875781911
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 

 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL “Pangrup” 

Conform SIA RSAP MTender 

SRL “Borodețchii” 

SA “Combinatul de pâine din Bălți” 

SRL “Baguette” 

SRL “Alim Total” 

SRL “Meltan” 

SRL “V.A. Struc” 

SRL “Dant -Agro ” 

ÎI“Snejana Cebotari ” 

SRL“Inovativ-Plus ” 

SRL “Viocris - Impex” 

SRL “Telemar” 

 
4. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers  

Contestarea documentaţiei de atribuire Nu □    Da □    

 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici 

înregistraţi  

Data:   

Termen-limită de depunere şi deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită 11.12.20 ora 1000, au fost depuse oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

SRL “Pangrup” 1012607001567  Victor Ninescu 

SRL “Borodețchii” 1004606001297 Ion Borodețchi 

SA “Combinatul de 

pâine din Bălți” 

1003602001100 Eduard Grama 

SRL “Baguette” 1014600037741 Valentin Cebotari 

SRL “Alim Total” 1014600000912 Nicolai Bahcivanji 

SRL “Meltan” 1018600003955 Tatiana Melnic 

SRL “V.A. Struc” 1003602028938 Struc Veaceslav 

SRL “Dant -Agro ” 1003609001903 Ferfețchii Dmitri 

ÎI“Snejana Cebotari ” 1003602019129 Oprea Silvia 

SRL“Inovativ-Plus ” 1010602004363 Victor Melnic 
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SRL “Viocris - Impex” 1006600032107 Anatol Iachim 

SRL “Telemar” 1003600098573 Milusev Tatiana 

 

 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de  11.12.20 ora 1000. 
 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

   

 
7. Documentele ce constituie oferta: 

 

Denumirea operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanţia 

pentru ofertă 

(după caz) 

SRL “Pangrup” - 
(încărcat în word – 

nu se deschide) 

- 
(încărcat în word – 

nu se deschide) 
- - 

SRL “Borodețchii” + + + + 

SA “Combinatul de pâine din 

Bălți” 
+ + + + 

SRL “Baguette” + + + + 

SRL “Alim Total” + + + + 

SRL “Meltan” + + + + 

SRL “V.A. Struc” + + + + 

SRL “Dant -Agro ” + + + + 

ÎI“Snejana Cebotari ” + + + + 

SRL“Inovativ-Plus ” + + + + 

SRL “Viocris - Impex” + + + + 

SRL “Telemar” + + + + 

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

cazul neprezentării)  

 

     Constatări/Comentarii (după caz): 

 

SRL “Pangrup” – a încărcat în sistem documentele aproape toate nesemnate electronic,unele în 

word (care nici nu se deschid), .jpg – din ce cauză oferta nu poate fi nici evaluată. 

      
8. Modalitatea de evaluare:   

Pentru fiecare lot        

□                            

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               

 

Alte limitări privind numărul de loturi 

care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 

contractul pe loturi 

 

 
9. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 

multe criterii de atribuire) 
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preţul cel mai scăzut                     □                        

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

 
10.Informaţia privind ofertele examinate: 

 

Denumirea 

lotului 

Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 

specificațiile tehnice 

Lot 1 

SRL “Pangrup” 426549,60 

Lot 1 

- 

SRL “Borodețchii” 492258,40 - 

SA “Combinatul de pâine 
din Bălți” 

500400,60 
+ 

Lot 2 SRL “Baguette” 24343,60 Lot 2 + 

Lot 3 SRL “Alim Total” 97208,33 Lot 3 + 

Lot 4 SRL “Alim Total” 39212,96 Lot 4 + 

Lot 5 SRL “Alim Total” 124100,56 Lot 5 + 

Lot 6 SRL “Meltan” 21830,32 Lot 6 + 

Lot 7 SRL “Meltan” 23364,17 Lot 7 + 

Lot 8 SRL “Meltan” 42075,00 Lot 8 + 

Lot 9 SRL “Alim Total” 21740,83 Lot 9 + 

Lot 10 SRL “Baguette” 85405,00 Lot 10 + 

Lot 11 SRL “Meltan” 44430,00 Lot 11 + 

Lot 12 
SRL “Alim Total” 53725,00 

Lot 12 
- 

SRL “Baguette” 58211,00 + 

Lot 13 SRL “Baguette” 35333,00 Lot 13 + 

Lot 14 SRL “Alim Total” 34312,50 Lot 14 + 

Lot 15 SRL “Alim Total” 166412,96 Lot 15 + 

Lot 16 SRL “Meltan” 24483,33 Lot 16 + 

Lot 17 SRL “Baguette” 29745,00 Lot 17 + 

Lot 18 SRL “Alim Total” 26812,50 Lot 18 + 

Lot 19 

SRL “Alim Total” 19500,00 

Lot 19 

- 

SRL “Meltan” 22500,00 - 

SRL “Baguette” 28876,50 + 

Lot 20 SRL “Meltan” 41062,50 Lot 20 + 

Lot 21 SRL “Meltan” 116834,17 Lot 21 + 

 

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

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

corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)  

 

              SRL “Pangrup” – a încărcat în sistem documentele aproape toate nesemnate 

electronic,unele în word (care nici nu se deschid), .jpg – din ce cauză oferta nu poate fi nici 

evaluată. 

                SRL “Borodețchii” – a prezentat declarații de conformitate eliberate și semnate de 

însuși SRL “Borodețchii”, în documentație a fost cerut - eliberat de Organismul de certificare 

acreditat în sistemul Naţional de Acreditare; în specificații tehnice plăcintele se cer 120gr – 

operatorul economic propune 130 gr, chifla cu mac 80gr – operatorul economic propune 100 

gr. 
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                 SRL “Alim Total” – la lotul nr. 12, pozițiile roșii marinate/ castraveți marinate 

propune roșii/castraveți sărate. 

            SRL “Alim Total”, SRL “Meltan” – la lotul nr. 19 propun zefir cu glazură, în 

documentație s-a solicitat în glazură de ciocolată. 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 

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

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

Denumirea factorului de evaluare şi 

ponderea fiecărui factor 
Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n  
 

 

 

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice: 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Runda 1 Runda 2  Runda 3 

 Preţul fără 

TVA/noile valori 

Preţul fără TVA 

/noile valori 

Preţul fără TVA 

/noile valori 

Lotul 1    

 

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

 

Denumirea lotului Clasament

ul 

Denumirea operatorului 

economic 

Preţul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   

2   
 

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei şi/sau 

operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) cerinţelor stabilite în 
documentaţia de atribuire s-a solicitat:  

 

Operatorul economic Documentul 

şi/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 

economic 

    
 

 

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

de atribuire: 
 

Data solicitării documentelor confirmative: - 

Data prezentării documentelor confirmative: - 
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Denumirea 

operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecţia și calificarea OE 

conform documentației de atribuire) 

Lot 1-21 

P
ro
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 f
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 C
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t 
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a 
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r 
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t 
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e 
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C
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v
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v
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A
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a 
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n
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ă 

d
e 
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n
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n
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u
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 c
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b
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it
 

SRL “Pangrup” - 
încărcat în 

word – nu se 

deschide) 

- 
încărcat 

în word – 

nu se 

deschide) 

- - + - - 

(încărc

at în 

word – 

nu se 

deschid

e) 

+- 
(încărcat 

în jpg – 

nu este 

semnat) 

- +- 
(încărc

at în 

jpg – 

nu este 

semnat

) 

+ 

SRL “Borodețchii” +- + + + + + + +- + + + 

SA “Combinatul de 

pâine din Bălți” 

+ + + + + + + + + + + 

SRL “Baguette” + + + + + + + + + + + 

SRL “Alim Total” + + + + + + + + + + + 

SRL “Meltan” + + + + + + + + + + + 
 

Notă: SRL “Pangrup” – a încărcat în sistem documentele aproape toate nesemnate 

electronic,unele în word (care nici nu se deschid), .jpg – din ce cauză oferta nu poate fi nici 

evaluată. 

          SRL “Borodețchii” – a prezentat declarații de conformitate eliberate și semnate de 

însuși SRL “Borodețchii”, în documentație a fost cerut - eliberat de Organismul de 

certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare; în specificații tehnice plăcintele se 

cer 120gr – operatorul economic propune 130 gr, chifla cu mac 80gr – operatorul economic 

propune 100 gr. 
 

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea 

operatorului 

economici 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL “Pangrup” Oferta și documentele aferente, aproape toate nu sunt semnate electronic, 

acele în word nici nu se deschid. 

SRL “Borodețchii” a prezentat declarații de conformitate eliberate și semnate de însuși SRL 

“Borodețchii”, în documentație a fost cerut - eliberat de Organismul de 

certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare; în specificații tehnice 

plăcintele se cer 120gr – operatorul economic propune 130 gr, chifla cu mac 

80gr – operatorul economic propune 100 gr 

SRL “V.A. Struc” Prețuri majorate 

SRL “Dant -Agro ” Prețuri majorate 

ÎI“Snejana Cebotari ” Prețuri majorate 

SRL“Inovativ-Plus ” Prețuri majorate 

SRL “Viocris - Impex” Prețuri majorate 

SRL “Telemar” Prețuri majorate 
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Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerinţele stabilite în 

documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14. 

 
15. În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei 

grupului de lucru nr. 17/20 din 17.12.20, s-a decis atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru: 

Denumirea  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul 

unitar  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total  

(fără 

TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Pâine albă 

SA “Combinatul 

de pâine din 

Bălți” 

kg 20000 11,16 223200,00 241000,00 
Pâine din amestec de 

făină de grîu şi 

secară 
kg 15600 11,09 173004,00 186888,00 

Pâine din secară 

decorticată 
kg 1260 13,56 17085,60 18446,40 

Pesmeţi macinaţi kg 300 10,37 3111,00 3360,00 
Plăcintă cu 

împlutură de brînză 
buc 6000 4,00 24000,00 25920,00 

Plăcintă cu 

împlutură de cartofi 
buc 6000 3,00 18000,00 19440,00 

Chiflă cu magiun  buc 12000 1,50 18000,00 19440,00 

Chiflă dulce cu 

mac  
buc 12000 2,00 24000,00 25920,00 

TOTAL    500400,60 540414,40 

Biscuiţi de ovăs 

SRL “Baguette” 

kg 500 18,52 9260,00 11110,00 

Biscuiţi lapte topit kg 500 15,67 7835,00 9400,00 
Turtă dulce 

(пряник) 
kg 300 15,83 4749,00 5700,00 

Biscuiti pentru 

diabetici 
kg 120 20,83 2499,60 3000,00 

TOTAL    24343,60 29210,00 
Ulei 

vegetal SRL “Alim Total” 
kg 3500 24,92 87208,33 104650,00 

TOTAL    87208,33 104650,00 

Zahăr tos 
SRL “Alim Total” 

kg 3500 11,20 39212,96 42350,00 

TOTAL    39212,96 42350,00 

Făină de grâu 

SRL “Alim Total” 

kg 1200 5,96 7150,00 8580,00 
CrupeGrîu 
(arnăutcă) 

kg 1000 8,71 8708,33 10450,00 

Crupe Orz kg 1000 6,28 6283,33 7540,00 

Crupe de Griş kg 800 8,04 6433,33 7720,00 

Fulgi de ovăs kg 1000 10,00 10000,00 12000,00 

Arpacaş kg 450 6,28 2827,50 3393,00 

Mei şlefuit kg 800 10,21 8166,67 9800,00 

Porumb maruntit kg 1000 8,08 8083,33 9700,00 

Orez întreg şlefuit  kg 1800 12,23 22005,00 26406,00 

Hrişcă boabe întregi kg 1900 16,13 30637,50 36765,00 
Mazăre boabe 

şlefuite 
kg 500 7,24 3620,37 3910,00 

Fasole albe kg 500 20,37 10185,19 11000,00 

TOTAL    124100,56 147265,00 
Paste făinoase 

(diferite figurine) 
SRL “Meltan” 

kg 1000 13,58 13583,33 16300,00 

Tăieţei de casă 

 
kg 300 27,49 8247,50 9897,00 

TOTAL    21830,83 26197,00 
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Peltea din fructe  SRL “Meltan” kg 400 24,48 9 793,33 11 752,00 

Condimente kg 50 45,25 2 262,50 2 715,00 

Frunze de dafin kg 4 120,83 483,33 580,00 

Piper negru măcinat kg 5 127,50 637,50 765,00 
Sare de bucătărie 

iodată 
kg 900 2,87 2 580,00 3 096,00 

Cacao pudră kg 50 62,69 3 134,58 3 761,50 

Sare de lămîie kg 10 40,63 406,25 487,50 

Borş acru praf kg 30 70,83 2 125,00 2 550,00 

Piper mirositor kg 2 145,83 291,67 350,00 

Bicarbonat de sodiu kg 20 13,33 266,67 320,00 

Drojdie uscată kg 10 91,67 916,67 1 100,00 

Oţet 9 % buc 100 4,67 466,67 560,00 

TOTAL    23367,17 28037,00 
Ceai negru uscat SRL “Meltan” kg 140 116,67 16 333,33 19 600,00 
Ceai verde uscat kg 20 116,67 2 333,33 2 800,00 
Cafea solubilă borcan 265 88,33 23 408,33 28 090,00 

TOTAL    42074,99 50490,00 

Stafide 

SRL “Alim Total” 

kg 
1

30 41,08 5340,83 6409,00 

Curaga kg 200 40,58 8116,67 9740,00 
Prune uscate fără 

sîmbure 
kg 200 41,42 8283,33 9940,00 

TOTAL    21740,83 26089,00 
Napolitane cu 
împlutură de 

ciocolată 

SRL “Baguette” 
kg 800 25,83 20664,00 24800,00 

Halva kg 300 23,85 7155,00 8586,00 
Bomboane de 

ciocolată tip Masca 
kg 300 77,75 23325,00 27990,00 

Bomboane de 

ciocolată tip DoReMi 
kg 200 115,83 23166,00 27800,00 

Bomboane de 

ciocolată pentru 

diabetici tip 

Batonașe 

kg 70 51,00 3570,00 4284,00 

Bomboane de 

ciocolată pentru 
diabetici tip  

Meteorit 

kg 70 107,50 7525,00 9030,00 

TOTAL    85405,00 102490,00 
Mazăre verde 

conservată 
SRL “Meltan” 

kg 400 17,41 6 963,33 8 356,00 

Magiun  de mere kg 200 17,00 3 400,00 4 080,00 
Magiun  de prune kg 200 25,83 5 166,67 6 200,00 
Pastă de tomate kg 600 23,17 13 900,00 16 680,00 
Maioneză, 

provansali 
kg 400 37,50 15 000,00 18 000,00 

TOTAL    44430,00 53316,00 
Suc de fructe SRL “Baguette” borcan 

(3litri) 800 24,67 19736,00 23680,00 
Suc de tomate borcan 

(3litri) 500 27,78 13890,00 16665,00 

Castraveţi marinaţi borcan 

(3litri) 400 25,00 10000,00 12000,00 

Roșii marinate borcan 

(3litri) 500 29,17 14585,00 17500,00 

TOTAL    58211,00 69845,00 

Masline negre SRL “Baguette” kg 300 37,08 11124,00 13350,00 

Porumb dulce kg 300 22,08 6624,00 7950,00 

Ananas kg 500 35,17 17585,00 21100,00 

TOTAL    35333,00 42400,00 
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Ouă de găină   
SRL “Alim Total”  

bucăţi 
22500 1,53 34312,50 41175,00 

TOTAL    34312,50 41175,00 

Cartofi SRL “Alim Total” kg 12000 3,52 42222,22 45600,00 

Ceapă kg 1800 3,52 6333,33 6840,00 

Sveclă kg 1000 2,96 2962,96 3200,00 

Morcov kg 1800 3,56 6416,67 6930,00 

Dovleac kg 2000 10,65 21296,30 23000,00 

Mere proaspete kg 5000 7,73 38657,41 41750,00 
Poamă de 

masă 
kg 1500 13,89 20833,33 22500,00 

Rădăcină de țelină kg 300 15,62 4686,11 5061,00 

Ridiche neagră kg 300 9,40 2819,44 3045,00 

Varză proaspătă kg 3700 3,70 13703,70 14800,00 

Usturoi kg 200 32,41 6481,48 7000,00 

TOTAL    166412,96 179726,00 

Miere naturală SRL “Meltan” kg 260 94,17 24483,33 29380,00 

TOTAL    24483,33 29380,00 

Verzi SRL “Baguette” kg 1500 19,83 29745,00 35700,00 

TOTAL    29745,00 35700,00 

File hering slab sarat SRL “Alim Total” kg 550 48,75 26812,50 32175,00 

TOTAL    26812,50 32175,00 

Zefir în ciocolată SRL “Baguette” kg 450 64,17 28876,50 34650,00 

TOTAL    28876,50 34650,00 

Ragu din legume SRL “Meltan” kg 750 34,17 25 625,00 30 750,00 

Icră (aperetiv) 

din dovlecei 
kg 750 20,58 15 437,50 18 525,00 

TOTAL    41062,50 49275,00 

Lamîie SRL “Meltan” kg 700 20,19 14 134,17 16 961,00 

Portocale kg 1300 17,33 22 533,33 27 040,00 

Banane kg 1300 19,17 24 916,67 29 900,00 

Kiwi kg 1300 24,17 31 416,67 37 700,00 

Mandarine kg 1300 18,33 23 833,33 28 600,00 

TOTAL    116834,17 140201,00 
 

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL “Pangrup” 17.12.20 email 

SRL “Borodețchii” 17.12.20 email 

SA “Combinatul de pâine din 

Bălți” 

17.12.20 email 

SRL “Baguette” 17.12.20 email 

SRL “Alim Total” 17.12.20 email 

SRL “Meltan” 17.12.20 email 

SRL “V.A. Struc” 17.12.20 email 

SRL “Dant -Agro ” 17.12.20 email 

ÎI“Snejana Cebotari ” 17.12.20 email 

SRL“Inovativ-Plus ” 17.12.20 email 

SRL “Viocris - Impex” 17.12.20 email 

SRL “Telemar” 17.12.20 email 
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Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile 

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

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice. 

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

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 

3 iulie 2015 privind achiziţiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice şi/sau fax 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice şi/sau fax 

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 

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

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

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

 
18. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  (IDNO) 

Numărul 

contractul

ui 

Data 

contractu

lui 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termenul de 

valabilitate a 

contractului 
fără TVA cu TVA 

1 

SA “Combinatul de 

pâine din Bălți”, 

1003602001100 

Nr.157/20 24.12.20 15800000-6 500400,60 540414,40 30.06.21 

2 
SRL “Baguette”, 

1014600037741 
Nr.158/20 24.12.20 15800000-6 261914,10 314295,00 30.06.21 

3 
SRL “Alim Total”, 

1014600000912 
Nr.159/20 24.12.20 15800000-6 499800,62 573429,00 30.06.21 

4 
SRL “Meltan”, 

1018600003955 
Nr.160/20 24.12.20 15800000-6 314079,99 376896,00 30.06.21 

 

19. Anularea procedurii de achiziţie publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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

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

în cazul depunerii contestaţiilor, aceastea au fost examinate şi soluţionate.  

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

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

 

 

 

           ________Pavel Florea________                                   ____________________ 
 (Nume, Prenume)                                    (Semnătura)                                                                                
                                                                                       L.Ş. 




