
DAREA DE SEAMA
de anulare a procedurii

Nr. 43 Din24 decembrie 2020

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

torii economici care au depus cereri de rtici re la ura de atribuire:
Denumirea torilor economici

Conform MTender

4, clarificiri privind dlocumentafia de atribuire: nu au fost solicitate.

5. Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu au fost efectuate moditiciri.

6. PAni la l-linni

Denumirea autoritltii contractante IMSP Institutul Mamei si Cooilului
Localitate Chisindu
IDNO 10036001 5t643
Adresa Burebista 93
NumIr de telefon 022-5s-96-46
NumIr de lax 022-55-96-46
l--mail i mcach i ziti i (@ gmai I . com
Adresa de internet http ://mama-co pi I ul. md
Persoana de contact Cebuc Corina

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
obiectului contractului de achiz Bunuri

Ubiectul de achizi Combustibil
Cod CPV 09 I 00000-0
l-xpunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire

(in cazul apliciirii altor proceduri decdt licitatia
deschisa s'au cererea o.fertelor de preturi)

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ut
procedur ii de atribuir e)

Data $i ora deschiderii ofertelor

MD- | (r03791 530335
Link-ul: ocds-b3wclp I V!!- |60379-153_0335
Data: 18.11.2019 lOra: ll:00

Anunt de intentie publicat in BAp
Anunf de participare publicat in BAp/
Invitafia de participare transmisi

NI
Link-ul:
ilcd;ib3w1dp t:M[) 16037? l530j j5

Data publicarii/transm iterii 27 .10 .2020
Tehnici gi instrumente specifice de
atribuire Nur

Sursa de llnantare
Valoarea estimati Iei, i.drd TVA

CNAM
323 217,00

Data depunerii cererii de parti

ermenut-tinniti (data I l. I l 2020I, au fost depuse urmdtoarele oferte:
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii

LUKOIL-Moldova
I 002600005897

r,A T ARIO SRL 1012600013471



Oferte intlrziate (dupd caz); nuau fost.

7. Documentele ce constituie oferta:

prezentat

Informalia privind docume,ntele
neprezentdrii)

prezentate se va consemna prin: ,,+" tn cazul prezentdrii, ,,_,, in cazul

rtele

DATARIO SRL LUKOIL-Moldova

Pret fdrl TVA I Corespunde Pref fdri
T\/ A Corespunde

+
385 440 no + 306 816,67

,UU t

DATARTO SRT

8. Modalitatea de evalurlre:

i 
Pentru fiecare lot

9. Criteriul de atribuire Iica

I cel mai scAzut

stabilite in d ia de

Informalia privind corespunarerea oE cu specificariire tehnice se vct indica prin; ,,_t,,tn cctzurcorespunderii 
Si prin ,,_,' in cazul necor"spurierii)

C o n s tati rilC o m en ta rii : La .* u-i.ru.'.u o fertel or
a indicat in formularul F4.2 o cantitate de comb
parte, acesta oferd un discouLnt mai mare, respectiv
un litru este, de fapt, mai mirl, comp arativ cu prelul
Moldova SRL.
Informafia privind rezultatele licitafiei electronice: ricitatria electronicd nu a avut loc.

,ji;.,*,:"j:|"|tl:,1il,."^:::::,":l?.1,?_f_1:ur."onfirmarea 
unor date privind corespunderea ofertei

:[T,ilff Tiil*:#,""T1':-,t11,'-'::':tllii;i;;ffi ffi ;';"ffiTi;:'::Hffi ":?'""fi :;

10. Informa ivind ofe

Lot I Benzind Ai-GE,t"rtnd
Lot 2 AdBlue

ocumentatra afrihrr li^i
Data

solicitirii
Operatorul
economic Informafia solicitati I Rezmatulrtrspunsu-uiop..utor,rltui

gi formularul F 4.2. Totodatd, operatorul
confirmd gi faptul cd aceastd corectare nu
influenleazd prelul sau discountul oferit.

t6.r1,20 DATARIO
SRL

Prin scrisoarea 0t -1 5/S9jn
conformitate cu Legea
131115 art.17 alin (4) s-a
solicitat clarificdri vizavi de
cantitatea mai mare oferitd
in formularul F4.1.



12' corespunderea operatorului elonoyig clasat pe primul loc cu cerinfele stabirite indocumentafia de atrib^urirer i;i;;;;" a fost prezentitn b pct 7.

13. Ofertanfii respingi/clescalificafi: nu sunt.

14. in urma examinlri si
deciziei grupului de lur:ru

evalulrii ofertelor depuse in cadrul
nr. 118 din 25 noiembrie 2020 ;_;'

proceduri de atribuire, in
decis atribuireq nnn+non4,.r

baza
ach

15. Informarea ton re deciziile ului de lucru

T6. G de lucru a t termenul de tru incheierea confrrcfrrtrri .to.

7ji!j#,i;",,Y^,'t:!:"iij:: c.u:ro:muarc cu prevederite rrrLULUr u
NotAx Calcularea termenet
O$teDt1fe sP efonfttonox . inclusiv a trrieniird
T**'^::::l:!i:!:!:,c:,:,J,*nin"ii,"*,";uf 

'(;;,";;;"tolo3'u! Capitolul I (Calcularea

{; - lol l? 
".,1 

p 
1gltd u rii dLe 

".rr#tl. pu brici :

l;':#:ifi:,Tl 11";T:?:; i:;:i;riQ;0,^in conrormitate cu preveder'e art 7t atin
li;ll,i:;,5,];,fl.1,L:H'g[*",i*!::g,iil;iliil]?liliff iTtAL,*L#f ?,ilfl:Agenfia Nafional' pentru soluiionare" C"*',irii". 

"?,it"i;;;4ff;?"til,riri"tl
t3t/20rs,

Notd* fnformarea *era,
grupului de lucru pentru q
din 3 iulie 2015 privind ac)

Urmeazl inilierea unei noi prroceduri de achizitie.

!: -t,oryd, gruyut de rucru pentru ochizirii conJirmd corectitudinearii de uchizilie, fapt pentro ,ori poartd rdspindere-conlorm prevederilor

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Sergiu GLADLIN

hlici: s-a atribuireq nfno I-
tlE

Cant.

I

. fri{ul total cu,rTVA

365726,00

Lot 1 Comb*tibil:' DATARIO SRL 304854,00 304854,00Lor Z Ad.tslue DATARIO SRL I I 035,00 l 035,00 1242,00

ln cazul in care 
"ut,*,.*- arti_ute u--contractului este mai micrfl dec6t Draorrrit4



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. l0 din 2g decembrie 2020

autoritatea contractanti :

E
tr
tr

l. Date cu privire la

2. Date de atribuire:

L"numi."a auto.itlfii coot.actante Primdria Tohatin
s. Tohatin, mun. Chisi
r 00760 I 0078 I 5
s. Tohatin, str. $tefar, 

".1 
M*. tNumir de telefon

022 397236,022 n7'j,7Numdr de fax
022 387236,022 387238E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana d" " ,e-mail)

Sergiu C.Uot
022387238

cu privire la procedura

Tipulp.oc"du.@
pcererea oferteror oe p.epr@
nAltele: flndicatitProcedura de achizi

Tiput obiectului contractului de ac hizilie/
acordului-cadru

Bunuri I ServiciiE Lucrdri tr

Obiectul achizifiei Produse atim"ot
22J iin com- Tohatin
15800000-6Expunerea -otivu@

alegerea procedurii de atribu ire (in cazulaylicyyii altor proceduri decdr licitayia
deschisd)
Procedura deatribui@
Portalului guvernamental

Nr: ocdslb-g"wapf.@

Link-ul:
https://achizitii icltend er/2103IS73/

Platforma de achizi ii publice utilizati
Anunf de intenfie publicat i"nlp @"pa A

Link-ul:
Tehnici Ei instrum..te spe"ifi.e de at"ib,ri."

l1:?:1:'u1'u nsistemffi
Eplqlralle electronicd trCatalog electronicSursa de finan{are
QBuget de stat; nBuget@
nSurse externe; nAlte surse: flndicatitValoarea estimatd (tei,



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

D a ta s o I i c i td ri i cl a.i nce.i l,o.--------- 30.11.2020 t6:22Denumirea operatoruf ui 
""ono- ic

Expunerea rrl..irrte u *fi"it5"ii O.
clarificare Loturile din docurnentatie qi naunl nu corespund cu

cele depe platlonnaExpunerea ru..i.rtl u.Xpu".uf r.ri buna seara! i*i
corectatData transmiterii
30.11.2020 t6:32

1

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

Data solicitirii ctaiincerilor 30.11.2020 t6:41Denumirea operatorului ;"ron ic
Expunerea su..inG 

" 
,"lt.tH.il d.

clarificare Se poate de transferat garantie pentru oferta pe contul
AC?

Expunerear,r.ffi
Buna seara! Cara
accepta doar conforrlora,"+i^ ,. . _rrr, 

anuntului de participare
Garanlie pentru ofbrd (emr1d J; ; u.*"i"".J#"rej
conform formularului F3.2 ain ,".fiu*a a 3_a _Formulare pentru depunerea oferteiData transmiterii
30.11.202016:55

Rezum atut modifi clrilor
Publicate in naflatG miltoacetor Oe
informare (dupd caz)

pndicayi surse urtttram ;i diipubtiari4
Termen-limiteoe@
ofertelor prelungit (dupd caz)

[IndicaTi numdrul a, ,,ttn/

Denumirea operatorul"i e.o"o"ri.
Asociatii/

administratoriiSRL "Lovis Anerd 1001600043788 Sofrone LilianSRL BAGUETTE t0 | 46000317 4l Bolsacova EcaterinaI.I.''PRoZoRoVSKI .ILIA,\" r 0 r 0605000089 Lilian ProzorovskiSC "VILLA PRODOTTI; S:RJ* 10166000077 t9 AGzuCI ALEXEI
AGRICI VLADIMIR

t002600024308 Ionita ElenaSA Fabrica de unt dinJt,o;esti 100360701 1922 Grigoras S. Iuzvac S.
Cemirtan A. Cojocari V.
Filatov A.FPC "Serviabil" SRL | 003600030995 Angheluta Tatjana
Angheluta GheoCredoprim SRL 1003600026963

Costodar Impex SRL 1019600024858
o Constantin

Pin[ la termenul-limitr (data 14.72.2020, ora 08:30), au depus oferta 9 (nour)ofertanfi:



6' 
iltH#:l'|ffi?i :fiT*J,'Iuse $i documentele de carificare si arerente DUAE prezentate

Denumire
document

=--l)enumirea onerrf rfrri onomic

a
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N--
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.l
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I
DUAE

No N N
o N N N a

N
P

E
q
N
g

o
N

Formularul ofertei

a
N
$,

N
g

o
No N N o

No
o
Ng

o
N o

N
g

Specificafia de preg /
tehnici

N
i

N N

6

N

il

o
Ng N N

g NI

d

a
NI

Autorizafie sanitar
veterinard pe unitate de
transport

N N
o N o

N
c)

o
Ng

o
N N

!)
o
N No

Autorizagie sanitar
veterinard de
func{ionare a agentului
economic

a
N o

N NI N

6
o
N N

E
N

6
o
No N

Certificat de
inofensivitate /aviz
sanitar a

No
c
N

=N N

&

E IE
=l:6 IbD IUA- | ,l-

o
No

o
N o

N
Y

Certificat de
con form itatel declar ati a
de conformitate (anexa) N N lo:N No

6

c
No No N

o N

Certifi catldec izielextras
de inregistrare a
infreprinderii o

Ng

N

o
N o

No N N N o
N
I

o
N

Certificat de atribuire a
contului bancar

N N
g N

tr
N No N

o
a
Ng

Certifi cat privind lipsa
sau existenfa datoriilor
fa!6 de BPN eliberat de
Serviciul Fiscal de Stat
alRepublicii Moldova

Ng
o
Ng N

g
o
No No N N

E

6
o
N
I

o
N

a
J



Ultimul raport financiar

N
c N N

g
o
N
elr

o
N
I
o

No N

o
Ng

N
o

6
o
No

a
N
I

o
N

o
NI

o
N
I

q
N
I

Declarafia privind-
conduira eticd gi
neimplicarea in practici
frauduloase gi de
corupere (F3.6)

o
N o

E

6
'we

zU
o

o
N
E

o
N

€

No

Certificat de
conformitate/
Declaralie de
conformitate (pentru
lactate qi carne de
bovind, porcind, pui,

-pg$te)

oNo ; N o
N
Y

N
a
N

Certificat de delinere a
abatorului sau contract
cu abator (pentru
came)

N N N o
g

ca
No

o
Np Ng

o
NI N

I

I Cerrificar de delinere i
I laboratorului atestar

pentru efectuarea
controlului permanent
asupra calitalii sau
contract cu asemenea
laborator la procurarea
produselor de
panificare

o
N

c
N

6
o
No
d

o
N
g

E
o
Ng

o
No

L

d

N
a

o
No

Certificat de calitate li
de provenienfd a
materiei prime pentru
produsele de panifi calie

o
No

E
a
N N

E
o
N
!)

o
N

o
Ng

6
o
No N

t)
a
N

Confirmare de delineie
a stocului de ftinalgriu,
necesar indeplinirii
contractului de
achizilie pe o perioadd
de cel pulin l0 zile

N
g

g
N

q
No N

g N NI
o
NI

a
N
I

6
o
N
I

Garanlia pentru oferta
t%

N N
.ec
50 o

Ng Ng N
g N a

No N
ts

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinleror de carificare))



7' Informafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului
economic

Preful
ofertei
(fnri

TVA)'I

.Cantitate
gi unitate

de
mdcrr-X

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Correspunderea
cu specificafiile

tehniceLotul I uleiuri
vegetale

SRI "l nrric A 4 g2g,gg
+ +Uostodar Impex

SRL
4 830 + +

I .I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

4 830.07
+

SRL BAGI ItrTTtr s 402j Lotul2 fninoase + +SRL "Lovis Angro" 4 727,5I + +Costodar Inrpex
SRL

4 730,09 + +

SRt RAcr rp.rri s 250 + +t.t.

''PROZOROVSKI
LILIAN''

5 693,33 + +

Lotul3 sucuri SRL "Lovis Angro"
+ +Costodar Impex

SRL
8 107,27 + +

SRI- BAGUE.TTE 8 886 + +I.I.
''PROZOROVSKI
LiLIAN''

I z^Jlt -r

Lotul 4 patiserie sKL 'Lovts Anoro 2 967,0 + t
+

Lostodar Impex
SRL

2 867.07 +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

"3 458.01
+

SRL BAGI IFT'ftr 4 930,15 +Lotul 5 bdclnii +I.l.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

4 999,99
+

+
SRL "Lovis Angro" s 000 +

,.;;l"o"rrnpex i s03l -f -f

SRL BAGUETTE 8 n7,10
I Lotul
I condimente

6
+ -r

t.t.
''PROZOROVSKI.
LILIAN''

986
+

SRL "Lovis Ansro" 986,73 -1- -r

-i-
\-osrooar lmpex
SRL

986.90 +

SRI, BACI IFTTII | 165.96Lotul 7 pe;te
congelat

+)Kt- "Lovls Angro B 77i 11 + +IIl.l.

''PROZOROVSKI
LILIAN''

9 214.33
+



SRL BAGUETTE t0 a32,10 + TLotul E murituri t.l.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

2 5gg,g0
T

SRL "Lovis Angro" 2 600 + +
SRL BAGUETTE 4 841,90 + T

Lotul 9
sem inte-m iezfr.uscate

SRL "Lovis Angro" r0595 + -r
Costodar Irnpex
SRL

r0 598 + +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

10 599 +

SRL BAGUETTE | 553,15 + +Lotull0 carne
refregerati,
vacumatd

SC ''VILLA
PRODOTTI''
S.R.L.

127

852,50
+ +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

t27 89A +

SRL BAGUETTE 145 917 + fLotul l1 lactate SRL Lapmol t30
141 't 1
r 1L.Z Z

-r +

FPC "Serviabil"
SRL

130

746,30
+ f

SA Fabrica de unr
din Floresti

131

441,4A
+ f

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

t63 ill -t-

Credoprirn SRL r80
7)) ))

+ +

Lotul 12 crnpe SRL "Lovis Angro" 22 ]l35,38 + +
I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN"

l-

Costodar Impex
SRL

22 t48 + T

SRL BAGUETTE 26 834.10 + +Lotul 13
panificatie

x In crzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oJbrtei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerin-{elt au ,otifirorr" ;i "corespunderea cu specificaliiletehnice " , ,te va consemna prin; ,, + " tn cezul corurpuniurii ;i prin ,, _,, tn cezul necorespunderii)



{

8' Pentru elucidarea.utgt neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
:l#,|,".t-"j"j|:1?;llt: 

in documenialia de atribuir.-iir,.turi.,,J,riin.u..a prelurui anormar de

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: .

Pre{ul cel mai scazut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 a
Cel mai bun raport calitate_iosi n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, seindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Data
solicitiirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul 
"irpuoruloi--_-operatorului economic

Denumirea operato.ului 
"cono* 

i. Mo tiv u l res p i n ge ri i/d es cali fi .I 
"i 

i_-_-I.I. "pRozonovsxffilg" Lapct.6 9i pct.8 din un-.,1u1 G
participare s-au solicitat cer1ifi cate
de inofensivitate/ aviz sanitar,
certi fi cat de confor mitate/ declaratie
de conformitate - solicitare
indepliniti partial;

La pct. 12 din anun{ul de participare s_a
solicitat forma 3.6 _ Declarclia
privind conduita de eticd qi
neimplicarea in practici frauduloase
qi de corupere - nu s-a prezentat.

La pct. 18 din anunlul de participare s_a
solicitat Garantia pentru ofertd,lyo _

nu s-a prezentat



12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(:;':,f"#r';#i#r:,':#;:;::::,,aufost aftibuite tn baza criteriitor. cet mai bun raport catitate-prel

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculatDenumirea o torului economic I
Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa tn cazur in care ofertere aufost reevaruate repetat)

14' in urma examiniri, evalurrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuires-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Motivul reevalul.ii of"rt.lo.
Modificirile operaie

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnr5 TVA)

Pretul total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)Lotul I uleiuri

vegetale
SRL "Lovis
Angro" 4g2g,gg 5796,00

Lotul2 fdinoase Sl(L "Lovis
Angro" 4727,51 5671,00

Lotul3 sucuri SRL "Lovis
4ngro" 8t07,26 9729,00

Lotul4
patiserie

SRI- "l-ovis
Angro" 2867,06 3262,40

Lotul5 biclnii SRL "Lovis
Artgro" 5000,00 6001.20

Lotul6
condimente

SRL "Lovis
Angro" 996,73 1143,50

Lotul 7 peqte
congelat

SRL "Lovis
Angro" 8773,33 10529,00

Lotul 8
murlturi

SRL "Lovis
Angro" 2600.00 3120,00

Lotul9
seminfe,miez,
fr.uscate

SRL "Lovis
Angro" 10595,00 72689.00

Lotull0 carne
refregerati,
vacumatl

SC ''VILLA
PRODOTTI''
S.R.L.

r27852.50 153423.00

Lofrrf ll lqotqt SRL Laprnol
130742.22 142272,00Lotul l2 crupe SRL "Lovis

Angro" 22135,39 25156,00
Lotul 13

lanificafie
a"ni"

8



Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiul art. Tl alin. _ lit

Argumentare:

Denumirea 
"p"*t*"t,,, Data trans-it..ii Modalitateu A. t.uormit.r.

SRL "Lovis errgr"
I. I.', PRozoR-vSKTLI LtA N; 16.12.2020Costodar trn-p"iSnl,_-

16.72.2020sc -r:llr,e pRdDdTTFt*r:
16.12.2020S,q Faorica d;;nt;in Fto;sri
16.12.2A20FPC "ServiabitiSFL
16.12.2020SRL Lapmot
16.12.2020SRL BAGUETTE
16.12.2020Credoprim SRL
16.72.2020

(Informarea operatorilor economici implic^ali in procedura d.e atribuire despre deciziile grupurui de';;;!;:,y;1::J';l;:,;'0i7,!'if,*a in ionroin*aie ,"il)l,n,,ik ;;; iiifi,r,i nr t3r din 3 iutie

l6' Termenur de aqteptare pentru incheierea contracturui:

lncazul in care vatoa@
este mai mic6 dec6t pragurile pr.uarrt.l;;;;
arin (3.) .ils" ;; i;i"#': ffi:?::,a 

art 2

privind ach iziliile publice

ll)6 zile in.u,
_!4j]qgge electronice qi/sau fax n
O. t t rttt
p*l,m4sgle electronice siA;fu; ;'^-'tncazul in care varoarea "ffieste egald sau mai mare dec6t prugudl;'

prevdzute la art.2 alin. (3) al iegil nr.l: r ai,3 iulie 2015 privind achiz;giileoiUfi.. 
'

[ 11 zilei""
qtj,lgu*-glggggrr]p" qi/sau fax oJ.l6 zile tt
prin miiloace electronice qVruu;* ;^-"



I 7. Contractul d e achizi[ie / aco rd u l_cadru inch eiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Valoarea contractului Termen de valabilitate
aI

contractului/acord ului-
cadruSRL "Lovis Angro

28.12.2020 70622,25 83096,1 0 31.12.202r

PRODOTTI'S.R.L. 28.12.2020 127952,50 153423,00 31.12.2021
SRL Lapmol 28.12.2020 t30742,22 142272,00 31.12.2021

Prin prezenta clare d: tuo-yd, grupul de lucra cleclard cd termenul de a$teptare pentra tncheiereacontractului/contracte-lor inclicateifist respectat (exceptfrncl cuzurile prevdzute cle a,)I3I din 3 iutie 2015-privin't 
""nirlfiii" pubtici s, irri'"u^-;;i.cd ;r."r;;'-,t"p;;ilrii[jf;"{1,lrfi,!,:r!r!ri;recep(iondrii rapoarteror rre monitoriz.are, aceastea aafost examinate;i solufionate.

Prin prezenta clare cle seamd' grupul de Iucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea cresfdgurdrii proceduriide ochiaiyie, fapt pentru care poartd rdspuntrere 
"oo?orif,rrriinrru, bgare tn viseare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Su< iq f.h k*,

l0



DAREA DE SЕАМД
de аtriЬчirе а contractului de achizi{ii publice Й

din 28.12.2020

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtd:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Den чmirеа autoritй{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfбnta Тгеimе''
Localitate МD-20б8 muп. Qhi;inйu, str. Alecu Russo, ll
IDNo l 00з600 |52592
Adresa mun. Chiginйu, str. Alecu Russo, 1l
Numйr de telefon 022441|85
Numйr de fax 022441185
E-mail ach iziti i, sf.tre i mе(@ gmai l.com
Adresa de internet Spital.sf.treime.md
реrsоапа de contact Igоr Bzovii

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licita|ie Deschisd
Tipul obiectului contractului de
achizi{ie/acord ului-cad rч

BuIluгi

Obiectul de achizi{ie дсhizi|iопаrеа Rеаяепli репtru aпalizatorul

Cod СРV 33696500-0
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de аtriЬчirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd
sau cererea ofertelor de preluri)

pre|ul cel mai scdzut iп corespuпdere cu сеriп|еlе
de eyaluare

Nr. рrосеdurii de atribuire (iпclusiv liпk-ul
procedurii de atribuire)

Nr: 2l031788
Link-ul:
https ://achiziti i. md/ro/public/tецde r 21 0З |7 88 l

Data Ei оrа deschiderii ofertelor Data: 28.12.2020 l оrа: 14.00
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР Nuп DaИ

Dаtа: OЗ,|22020
Link-ul:
h!_tр_sllrпtэдdецgр_уд_d/lqцdýtУрsф:"
b3wdpl-MD-
"Lб""Q"б,9_,97"б_7_б"]06_?".tаЬ"=gqпtr49t-поtiсе

Апuп{ de раrtiсiраrе publicat in ВАР/
Invita(ia de participare transmisй

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l б06997676306

Link-ul: hgр_5;/щ1"9д_феl,gо_цm{lЦ9ц_d9lУ*о_с{s_;

b3wdp l -М D- l 606997676306?tab=contract-notice
Data publicбrii/
transmiterii: 0з.l2.2020

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе NuИ асоrd-саdruп sistem dinamic de achizitieп
licitalie еlесtrопiсбп catalog еlесtrопiсп

Sursа de fiпап{аrе
Buget de stat п
Buget CNAM И
Buget CNAS п
Alte sursе: surse рrорriil ]И

Yаlоаrеа estimatй (ei, fard ТVД) 539120

operatorii есопоmiсi care аu depus cereri de participare la procedura de atribuire:

SysmerXN-2000



Dепчmirеа ореrаtоrilоr economici Data depunerii сеrеrii de participare

Echipamed-Plus SkL Сопfопт dаtеlоr SIA RSAP Mtender

Сlаrфсйri рriviпd dосumепtаliа de atribuire: I'{U ДU FOST
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

Моdфсdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire; NU ДU FOST
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

Рdпd la tеrmепu|-Iimitd data 24.12.2020, ora_] ].00), aufost depuse 1 oferte:

Deschiderea ofertelor а avut loc la data de 28.12.2020 ora 14.00 (Сопfоrm SIA RSAP
Mtender)

Dосumепtеl,

(Iпfоrmа|iа priyiпd dосumепtеlе prezeпtate se уа сопsеmпа рriп: ,,* " iп cazul рrеzепtdrii, ,,-" iп
cazul перrеzепtdrii)
сопstаtйri/со mentarii (dup d cazl : cqrespunde cerintelor solicitate

Modalitatea de еvаluаrе :

репtru fiесаrе lot g pentru mai multe lоturi cumulate п репtru toate loturile п

Alte limitaгi privind пumйrul de loturi саrе pot

Data solicitirii clarifi сйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а rezumatului
demersului
Data tгапsmitеrii
Rбspunsul la dеmеrs Ехрuпеrеа succintб а rбsрuпsului:
contestarea documentatiei de atribuire Nuп | Dап

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

Indicali sursa utilizata ýi data publicёrii:

Transmise ореrаtоrilоr economici inregistra{i Data:

Termen-limiti de dерчпеrе 9i deschidere а
ofertelor prelungit

NчИ
Dап Cu_zile

Denumirea ореrаtоrilоr
economici

IDNo Asocia{ii/administratorii

Echipamed-Plus SkL Сопfоrm datelor SIA RSAP
Мtепdеr

Сопfоrm datelor SIA RSAP
Mtender

oferte intArziate NU AU FOST
Dепчmirеа operatorilor

economici
Data, оrа рrеzепtйrii Notificiri privind

restituirea оfеrtеlоr

umепlеtе се coпstiluie oferta:

О- О
.=! с-Uцс!.л
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Сопfогm SIA
RSAP
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fi atribuite aceluia;i ofertant
Justificarea deciziei de а пц atribui contractul р
lоturi

Criteriul de atribuire aplicat;

Criteriul aplicat *Dепumirеа qi пumйrul lotului 1оr,
iп care iп cadrul procetlurii cle atribuire suпt aplicate mаi пiultе criterii
de atribuire)

ргеlulсеlmаi scizut g
costul cel mai scёzut п
cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
cel mai Ьчп raport calitate-cost п

I ф r mа! i а pr iv iпd ofer t е l е clepus е ;

(Iпfоrmа|iа priyiпd corespuпderea оЕ cu specifica|iile tehпice se ча iпdica рriп; ,, + " iп cazul
corespunderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

constatйri/comentarii (se completeazd iп cazul iп care specфcayiile tehпice ale uпui оЕ пu
corespuпd ceriп|elor stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, сu ехрuпеrеа пecodormitd|ii)

*Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе se prezintй astfel:
(se va соmрlеtа tabelul de mai jos репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor; cel
mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Dепчmirеа factorului de evaluare qi

ропdеrеа fiесйrчi factor vаlоаrеа din оfеrtй Punctaju| calculat

Dепumirеа ореrаtоrului economic

Denumirea lotului (se va iпdiса рuпсtаjul
total per lot)

Fасtоrul 1

Factorul п

Dепчmirеа lotului

Ореrаtоri economici



Dепulпirеа lotului (se va iпdica рuпсtаjul
total per lot)

Fасtогul l

*_Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice: Nu s-a aplicat
(Se va completa tabelul de mаi jos iп cazul aplicdrii ticitaliei eleitroпice)

Dепumirеа ореrаtоrulчi есопоmiс Runda 1 Runda п
LOIul l Рrе{ul firi ТVА/поilе

valori
Pre{ul firй ТVА /noile

valori

сlаsаmепtul ofertelor iп urmа aplicdrii criteriilor de atribuire

Dепumirеа lotului

ТVАЛuпсtа.i ul асum ulat

Репtru elucidarea uпоr песlаritdli sau сопfirmаrеа
;i/sau operatorului есопоmiс (iпclusiv justфcarea
stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire s-a solicitat:

uпоr date priviпd corespuпderea ofertei
prelului апоrmаl de scdzut) сеriп|еlоr

Operatorul economic Documentul
Ei/sau

informa{ia
solicitatf,

Data transmiterii Rispunsul operatorului есопоmiс

Corespuпderea operatorului есопоmiс clasat ре primul loc сu сеriп|еlе stabilite iп
dосumепtа|iа de atribuire :

Data prezentйrii documentelor confirmative:
а prezentat toate dосumепtеlе de calфcare рriп SIд RSдР Mteпder odatй cu atasarea ofertei,
DUДЕ si dосumепtа|iеi tеhпiсd).
Data prezeпtdrii dосumепtеlоr сопfirmаtivе; па s-аu solicitat

Denumirea operatorului
Ъсопоmiс

Se indicй documentele confirmative privind .etectria qi culificur"a ОЕ
сопfоrm documenta{iei de atribuire (iпclusiv DUДЕ)

Lotul l р:
ýý
ýгJ}9ýлаý

OperatoruI economic
Lotul п р:

ьэ
}gý-л*

Ореrаtоrul economic

l aL,tulul ll

4



Ofe rt апу i i r е sрiп; i/de s с alifi с a{i ; N(I.

Denumirea ореrаtоrulчi economici Motivul respingerii/descalifi сйrii

Notii* iп cazul tп care фrtа operatorului есопоmiс clasat ре primul loc пч а соrеsрuпs сч
сеriп|еlе stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, grupul de luiru va completa corespuпzdtor uп
tabel idепtiс celui de la pct. I4.

iп"urmа ехаmiпdri qi evaludrii ofertelor depuse tп cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atr ibuir е а с опt r ас tului de ас hi z i I ie рuь l ic d/iс or dului - с adru :

Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiСi despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi1ii:

Noti* Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile
grupului de luсruрепtru achizi|ii se realizeazd|п codormitate cuprevederile ari. З1 al Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice.

Nоtй* Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 131 diп 03.07.201б, iпсlusiч а
tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil, si implicit, art. 2б] (]), 2б4 @ si 2б5.

Dепumirеа lotului Ореrаtоrчl
economic desemnat

cfl9tigitor

cantitatea Рrеful
uпitаr firй

тчА

Рrе(чl total йri
тчА

Pre{ul total сч
тчА

Uопtоrпr SIA
RSAP

Echipomed-Plus
,Sfil,

Сопfоrm
SIA RSдр

Сопfоrm SIД RSДР Сопfоrm SIД
RSAP

Denumirea ореrаtоrulчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Echipamed-Plus SRL 28.12.2020 e-mail

|rupul de lucru а respectat tеrmецul de a;teptare репtru iпcheierea сопtrасtului de;
Iп cazul iп care vаlоаrеа eslimatd а
сопtrасlului esle mai miсd decdt pragurile
prevdzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. ] 3 ] diп
3 iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice

И б zile iп cazul traпsmiterii сi*"пiсdriФriп
mijloace еlесtrопiсе si/sau fax
п ] 1 zile iп cazul пеlrапsmitеrii comuпicdrii
рriп mijloace еlесtrопiсе si/sau faxIп cazul iп care yaloarea eslimatd а

coпtractului este egald sau mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 2 аliп. (3) al Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 20]5 priviпd achiziyiile
publice

п ] ] zile iп cazul traпsmiterii соmuпiсdrii
рriп mijloace еlесtrопiсе si/sau fax
п ]б zile iп cazul пetraпsmiterii соmuпiсdrii
рriп mij loace еlесtrопiсе si/sau fax



Сопtrасtеlе de achizi|ie iпсhеiаtе: сопfоrm SIA RSAP

дiulаrеа procedurii de achiziyie рuЬliсd; N(J

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapal de luсru declard сd tеrmепul cle a$teptare репtrutпсhеiеrеа coпtractalui./coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпсl ,ozoiile privdzute
de art. 32 аliп. (3) al Legii пr. 13I сliп 3 iulie 2015 priiiпd achiziliile pablice ), рriсum Ei сdtп cazul dерuпеrii contesta|iilor, aceastea aafost еiаmiпаtе Ei sоt'uУiоiаtе.

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul cle luсrч репtrч achizilii сопfirmd соrесtituсliпеа
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрапсlеrе сопfоrm
prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсitоrul grupului de lчсrч репtru

_ Gheorghe STRAJESCU
ýчmе, Рrепчmе)

Nr.
d/o

Dепumirеа
operatorului

economic, (lDNO)

Numбrul
сопtrасtu-

lui
Data

contractului
Cod СРV

vаlоаrеа contractului теrmепul de
vaIabilitate а

contractuluifrrй ТVА cu ТVА
1

Ecltipamed-Plas
лýl?t

з7 28.12.2020 33696500-6 558000,00 б061l4,00 з|.12.202l



DAREA DE SЕАМД
de atribuire а сопtrасtulчi de achizi{ii publice g

din 28,12.2020

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtd;

Date cu privire la procedura de atribuire;

Dепumirеа autoriti{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal ''Sfбnta Тrеimе;
Localitate MD-2068 mun. Clriginйu, str. Alecu Russo, П
lDNo l 00з6001 52592
Adresa mun. Chiýinбu, str. Аlесu Russo, 11
Numйr de telefon 02244 l85
Numir de fax 02244 185
E-mail achizit sf.tгeime@gmaiI.com
Adresa de internet Spital.sf.treime.md
реrsоапа de contact Igоr Bzovii

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate Licita|ie Deschisd
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de
achizi{ie/acordului-cad rч

Вuпuri

Obiectul de achizilie lcПizitioпarea Пеаg
Sysmex ХР-300

Cod СРV 33696500_0
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii рrосеdчrii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd
sall cererea фrtеlоr de pre|uri)

preyul cel mai scdzut iп corespuпdere сu сеriпУеlе
de еvаluаrе

Nr. рrосеdчrii de atribuire (iпclusiv liпk-ul
procedurii de atr ibuire)

Nr: 21031796
Link-ul:
https ://achizitii.mdДplpublic/tend er /2 l 0З l'7 9 б l

Data qi оrа deschiderii ofertelor Data:24.12.2020 l Оrа: 14.00
Апuп{ de intenlie publicat in ВАР Nuл Da и

Data: 03.|2.2020
Link-ul:
h_tlрil/.1_ml_е_пd"9_Lg9_ч_,m_dltý_цdеrslq_оd_s:

b3wdpl-MD-
l6070_0_1.23694"З?"tаЬ:яоп"tr_арhп_ql_isс

Апuп{ de participare publicat in ВАР/
Invita{ia de participare transmisй

Nr: ocds-b3wdp'l-MD-'16070012З6943

Link-ul: hЦрУДцtsdg€sl!цdlt*sцdеrs/о_сJs.
b3wdp l -MD- l б0700 l 23б943?tab:contract-nolice
Data publicйrii/
transmiterii: 0з,12.2020

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire NuИ асоrd-саdruп sistem dinamic de асhiziliеп
l icitatie еlесtrоп iсёп catalog еlесtrопiсп

Sursa de fiпап{аrе
Buget de stat в
Buget CNAM И
Buget CNAS п
Alte surse: sursе рrоргii iИ

Vаlоаrеа estimatй (ei, fird TVA) l 58095

Operatorii есопоmiсi care аu depus cereri de participare la procedura de atribuire:



Dепumirеа ореrаtоrilоr economici Data depunerii сеrеrii de раrtiсiраrе

Echipamed-Plus SkL Сопfоrm datelor SIA RSAP Mtender

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа ýuccintй а rеzчmаtчlчi
demersului
Data transmiterii
R5spunsul la demers Expunerea succintй а rйsрuпsului:
Contestqrea documenta{iei de atribuire Nuп | Оап

Clarфcdri рriviпd dосumепtа|iа de atribuire: Nt] AU F2ST
(Se va completa iп cazul tп care ач fost solicitate clarificdri)

Моdфсйri operate iп dосumепtаliа de atribuire; NU дU F)ST
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modificdri)

Рdпd la termeпulJimitd data 23.12.2020, ora_]2.00), aufost depuse 1 oferte:

Deschiderea оfеrtеlоr а avut loc la data de 24.12.2020 ora 14.00 (Сопfоrm SIA RSAP
Mtender)

оfеrtе int

(Iпfоrmа|iа рriуiпd dосumепtеlе prezeпtate Se уа сопSеmпа рriп: ,, * " iп cazul prezeпtdrii, ,,-'' iп
cazul перrеzепtdrii)
constatiri/co menta r ii (dup d cаz) : сщ"еsр ч nd е се ri ntelo r solicitate

Modalitatea de evaluare :

репtru fiесаrе lot и репtru mai multe lotuгi cumulate п репtru toate loturiIe п

Alte limitari privind пumДrul de loturi саrе pot

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

Indica(i sursа utilizatб qi data publicёrii

Transmise ореrаtоrilоr economici inregistrafi Data:
Termen-limitf, de dерuпеrе gi deschidere а
ofertelor рrеlчпgit

NчИ
Dап Cu_zile

Dепчmirеа operatorilor
economici

IDNo Asocia{ii/ad min istrato rii

Echipamed-Plus SkL Сопfоrm datelor SIA RSAP
Mtender

Сопfогm datelor SIA RSAP
Мtепdеr

Оt-еrtе intбrziate (duрd caz): NU дU FOST
Den umirеа ореrаtоrilоr

economici
Data, ora рrеzепtйrii Notificйri privind

restituirea ofertelor

Dосumепtеlе се coпstituie oferta.
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fi atribuite aceluiagi ofertant
Jusтlllcarea declzlel de а nu atribui contractul ре
Ioturi

Criteriul de atribuire aplicat;

Criteriul aplicat *Denumirea qi пчmirul lotului (aceastdi@
iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicale mаi muhе criterii
de atribuire)

рrеfшl сеl mai scЁzut И
costul cel mai scizut п
cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

Iпfоrmаliа pr iviпd ofertele depus е ;

Nr.
lot Denumirea lotului

)6

ah)ý

Ф

cl
Ф
cl

Ф

Q

Ореrаtоri economici

Den umirea
оЕ

Dепumirеа
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(IпfоrmаУiа priyiпd corespuпderea оЕ сч specifica{iile tеhпiсе se уа iпdiса рriп: ,,+ " iп cazul
corespuпderii Ei рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

constatiri/comentarii (se completeazd tп cazul iп care specфca|iile tеhпiсе ale uпui оЕ пч
соrеSрuпd ceriпlelor stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire, сu ехрuпеrеа песопfоrmitd|ii)

*Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе se prezintё astfel:
(se va соmрlеtа tabelul de mai jos репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor; cel
mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Dепчmirеа factorului de ечаluаrе gi

ропdеrеа fiесйrui factor vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Dепumirеа lotului (se va iпdica рuпсtаjul
roИl per lot)

Fасtоrul l

Fасtоrul n



Denumirea lotului

Factorul l

(se va iпdiса рuпсtаjul
total per lot)

Factorul п

*_Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice: Nu s-a aplicat
(Se va completa tabelul de mai jos iп cazul aplicdrii licita|iei eleitronice)

сlаsаmепtul ofertelor iп urma aplicdrii criteriilor de atribuire

Репtru elucidarea uпоr песlаritdli sau сопfirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea ofertei
Eiftau operatorului есопоmiс (iпclusiv justificarea prelului апоrmаl de scdzut) ceriпlelor
stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire s-a solicitat:

Ореrаtоrчl economic Data transmiterii Rispunsul operatorului есопоmiс

Corespuпderea operatorului есопоmiс clasat ре primul loc сu сеriпУеlе stabilite tп
dосumепtа|iа de atribuire :

Data prezentёrii documentelor confirmative:
а prezeпtat toate dосumепtеlе de calфcare рriп SIд RSдР Mteпder odatd сu atasarea ofertei,
DUДЕ si documeпta|iei tеhпiсd).
Data prezeпtdrii dосumепtеlоr сопfirmаtiуе: пu s-aa solicitat

Dепumirеа ореrаtоrului economic Runda 1 Runda nLotul l Рrе{чl frrй ТVА/поilе
valori

Preful firй ТVА /noile
valori

Dепumirеа lotului clasamentul Dепчmirеа operatorului
economic

Рrеfчl ofertei fйrй
ТVАЛчпсtа.i ul acumulat

Lotul l l
)
n

Lotrrl п 1

2
п

Dепчmirеа ореrаtоrчlui
economic

se indici documentele confirmative privind seteci_ia si сыiлс.а."а ош
conform documenta{iei de аtriЬчirе (iпclusiv DUДЕ)

Lotul l р:

ý:$
ý\J

la ^:

Ореrаtоrul есопоmiс
Lotul rl рЕ

ýýýРý\)ýл
Q,ý

Operatorul есопоmiс

Documentul
gi/sau

iпfоrmа{iа
solicitati

4



Ofe r t ап| ii r е sрiп; i/ de s с al i/i с а{ i ; NU.

Denumirea ореrаtоrului economici Motivul respingerii/descalifi cirii

Noti* iп cazul iп care oferta operatorului есопоmiс clasat ре primul loc пч а соrеsрuпs сч
сеriп|еlе stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire, grupul de lucru va completa соrеsрuпzdtоr uп
tabel'ideпtic celui de lapct. I4.

iп urmа ехаmiпdri si evaludrii ofertelor depuse iп cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atr i buir е а с опtr ас tului de achiz i| i е pub l i с d/ ас or dului - с adri :

Noti* Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile ari. З 1 al Legii
пr. ] 3 ] diп 3 iulie 20I5 priviпd achiziyiile publice.

Noti* Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 131 diп 0з.07,2016, iпclusiy а
tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil, Ei implicit, art. 26] (1), 264 @ ;i 265.

Dепumirеа lotului Ореrаtоrчl
economic desemnat

cistigitor

cantitatea Pre{ul
unitar firй

тчА

Рrе{чl total йri
тчА

Рrе(чl total cu
тчА

Сопfоrm SIA
RSAP

Echipamed-Plus
лýлa

Сопfоrm
SIA RSдр

Соdоrm SIД RSДР Сопfоrm SIД
RSAP

Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii:

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Echipamed-Plus SRL e-mail

de lucru а respectat tеrmепul de a;teptare репtrч iпсhеiеrеа coпtractului de:Iп cazul iп care vаlоаrеа estimatd а
coпtractului este mаi miсd decdt pragurile
prevdzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. ] 3 ] diп
3 iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice

И б zile tп cazul traпsmiterii iоmuпЬПii рrП
mijloace еlесtrопiсе si/sau fax
п l ] zile iп cazul пetraпsmiterii соmuпiсdrii
рriп miiloace еlесtrопiсе si/sau faxIп cazul tп care yaloarea estimatd а

coпtractului este egald sau mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 2 аliп. (3) al Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 20]5 priviпd achizi|iite
pllblice

п ] ] zile iп cazul traпsmiterii соmuпiсdrii
рriп mijloace еlесtrопiсе si/sau fax
п ]6 zile iп cazul пеtrапsmitеrii соmuпi7iй
pr iп mij l оасе е l е с trопiсе s i/s аu fax

Dепumirеа ореrаtоrului
есопоmiс

28.|2.2020



Coпtractele de achizi|ie iпсhеiаtе: сопfоrmsll RМР

Апulаrеа procedurii de achizi|ie publicd; NU

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de luсru declard сd tеrmепаl de aýteptare репtruiпcheierea coпtractalui./coпtractelor iпdiсаtе а fost respectat (ехсерtапd ,ozuiit, privdzute
de art. 32 аliп. (3) al Legii пr. 13I diп 3 ialie 20I5 priviпct achizi1iiie pablice ), pricam;i сd
tп cazul depaпerii coпtesta|iilor, aceastea aufost ехаmiпаtе;i solu|ioпate.

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрuпсlеrе сопfоrm
prevederilor legale iп vigoшre.

Сопduсйtоrчl grupului de luсrц pentru achizi

_ Gheorghe STRAJESCU
(Nume, Рrепumе)

6

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс, (IDNO)

Echipamed-Plus
ýлa l7 I557,40 з1.12.202l



l"orntulur - tip

Dare de seami privind modificarea contractului
de achizifii pu blice/acord ului-cadru

Nr. 1 din 28 decembrie 2020

Date cu privire la autoritatea contractant[:

_--l

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

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie:

;__,1

_____,1

I.

Denumirea autorititii contractante Prirraria Cobusca Veche
Localitate Cobusca Veche
IDNO | 00760 I 009059
Adresa s. Cobusca Veche. r. Arrerrii Noi
Numir de telefon 068555 r 59

Numir de fax 026s3s266
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact Periu Laurentiu

Procedura de atribuire aplicati Licitatie Publica
Nr. procedurii AAP-736t16
Data deschiderii ofertelor l3 ianuarie 20 | 7

Nr. BAP BAP nr.99
Data publicdrii in BAP din 23.12.2016
Data (datele) 9i referinfa (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul resnectiv.

Tipul contractului de achizifie Bunuri n
Servicii n
Lucriri n r

Obiectul de achizi{ie ..Constructia retelelor de alimentare cu a
turnului din s.Floresti.raionul Anenii Noi "

Cod CPV 4524713t-0

Contractul se refer[ la un proiect qi/sau
program finanfat din fonduri ale Uniunii
Europene

Nur
Dan

Buget de stat Lr

Buget CNAM l
Buget CNAS r
Surse exte rne i r

Alte surse: Iinlit'trt i /

Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a contractului 13.02.20t7 t

Operatorului economic ciEtigitor Dacrom Grup SRL
Mun.Chisinau ,str.L.Dumitriu 12.. of. I



Date de contact ale operatorului economic

Nr. contract de achizitie lt
Data contract de achizitie I 3 februarie 20 | 7

Valoarea contractului de achizitie 2042692.32

Termen de valabilitate 31.t2.2020
Termen de executie 3t.t2.2020

Date cu privire la modificdrile contractului de achizitie/acordului-cadru:

Tipul modificirilor operate Micsorarea valorii Ct;t*airt* -ii_' -

Majorarea valorii contractului I
Modificarea terrnenului de executare I livrarel
prestare D

Modificarca termenului de valabilitate L.

Rezelierea colrtractulrri I

Altele: Iindicatil
Temeiul juridic i ac'lul nttrntcttiv. urticol nlinpttr
Valoarea modificirilor indic'uti .sunu
Informa{ii privind creqterea prefului in urma
modificlrii

[se indicd dacii se utili:cu:a pralul urirrl
c on I rac I u I u i de uc h i z i 1 i i pu h I i c e'ut. ordu I u i -c, a
Nu se aplica n

Modificarea anterioari a contractului de
achizi{ie publici/acordului-cad ru

Nun
Dal
IDacii da, inclicatri toute nrodifir:iirile ot
a n I e r i o r { i *t, til 9gJl9! _!! g 

9-:s l!) ll ll_Alte informafii relevante

VI. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare (natura ;i amploafea lucririlor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura gi amploarea sen,iciilor):

,,Constructia retelelor de alimentare cu apa si turnului din s.Floresti.raionLrl Anenii Noi .,.
lucrarile de constructie sunt in executie, la etapa actuala nu sunt flnalizate.

VII. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari moclificarea:

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului este necesara pentru a li tinalizate lucrarile
de constructie. .

V[I. Motivele/argumentele modifi cdrii contractului de achizi[ie/ acordu lu i-cad ru :

Lucrarile nu sunt finalizate.

ry.
V.

I

-_l
i-*t

---, ,-, 
1

r/i:at ul 
)adruf 
I

____l



IX. Rezultatele examinirii:

inbaza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de modificare a contractului de achizilie
publici Nr.ll din a fost incheiat 13 februarie 2017 acordul adilional Nr.62din 28
decembrie 2020 privind:

prelungirea termenului contractului pina la 31.12.2021

Conducito.rul grupului de lucru:

Perju Laurentiu

Q,{ume, Prenume)

Executor: Galbinean Larisa
Tel.:026535369
E- m ai I : p _c o bus c a _v e c he@m ai L ru

tuffi

Lz\, \.9
li
da
xa,

-{'"/;
{""xt
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a procedurii de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 28 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 822237 
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) 

Elena Samoila, email: elena.samoila@bnm.md 

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

deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □ +  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică a utilajului 
Cod CPV 50000000-5 
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-1605097747334 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030623/ 
Data publicării: 11.11.2020 

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) 268 333,33 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  11.11.2020 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Întrebare:  



  

  
2 

 

Diverse servicii de întreţinere şi de reparare se 
presupune existența unui act de diagnostică a 
defectiunilor ce urmeaza a fi înlăturate (reparație)? 
Se admite acest fapt deoarece drept buget se indică 
o suma fixă, dar care poate fi valabilă doar în cazul 
lucrărilor de mentenanță, nu și de reparatie. 
Clarificare asupra faptului - dacă suma ofertei 
obligatoriu trebuie să includă mentenanța 
periodică și reparația echipamentelor. Întrebare 
valabilă și pentru lot. nr.2 (ACC industriale si 
inalta precizie). 

Expunerea succintă a răspunsului  Răspuns: 
Fiecare deservire se finalizează cu un act de 
diagnostică în caz că s-au depistat careva 
defecțiuni. Conform caietului de sarcini, operatorii 
economici deservesc AAC și în caz de necesitate – 
le repară, iar costul pieselor (numai a pieselor) 
sunt acoperite de Beneficiar. A se vedea în 
documentația de atribuire „caietul de sarcini 
pentru fiecare lot separat” 

Data transmiterii 11.11.2020 
 

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 26 noiembrie 2020, ora 14:00), au depus oferta patru 

ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. KAZINST GRUP S.R.L. (lot 1) 1017600041235 HAIDUCOV Serghei / 

ILISEI Petru-Bogdan 
2. FPC VEC S.R.L. (lot 2, lot 3 și lot 6) 1003600133162 VOLOȘIN Grigori / 

VOLOȘIN Nicolai 
3. SC NELDIRO S.R.L. (lot 3) 1007600063034 TARLAPAN Ovidiu 

4. LIFTMONTAJ S.R.L. (lot 5) 1016600015923 NICOLAEV Pavel 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

KAZINST 

GRUP S.R.L. 

FPC VEC 

S.R.L. 

SC NELDIRO 

S.R.L. 

LIFTMONTAJ 

S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă n/a n/a n/a n/a 

Documente de calificare 
Formularul ofertei (3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extrasul din 
Registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de organul 
împuternicit conform ţării de 
reşedinţă a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Licenţa de activitate în cazul în 
care activitatea lui se licenţiază 
în domeniul dat/ sau Autorizaţie 
de funcţionare 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Document care confirmă dreptul 
ofertantului pentru  prestarea 
serviciilor, punerea în funcție, 
montarea și verificarea tehnică, 
autorizat de producătorul 
echipamentului 
(Contract/certificat/scrisoare 

confirmativă de parteneriat de la 

Producător pentru loturile 1, 2 și 6 

- pentru lotul 1 – producător 

VIESSMANN; 

- pentru lotul 2 (climatizoare 

de înaltă precizie) – 

producător EMERSON; 

- pentru lotul 6 (UPS) –

producător EMERSON.) 

prezentat prezentat n/a n/a 

Minim ani de experiență 
specifică în prestarea serviciilor 
similar (Ofertantul trebuie să 

posede o experienţă specifică în 

prestarea Serviciilor similare de cel 

puţin 3 ani în domeniu, reputaţie 

bună, să fie dotat cu tehnică 

necesară şi să dispună de 

competenţe profesionale, 

echipament şi alte resurse, precum 

şi competenţe manageriale, 

experienţă specifică, personal 

calificat necesar pentru realizarea 

contractului şi alte capacităţi 

necesare pentru a executa 

contractul de achiziţie publică la 

calitatea solicitată, pe toată 

perioada de valabilitate. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii 

acestor cerinţe operatorul economic 

completează formularul privind: 

Declaraţia privind lista 

principalelor prestări de servicii 

similare în ultimii ani (conform 

formularului F3.3) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista specialiștilor calificați (fapt 
confirmat prin certificate 
eliberate  de la producător) 

prezentat prezentat n/a prezentat 
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(Pentru lotul 1 – producător 

VIESSMANN; 

Pentru lotul 2 (climatizoare de 

înaltă precizie) – producător 

EMERSON; 

Pentru lotul 6 (UPS) – producător 

EMERSON. 

Pentru lotul 4, numele prenumele 

experților calificați; 

Pentru lotul 5 – numele prenumele 

experților calificați) 
Raport financiar pentru anul 
2019 

prezentat prezentat prezentat 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, 
MDL 
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 : Servicii de 
deservire tehnică a 
cazanelor 

KAZINST 
GRUP S.R.L. 36 000,12 12 serv + + 

Lotul 2 - Servicii de 
deservire tehnică a 
aparatelor de aer 
condiționat (în 
continuare – AAC) 
industriale 

FPC VEC 
S.R.L. 

21 520,00 1/2/6 serv + + 

Lotul 3 - Servicii de 
deservire tehnică a 
AAC de birou 

SC NELDIRO 
S.R.L. 

18 900,00 
la 

necesitate 
+ + 

Lotul 5 - Servicii de 
deservire tehnică a 
ascensoarelor 

LIFTMONTAJ 
S.R.L. 

105 000,00 12 serv + + 

Lotul 6 - Servicii de 
deservire tehnică a 
utilajului staţiei 
electrice diesel şi a 
sursei de energie 
permanente UPS– 
EMERSON 

FPC VEC 
S.R.L. 

40 992,00 12 serv + + 

 
* 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) 
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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   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

01.12.2020 
/02.12.2020 

SC NELDIRO S.R.L. În conformitate cu art.70, 
alin (3) din Legea 
nr.131/2015 privind 
achizițiile publice, s-a 
solicitat clarificare asupra 
prețului semnificativ mai 
scăzut în comparație cu 
ofertele altor ofertanți pentru 
lotul 3. 

Operatorul economic a 
prezentat scrisoare informativă 
prin prezentarea informațiilor 
cu privire la justificarea 
prețului semnificativ mai mic 
față de alți ofertanți pentru lotul 
3, astfel s-a constatat că oferta 
corespunde din punct de vedere 
al îndeplinirii tuturor cerinţelor 
prevăzute în documentația de 
atribuire. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Nu sunt Nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □  +      
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________     

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: n/a 
(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 
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13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor n/a 
Modificările operate n/a 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 

Lot 1 : Servicii de deservire tehnică a cazanelor 

Servicii de deservire 
tehnică Cazan de tip 
Paromat  Triplex cu 
capacitatea de 895 
kWt  - 2 buc. în 
complet 

 
 
 
 

 
KAZINST GRUP 

S.R.L. 

12 serv 2 166,67 

 
 

26 000,04 
 
 

 
 

31 200,00 
 
 

Servicii de deservire 
tehnică Cazan de tip 
Vitola 100 cu 
capacitatea 63 kWt şi 
sistemul de încălzire şi 
alimentare cu apă 
caldă - 1 buc 

12 serv 833,34 10 000,08 12 000,00 

Total lot 1: 36 000,12 43 200,00 

Lotul 2 - Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale 
Servicii de deservire 
tehnică a AAC ale 
sistemului de ventilare 
– condiționare DON 
în complet: 
1) AAC complet 
echipat, bloc interior – 
PKA-RP-60KAL, bloc 
exterior – PUHZ-
ZRP60VHA - 2 buc; 
2) AAC complet 
echipat, bloc interior 
PKA-RP100KAL, 
bloc exterior – PUHZ-
ZRP100 VKA2 - 1 
buc; 
3) AAC complet 
echipat, bloc interior – 
PKA-RP35HAL, bloc 
exterior – PUHZ-
ZKP35VKA - 1 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FPC VEC S.R.L. 

1 serv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 640,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC STULZ 
CCU 171 A - 2 buc în 
complet 

2 serv 1 200,00 2 400,00 2 880,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC CRV011 
cu condensator extern 

6 serv 2 700,00 16 200,00 19 440,00 
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HCR33 (AAC de 
înaltă precizie) - 3 buc 
în complet 

Servicii de deservire 
tehnică AAC Midea 
MUB-48HRNI – 1 
buc 

2 serv 360,00 720,00 864,00 

Total lot 2: 21 520,00 25 824,00 

Lotul 3 - Servicii de deservire tehnică a AAC de birou 
Servicii de deservire 
tehnică AAC de perete 
ROCA - 8 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC NELDIRO 
S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC de perete 
YORK - 5 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
MITSUBISHI 
Electric MSH/MUN 
GA80 - 4 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC RAS-09, 
RAS-10 TOSHIBA – 
3 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC RAS-07 
TOSHIBA- 8 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC RAS-13 
TOSHIBA – 4 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
TOSHIBA RAS-10 
YA-E (set) – 17 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
TADIRAN TFE 
11+11 – 13 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
TADIRAN TNL(S)- 
25, 11H, GFL -150- 4 
buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
NAŢIONAL CS 1873 
KF - 2 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică SPLIT-
condiţioner KFR-27 - 
1 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 



  

  
8 

 

Servicii de deservire 
tehnică AAC Split 
sistem de perete RK – 
18EG  - 2 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC NELDIRO 
S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC CARIER 
18 (24)- 2 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică Split-sistem 
Carrier 42 TSH – 1 
buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MONO-
SPLIT1800BTU. 
Habitat-Climatic -  1 
buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC 
NIAGARA KFR25 
W(G) - 1 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC NORD 
STAR 12000BT U/h – 
11 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC NORD 
STAR 25, 35 – 8 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MEDEA 
MSY-18 HRDN1-Q 
C2 – 5 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MIDEA 
MSR1 12 HRN1-Q 
C2 – 4 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MIDEA 
MSY-12 HRDN1-Q 
C2 – 2 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MIDEA 
MSR1 18 HRN1-Q 
C2 -7 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MIDEA 
MS9A-18 HRN1 – 1 
buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MSR 18 
HRN1 Midea – 2 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Sistemul de 
condiționare Hol, et.1 
- 2 buc. în complet 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 
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Servicii de deservire 
tehnică AAC MDV  
MDSF - 6 buc 

 
 

 
 

SC NELDIRO 
S.R.L. 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică AAC MDV  
24000 BTU - 1 buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Servicii de deservire 
tehnică DAIKIN – 1 
buc 

la 
necesitate 

150,00 150,00 180,00 

Total lot 3: 18 900,00 22 680,00* 

Lotul 5 - Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor 

Servicii de deservire 
tehnică Ascensor- 
AP–630–1,0 OTIS-
2000E, cu 8 staţii 

 
 
 
 
 
 

LIFTMONTAJ 
S.R.L. 

12 serv 2 250,00 27 000,00 32 400,00 

Servicii de deservire 
tehnică Ascensor- 
AP–630–1,0 OTIS 
2000 VF, cu 9 staţii 

12 serv 2 400,00 28 800,00 34 560,00 

Servicii de deservire 
tehnică Ascensor-AP–
630–1,0 OTIS 2000 
VF, cu 9 staţii 

12 serv 2 400,00 28 800,00 34 560,00 

Servicii de deservire 
tehnică Ascensor- 
AEP–1004-10-1000, 
cu 2 staţii 

12 serv 1 700,00 20 400,00 24 480,00 

Total lot 5: 105 000,00 126 000,00 

Lotul 6 - Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente 
UPS– EMERSON 
Servicii de deservire 
tehnică Generator 
diesel P60 

 
 
 
 
 
 
 
 

FPC VEC S.R.L. 

12 serv 
 

656,00 
 

7 872,00 
 

9 446,40 

Servicii de deservire 
tehnică Generator 
diesel P250 H 

12 serv 
 

660,00 
 

7 920,00 
 

9 504,00 

Servicii de deservire 
tehnică Generator 
diesel MAO P200 

12 serv 
 

660,00 
 

7 920,00 
 

9 504,00 

Servicii de deservire 
tehnică Transformator 
TC-3-63 380 Y/YO 

12 serv 
 

240,00 
 

2 880,00 
 

3 456,00 

Servicii de deservire 
tehnică Transformator 
de izolare ТСП3P1-
63, 380/380 

12 serv 

 
240,00 

 
2 880,00 

 
3 456,00 

Servicii de deservire 
tehnică 
UPS– EMERSON 

12 serv 
 

960,00 
 

11 520,00 
 

13 824,00 

Total lot 6: 40 922,00 49 190,40 

TOTAL: 222 412,12 266 894,40 
*Este important de menționat că, cantitatea indicată la pozițiile din lotul 3 „Servicii de deservire 

tehnică a AAC de birou” este orientativă, iar executarea contractului va avea loc în funcție de 
volumul de servicii prestate efectiv la necesitate. 



  

  
10 

 

Anularea procedurii de achiziție publică:  

În temeiul art. 71 alin. (1) lit a) din Legea nr.131/2015 cu privire la achizițiile publice.            

Argumentare: Pentru lotul 4 „Servicii de deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu 

gaze” nu a fost depusă nicio ofertă. Drept urmare, procedura de achiziție pentru lotul menționat se va 
iniția în mod repetat. 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

FPC VEC S.R.L. 15.12.2020 email și SIA RSAP 

LIFTMONTAJ S.R.L. 15.12.2020 email și SIA RSAP 

SC NELDIRO S.R.L. 15.12.2020 email și SIA RSAP 

KAZINST GRUP S.R.L. 15.12.2020 email și SIA RSAP 

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

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

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

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

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

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

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

2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 

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

 

17. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

FPC VEC S.R.L. 

24/217/2020-
COP din 

23.12.2020 

(semnat electronic 

– 23.12.2020) 

50000000-5 62 512,00 75 014,40 31.12.2021 

LIFTMONTAJ 
S.R.L. 

24/218/2020-
COP din 

23.12.2020 

(semnat electronic 
– 28.12.2020) 

50000000-5 105 000,00 126 000,00 31.12.2021 

 
SC NELDIRO S.R.L. 

24/219/2020-
COP din 

23.12.2020 
50000000-5 18 900,00 22 680,00 31.12.2021 
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(semnat electronic 
– 28.12.2020) 

KAZINST GRUP 
S.R.L. 

24/221/2020-
COP din 

23.12.2020 

(semnat electronic 

– 24.12.2020) 

50000000-5 36 000,12 43 200,00 31.12.2021 

 
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: 
 
CINCILEI Aureliu   
(semnat electronic)   

































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru anul 2021

model-tip

Nr. Olds din 28.12.2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP C en tru lu i de E x c e len ţă  în  E conom ie  
şi F in an ţe

Localitate Chişinău
IDNO 1005600007685
Adresa str. Miron Costin 26/2, Chişinău
Număr de telefon 069269430, 022-443031
Număr de fax
E-mail oficial gmail.com
Adresa de internet iarostd(a>gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Iaroslavschi Tudor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri [Indicaţi J
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: Nu.
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achiziţiei Echipamente de urgenţă şi siguranţă 
antiincendiu cu instalarea lor în căminele 
IP CEEF

Cod CPV 35100000-5
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Aciziţionarea şi instalarea echipamentelor 
antiincendiu ca măsuri de securitate a elevilor în 
caz de incendiu în cămine.

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l607095580866
Link-ul:https:
//achiziţii, md/ro/public/tender/21031893/
Data publicării: 04.12.20, ora 18.00

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii.md;
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: Nu.

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

Licitaţie electronică

Sursa de finanţare Buget de stat; 
[Indicaţi/

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 550 000

1



3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 05.12.20
Denumirea operatorului economic diferiţi
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Privitor la publicarea schiţelor din proiect.

Expunerea succintă a răspunsului Schiţele au fost plasate pe M Tender
Data transmiterii 06.12.20

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Nu au fost modificări
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)

Nu a fost prelungit 

[Indicaţi numărul de zile /

5. Până la termenul-limită (data 13.12.20 , ora_12__:_47__), au depus oferta _4__ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 “Bitahon Company“ SRL 1011600036411 Climenco Vladimir

2 “ Exterior” SRL 1003600003797 Cupcic Iurie

3 „Delta Forţa Securitate „SRL 1004600034314 Cernobrovciuc Vasile

4 „Lilitec-Prim „SRL 1002600034332 Lîtchina Irina

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator Operator 
economic 1 economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic 4

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE nu corespunde prezentat prezentat prezentat



Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Denumire document Operator 

economic 1
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator 

economic 4
1 .Informaţii despre 
ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat

2.Certificat de la FISC prezentat prezentat prezentat prezentat

3.Extras din Registrul 
de staf

prezentat prezentat • prezentat prezentat

4.Oferta 3.1 cu 
Devizul

prezentat prezentat prezentat prezentat

5.Oferta tehnică 
conform standardelor 
solicitate. F.4.1

prezentat prezentat prezentat prezentat

6.Oferta financiară. 
F.4.2

prezentat prezentat prezentat prezentat

7.Copia certificatelor 
de conformitate 
conform
specificaţiilor tehnice 
şi standardelor de 
referinţă.

prezentat prezentat prezentat prezentat

8.Avizul agenţiei 
pentru supraveghere 
tehnică “Organul 
supravegherii de stat a 
măsurilor contra 
incendiilor “

prezentat prezentat prezentat neprezentat

9Numărul de 
înregistrare din lista 
producătorilor EEE.

prezentat prezentat neprezentat neprezentat

10.DUAE
(partea

antreprenorului)
nu corespunde prezentat prezentat prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a 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

Lot 1

Operator economic 1 448 500 9 +

Operator economic 2 453 600 10 + +

Operator economic 3 470 000 9. +

Operator economic 4 480 500 8 +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’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: Nu s-a solicitat.

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatu! răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
“Bitahon Company“ SRL Nu corespunde documentul de atribuire

DUAE (partea 2-3-4 necompletate)

„Delta Forţa Securitate „SRL Lipseşte numărul de înregistrare în Lista 
producătorilor EEE

„Lilitec-Prim „SRL
Lipseşte Avizul agenţiei pentru supraveghere 
tehnică“Organul supravegherii de stat a 
măsurilor contra incendiilor “
Lipseşte numărul de înregistrare în Lista 
producătorilor EEE.

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: Din punct de vedere economic şi a 
responsabilităţii ofertantului este raţional ca vînzarea echipamentelor de siguranţă antiincendiu şi

’  '  A



instalarea lor în cămine să fie înfăptuite de unul şi acelaş operator economic. Prin urmare bunurile 
achiziţionate şi instalarea lor constituie un singur lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut

(In căzui în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor Nu s-au reevaluat.
Modificările operate Nu.

a

14. In 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)

Echipamente 
de urgenţă şi 
siguranţă anti- 
incendiu cu 
instalarea lor 
în căminele 
IP CEEF.

“ Exterior” 
SRL

Un lot cu 
instalare.

453 000 543 600

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit



Argumentare: _______________________________________________________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

“Bitahon Company“ SRL 21.12.20 e-mail

“ Exterior” SRL 21.12.20 e-mail

„Delta Forţa Securitate „SRL
21.12.20 e-mail

„Lilitec-Prim „SRL *

21.12.20 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: A fost respectat termenul 6 zile.

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 □

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadrufără TVA inclusiv

TVA

“ Exterior” SRL
Nr. 01 din 
29.12.2020 35100000-5 453 600 544 320 31.12.2021



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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice

nr,58 din 28,\2.2020

I. Date cu nrivire la autoritatea contractantй

П. Date сu privire la рrосеdurа de achiziti

сu ге la аut()l-I]аtеа ýUц claIl
Denumirea autoritilii confractante [.S.,,Administrafia de Stat а

Drumчrilоr"
Localitate MD 2004, muп. ChiEinйu, RM
IDNo 1003600023559
Adresa muп. Chisinйu. str. Bucuriei. 12 а
Nчmйr de telefon 022 22з179
Numйr de fax 022 746249
E-йail oficial drasalin@asd.md
Adresa de internet rvrпv.asd.md
реrsоапа de contact camelia popovici

е сu Drrvrre la urа ое а
Tinul nrocedurii de achizitie Licitatie рчьliсй
Obiectul achizi{iei Lчсrйri de rераrаliе а imЬrйсйmiпtеi

rutiеrе din beton asfaltic ре drumul
R2б Bender-Cйuqeni-Cimiqlia, km
71.7-85.8

Cod СРY 452зз142-6
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 114 415 000"00
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о rt al ul ui guy е r п qm е пt al ww-w. mt е п d е r. g о у. m d)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-
|55 47 27 8 4627 9 -Еу -|55 5050 703 1 70
Link: https://e-licitatie.md/contract-
notice/4649

Data nublicf,rii апuпtulчi de participare |2l04l20I9
Data (datele) 9i referin{a (referin{ele) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurnalul Oticial al Uniunii Еurорепе privind
proiectul (proiecteIe) la саrе se rеfеrй апuп{ul respectiv
(duod caz)

ш. Date сu рriчirе la contractul de ach э/асоrdul-саdrч
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-c:adru Bunuri п servicii п Luсrйri в

Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
чп рrоiесt qi/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
Uniunii ЕurоDепе

Nч п Dап

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Sursе externe п
Alte surse:/ Programul priviпd
repartizarea mijloacelor fопdului rutier
репtru drumuri publice па{iопаlе репtru
апuI 20l9l

Data deciziei de atribuire а contractului de

achizitie/ acordului-cadru
з0.05.2019

Denumirea operatorului есопоmiс S.R.L.,.Irinda Рrim,
Nr. 9i data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:06-141226
Data:19.06 .2019

Yаlоаrеа contiactului de achйi{ielacordului-
саоru

Fйrй ТVА: 151 51з 929,84

Inclusiv ТVА: 181 816 715.81

теrmеп de valabilitate рiпй 1а receotia flпаlй
Termen de executie Decembrie 2020



l
сu Drlчlrе la m е песеSаrе а Ir electua

Tinul mоdifiсйrilоr Modificarea termenului de prestare

Теmеiчl juridic Legea пr. 13l diп 03.07.2015 priviпd achizi|iile
|эuЬliсе, art. 7б (7)

Сrеqtеrеа prelului in urmа
modificirii

[пu se aplicdJ

Modificarea апtеriоаrf, а contractului
de achizi{ii рuЬliсе/асоrduIui-саdru
1dupd caz)

- Acord adi|ioпal пr. ] diп 29.05.2020
Valoarea lucrdrilor iпсlusе suрlimепlаr
522 901,20lei

- Acord adilioпal пr.2 diп 29.05.2020
Valoarea lucrdrilor excluse б 139 8б2,б5 lei
Valoarea lucrdrilor iпсlusе suplimeпtar
4 б91 091,95 lei

Iv Date la modificiril fi efectuate

Y. Descrierea achizi{iei inainte qi duрй modificare:
Contractul de achizilie incheiat este in proces de execulie.

YI. Descrierea circumstanlelor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:

in condiliile relinerii in executarea lucrйrilor cauzate de necesitatea suspendйrii lucrйrilor са ulTnare а
instituirii stйrii de urgепld gi altor restriclii impuse iп lеgйturй сu pandemia Covid 19, dar qi HotirArii
Guvernului ш. 718 din 29.09,2020 pentru mоdiГtсаrеа Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice nalionale ре anul 2020, aprobat
prin НоtйrАrеа Guvernului nr. \6412020, prin саrе а tbst diminuat чоlumul alocaliilor pentru reparalia
imbrйcйmintei rutiere din beton asfaltic ре drumul Юб Bender-Cёuqeni-Cimiqlia, km 71,7-85,8, 1inAnd
cont de pTevederile рсt.2.З. а contractului de antreprizй, dar qi а аrl. ]6 alin. (7) а Legii privind
achiziliile publice 1З1r120\5, grupul de lucru stabileqte necesitatea prelungirii termenului de execulie а
luсrйrilот, рАпi 1а data de З 1 decembrie 2021

VП. Rezultateleexaminйrii:
in rezultatul examinйrii necesitatilor de modiГrcare а contractului de achizilie пr 06-14226 din
19.06.2019, in baza deciziei grupului de lucru nr. 58 diп 22,12.2020 s-a decis incheierea acordul
adilional пr. З din 2З.l2.2020 privind mоdiГtсаrеа termenului de execu{ie а contractului.

Сопduсйtоrul grupului de luсrч: Iurie Paqa
Дgепуiа Дchizi|ii Publice: muп. Сhi;iпdu, sos. Hiпcesti, 53; tel,: 022-820-7
е - m а i l ; Ь ар r@t еп d er. goy. m d ; wluw. t е пdеr. gov. m dwqy\.:yLwr.qvl .._;i,: 

, 
.

дgепliа lVаliопаld репtru Sоlu|iопаrеq Coпtesta|iilor; muп, Сhisiпdч, bd, $tеfап iеТ Ma,re.si Sfdnt- ] 24 et. 1; tel,;022-820-

Dепumirе operator economic Modifi сйrilе contractului
теrmеп de executie

initial
Теrmеп de execulie

modificat
S.R.L.,,ITinda Prim,, Decembrie 2020 "зI.1,2.202]l



I.

DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice

пr.59 din 28.1,2,2020

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

п. Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

пI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепumirеа autoritй{ii contractante I.S.,,Administra{ia de Stat а
Drumurilоrо'

Localitate MD 2004, muп. Сhi;iпйu, RM
IDNo 1003б00023559
Adresa mun. Chiginйu, str. Bucuriei, 12 а
Numйr de telefon 022 212296
Numir de fax 022 746249
E-mail oficial dragalin@,asd.md
Adresa de internet www.asd.md
persoana de contact Camelia Popovici

Tipul pfocedurii de achizi{ie Licitatie publicй
obiectul achizitiei Luсrйri de construc{ie а drumului

R30 Anenii |rloi-Cйuqeni-ýtefan
Vоdй-Frопtiеrа cu Ucraina (drum de

_qý9!Це а s. Troita Nоuй), km 0-6.4
Cod СРV 45233120-6
Yaloarea estimati а achiziliei 94 з95 600,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а l ul u i gчv е r п а mе п t а l wyyw. m t е п d er. goy. md )

Nr:
Link:ocds-b3wdpl-MD-
1557317905108 httpq:lp:
1iqitatie.md/contract-noti сеl5 1 8 9

Data publicйrii ацuп{ului de participare 08.05.2019
Data (datele) 9i rеfеriп{а (referin(ele)
рuьliсйrilоr апtеriоаrе in Jurnalul oficial al
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
Ia саrе se rеfеr5 апuп{ul respectiv (dupd caz)

TipuI сопtrасtului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri п servicii п Luсrйri п
contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrа
la un proiect qi/sau рrоgrаm finanfat din
ЩщцdПri ale Uniunii Еurорепе

Nu п Dап

sursа de fiпапtаrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse externe п
Alte surse: [Programal priviпd
repartizarea mijloacelor fопсluluirutier репtru drumurile publice
цц!опаlеJ

Data deciziei de atribuire а contractului de
ach izilie/ acordului-cad ru

21.06.20\9

Denumirea ореrаtоrului economic
^у.R.a. 

"Rutador"
Nr. ýi data contractului de achizitie/acordului- Nr:06-14/237



cadru Data:25.06.2019
Yаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Fёrй ТVА: 106 633 082.95
Incltrsiv ТVА: |21 959 699.54

теrmеп de valabilitate Рiпй la receptia ftпаlй
теrmеп de executie Decembrie 2020/

Iv. Date cu privire la modificirile necesare а fi efectuate:

Tipul modificйrilor Modificarea termenului de рrеstаrе
TemeiuI juridic Legea пr. 13 ] diп 03.07.2015 priviпd

achiziliile publice, art. 7б (7)

cresterea Dretului in urmа mоdifiсйrii [пu se aplicd|
Modificarea апtеriоаril а contractului de
achizi{ii рuЬliсё/асоrduIui-саdru (duрd
caz)

Дсоrd аdiуiопаl пr. ] diп 12.а2.2020
mоdфсdri sumа: - б03 558,22 lei iпсlusiч
ТVд; +939 85 ],б] lei iпclusiy ТVд,
Дсоrd adiyioпal пr. 2 diп 09.09.2020
mоdфсdri sumа: - 1 53] 552,73 lei iпclusiv
Т|/А; +2 644 028,0В lei iпсlusiч ТVД.

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
Contractul de achizilie incheiat este in рrосеs de execulie.

И. P.r..i...u circumstan{elor саrе au fйсut песеsаrй modificarea:
in condiliile relinerii in executarea luсrёrilоr cauzate de necesitatea suspendйrii luсrёrilоr са
urmаrе а instituirii stйrii de urgеп!Й qi altor restriclii impuse in lеgйturй cu pandemia Covid 19, dаr
Ei НОtйrАrii Guvernului nr. 718 din 29.09.2020 pentru modificarea Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice nalionale ре anul 2О20, aprobat
prin НоtйrАrеа Guvernului nr. 16412020, prin саrе а fost diminuat volumul alocaliilor pentru
rераrа{iа drumului RЗ0 Anenii Noi-Cйuqeni-Stefan Vodй-Frontiera cu Ucraina (drum de осоlirе а
s. TroilaNouй), km 0-6,4, linбnd cont de prevederile рсt.2.З, а contractului de апtrерrizй, dar Ei а
arl, ]6 alin. (7) а Legii privind achiziliile publice IЗI120|5, grupul de lucru stabilegte necesitatea
prelungirii termenului de execulie а luсrёrilоr, рАпй la data de 31 decembrie 2021.

YII. Rezultateleexaminйrii:
in rezultatul examinйrii necesitёlilor de modificare а contractului de achizilie nr 06-|4l2З7diп
25.06.2019,iпЪаzа deciziei grupului de lucru nr. 59 diп22.12,2020 s-a decis incheierea acordul
adilional nr. З din 2З.I2.2020 privind modificarea tetmenului de executie а contractului.

Сопduсйtоrчl grupului de lucru: Iurie Paqa 'Хfu/Ь-7
Дgеп|iа Achizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Нiпсеsti, 53; tel.: 022-В20-703; fсы; 022-820-,7_28;

Denumire ореrаtоr economic Modificйrile contractului
Теrmеп de execu{ie

initial
Теrmеп de executie

modificat
S,R.L."Rutador" Decembrie 2020 з|.т2,202I

е-mаil:bаp@tепdеr,gov,md,'www,teпder.gov.md..
Аgеп|iа Nаliопаld peпtru Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor: muп. Chisiпitu, bd. $tеfап cel Mqre 5i Sftiпt, ]24 et. 4; tel.;022-820-
652;fax: 022-820-651; e-mail: coпtestatii@aпsc,md; www.апsс.md ' -
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DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 21030200/б din Z|.|2.2020

Date сu рriчirе la autoritatea contractanti:

п. Date сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

пI. Date сч privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Denumirea autoriti{ii contractante IМSP Spitalul Clinic Municipal
Ghеоrshе paladi

Localitate Mun. Chisindu
IDNo l003600152673
Adresa Str. Melestiu,20
Nчmйr de telefon 022 з54 790
Numёr de fax 022 з54 ]90
E-mail oficial www.scml @ms.md
Adresa de internet achizitiiscm 1 (@ gmail. com
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Pislari Tatiana 022 354 790

Tipul рrосеdurii de achйi{ie Cerere Ofertelor de Pre|uri
Obiectul achizi{iei Piese de schimb, consumabile pentru

reparatii utilaiului medical
Cod СРV зз]'4|760-5
yаlоаrеа еstiшаtй а achйitiei 187400,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
ро r t al u lui gчу е r паm е пtаl www. mtе пdеr. gоч, md)

Nr: 2,1030200

Link: ocds-b3wdp l -MD- l 60440733 879 l
Data publicйrii апuп{ului de participare 0з.1 1.2020
Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе iп Jurпаlul oficial al uniunii
Ечrорепе privind proiectul (рrоiесtеlе) la саrе se
rеfеrй апчп{ul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru Bunuri
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrЕ la
un рrоiесt ;ilsau рrоgrаm finan$at din fопduri ale
Uniunii Ечrорепе

Nu

Sursa de fiпап{аrе Buget CNAM
Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdrч

0з.12.2020

Dепчmirеа operatorului economic IM Dutchmed-M SRL
Nr. ;i data сопtrасtulчi de achizitie/acordului-
саdrч

Nr: 210З0200/2
Data: 09.12.2020

Yаlоаrеа contractuIui de achizi{ie/acordului-
саdru

Fйrй ТVА: 44з00,00
Inclusiv ТVА:53160,00

теrmеп de valabilitate з|.12.2020
Теrmеп de execu{ie ре parculsul valabilitйlii contractului

Iv. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:



Tipul modific5rilor Modificarea termenului de valabiliиte
r emelul Jurldlс Lege пr.13] diп 03.07.20I' аrГЙЭli". (D

pct,2), lit, а), Ь)

Modificarea anterio ari а contractului de
achizitii рuьliсе/асоrdului-саdru (duрd caz)

v. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрй modificare:
(Se vor iпdica паturа si amploarea lucrdriloi, паturа si caпtitatea sau yaloarea buпurilor, паturаamploarea s ervic iilor)

Se modificё pct. 12.5 qi va avea urmйtоаrе redaclie: ,, Prezeпtul coпtract se сопsidеrd
iпсhеiаt si iпtrd tп vigoare la data sеmпdrii, fiiпd valabil рiпd la 28.02.202] ''

vI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu fйсчt песеsаri modificarea:
(Se vor iПdica motivele/argumeпtele modificdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadru)

VП. Rezultateleexaminirii:

,Si

In baza deciziei
пr.2l03020012 diп
valabilitate.

grupului de lucru de modificare
09.12.2020 а fost incheiat acordul

а contractului de achizilie/acordului-cadru
adilional privind modificarea termenului de

Valoarea mоdifiсйrilоr (dupa caz)
Fйrй ТYА Inclusiv ТVА

IM Dutchmed-M SRL Nr.1 18.|2.2020 /

:ul grupului de lчсrч:

GUZUN Vasile
1 (Numе, Рrепumе)#*-.:R

*/ ,л Чrъ]U{ \9
rf;е:

;"gffi lyii Publice: muп. Chiqiпdu, sos. Hiпcesti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
teпder. gov. tпd ; wyyw. teпder. gov, md

Жt:"!!!d t"Пlru Solu|ioпarea Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfliпt, I24 et. 4;
-820-б52 

" 

fax, 022-820-65 ] ; e-mail: сопtеstаtii@апsс.md; wwуу.апsi.md

Сrеqtеrеа prefului in u"Йа-ББОiГr.а.ii
!!ур! caz)

AIte informa{ii relevante

Cerere acordului РаruеПitd de la iM Dutchmgd-M SRL priyiпd imposibilitate executdrii coпtractului in
tеrmеПi Stabiliti diП motirul situa|iei epidemiologice. iп cire se miоdфйЫiiйй"tdrii .,i. ,о u".o"r,
tеrmеп de liyrare se mФоrеаzd.

Dепumirе operator
есопоmiс

Nr. qi data асоrdului
aditional



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice v
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr.l din 28 decembrie 2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante lSis..S i lua-Centru"din Ungheni

Localitate Or.Uneheni

IDNOr 1 00360900985 1

Adresa Or.Ungheni,str.A.Cosmescu 1

N"-[i de telefon 023627106

Numli de fax 023627106

E-mail silvacentru@rambler.ru

Adresa de internet
PCrsoana de contact Grisore Talmaci

tinut nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

ff*r,"""lll"r',tltt l.",' 
contractului ' de Bunuriv Servicii n Lucrdri I

Obiectul de achizitib Produse petroliere

Cod CPV 09100000-0

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (fu cazul

apiicdrii iltor proceduri iecdr liiiitalia deschlia

s'aiu cererea ifirtelor de pieluri)

i:;":;:;;X:':L',#,i)"buire 
(inctusiv t'l k ut Nr:ocds-b3wdp I -MD- 1 6 068 | 4248486

Link-ul:www.achizitii.md

Data si ora deschiderii ofertelor Data:14.12.2020 | Ora:14"

Anunf de inten{ie publicat in BAP Nuv Dar
Data:
Link-ul:

il:'.,.:,j

frxLxi,1"J"Tlr,'.ilixJ,'*:ill,"^'
Nr: Nr:ocds-b3wdp l -MD -l 60681 4248486

Link-ul : www.achizitii.rnd

Data public[riil 01'12.2020
transmiterii:

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

achizilien licitalie electronicil catalog
electronicr

Sursa de finanfare Buget de stat I
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe r
Alte surse: surse proprii

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 780000.00 lei

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



4.

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

IC S..LUKO11-14616sva'i SRL
DATARIO SRL

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificIrilor
Denum irea operatorului economic

Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlsnunsul la demers Exounerea succintd a rdspunsului:

Contestarea documentatiei de atribuire Nuv I Dal

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

Rezumatul modificlriloi
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Transmise operatoriloi economici inregistiafi Data:

Termen-limiti de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit
Nun
Dan Cu-zile

6. Pffnd la termenul-limiti (data 14.12.2020, ora 14:00), au fost depuse 2 ofertez

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{ii/adm inistrato rii

ICS,,LUKOIL-
Moldova"SRL

100260000s897 lsayev Feyruz

DATARIO SRL 1012600013471 Ion Sahrai

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 14.12.2020 ora 14:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

o"" ".;::i operatorilo r Data, ora prezentirii Notificdri priVind
restitu-iiea ofertelo r

7. Documentele ce constituie oferta:

(Informafia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,, + " in cazul prezentdrii, ,,-" in cqzul
neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

f,.

.Dehumirea,
opqratoiilor
ieConomiai.'i

Fropurrerea
.. hnicd. ''

Propunerea
financiari

DUAE Ga,fanfia' 
.,

pQht=@ferll
,,, :,.fOrO U e a^',',',,,

ICS,,LUKOIL-
Moldova"SRL

+ T T T

DATARIO SRL -r T T T



Pentru fiecare lot n Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile r

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

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informa{ia privind ofertele depuse:

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

.Constatiri/Comentarii (se completeazd tn cazul in care specificaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire:, cu expunerea neconformitd{ii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-pre! sau cel mai bun raport calitate-cost)

*Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa tn cazul
in care in cadrul nrocedurii de atribuire sunt aplicate mai,multe criterii
de aniiuire) l' ' ' 

'

.'j:

preful cel mai scdzut v
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pre1 !
cel mai bun raport calitate-cost n

N,i;
,,,lot.

Denumiieh.,lotului

:r::.=

jS.l
i:i. l5

arr:. )€!:

o

iil:,:i d

=,}-

,,,'Il
lli:l"lrill

rcs UKOrr-
Moldovao'SRL

I

DATARIO
: ::::: :: . ::!:]:i:

SRL..':.:...,'

, :il

_Lrenuml

, oE:
Denumii

ea''QE,
D. Umire
''':a:OE

,<
.>.
':Q

lS.
:ja

:=:,

o:

o
I'Eos:

r13 . !2.

9,Y
v:o

:(
atill6

:-:

,9.

Eqo.c!'s2d=

b:Y9;Y
O.-
vo

<:::

j)6Jili

a:::glr.:d

,o,

C).:=.,
B ti
E j=:

9,=
o;-v.o

,tq

i*

otr0.!2
. 
= 

:;.-

Ii ,9

vo

':,'a
::>..:::::,1

::t9: :.:

:i)ts.r:::

g,

lO

::::':Oj;g!e

@::
9,:

vo

Produse petroliere

Benzina AI-95
lit
ri 37000

N
+ ca

(-.l +

Motorina
lit
ri 24000

cn

+ cn +



Denumirea factorului de evaluare 9i
ponderea fiecirui factor

Valoarea din oferti

Denumirea ooeratorului economic

Denumirea lotului
(se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos tn cazul aplicdrii licitaliei electronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut)
cerin(elor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

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

Data solicitdrii documentelor confirmative:

Denumirea operdtorului economic Runda 1 , Runda n

Lotul 1 Pretul fdri TVA/noile
valori

Pre{ul t 
#;Y^ 

/noile

Operatorul economic I

Operatorul economic n
Lotuln Preful fnri TVA /noile

valori
Pre{ul firi TVA /noile

valori
Operatorul economic I

Ooeratorul economic n

Denumiiea lotului Clasamentul
..

Denumirea operatorului
economrc

Preful ofertei IEri
TVA/Punctai ul acum ulat

Lotul 1 I
2

n
Lotul n I

2
n

Operatorul economic Doiumentul.,

:,:..: $VSaU:: i

.,infoima!ia
,'sotieitail ,

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

D ata prezentdrii documentelor confi rmative :



ICS,,LUKOIL-
Moldova"SRL

Se indibi documentele confirmative privind 
#

Produse
petroliere

&
R

\
Ar
\J

DUAE Garantia
p/u

oferta

Extras din
registrul de

stat
persoanelor

iuridice

Certificat de
efectuare

sistematica a
platii impozitelor

F3.3
Informatii
gqnerale
despre

ofertant

Certif.de
atribuire

a
contului
bancar

Rapr
finanr
plu2l

Licenta
de
activitate

Specif.
Tehnica
F4.1

Specif.de
PretF4.2

Lista
statiilor
PECO

Certificat
de conformitate
Benzina.motorina

Certif.de
inregistr.

Czzier
judiciar

Decla
F3.4

Operatorul
economic

Lotul n pts
SH
NSSXr^ ^:N!

Operatorul
economic

14. Ofertanfii respinqi/descalificati:

Denumirea operatorului economici Motivul respin gerii/descalifi cirii

Notd* In cazul tn care oferta operotorului economic closat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzator un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuir e, in baza
deciziei grupului de lucru nr. I din 15 decembrie2020 s-a decis atribuirea contractului de
achizifie public5/acordului-cadru :

Denumirea lotului Operatolul
economtc
d"r"*trui
cistisitor

Preful
unitar ftrI

TVA

Preful tottt flii
TVA

rr"t$$1at c"

Produse petroliere ICS,,LUKOIL-
Moldova"SRL

Benzina A-95 37 000 lI,ll2 411179.00 493414,90
Motorina 24 000 9,293 223029.33 267635.20

634208.33 761050.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,LUKOIL-Moldova"SRL l5 decembrie 2020 lse specificd SIA RSAP, e-mail, fax,
po$td, etc|

NotI* Informarea operatorilor economic,i implicali in procedura de atribuire despre deciziile* grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn' conformitate cu prevederile ari. 3l al Legii
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice.

17' Grupul de lucru a respectat termenul de a;teptare pentru incheierea contractului de:



In cazul in care valoarea estimatb a contractului
este mai mici decAt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 13.1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 6 zite in cazul transmiterii comnnicarii p.in
miiloace electronice qi/sau fax
! 1l zile in cazul netransmiterii comunica.ii prin
mijloace electronice Ei/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egali sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la arL 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii co-unicarii p.in
mijloace electronice gi/sau fax
! 16 zite in cazul netransmiterii comunica.ii prin
mijloace electronice gi/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

nr. I3I din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
art. 261 (1), 264 (a) ;i 265.

24. Contractele de achizifie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizi{ie publici:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de aEteptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute
de art' 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2ots prtvincl achizigiiie publice ), precum $i cdin cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost eiuminate Ei sorugioiate.

Prin prezenta dare 
-de 

seamd, grapul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudineadesfdsurdrii procedurii cle achifi\ie, fapt peitru csre poartd rdspundere conformprevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Ciobanu Igor
(Nume, Prenume)

;;

*l'a

'' ;=';; %'; ;rri

ryi'*
I

ICS,,LUKOIL-
Moldova"SRL I 28.12.2020

09100
000-0 634208.33 761050,00 31.12.2021

t,{<*\)t rfin

i,qffis









L

DARE DE SEAMA
privind modilicarea contrrctului

da rchizitii publice/acordului-cadru

Nr lf // /e &e'
Date cu privire la autoritatea coniractanti:

IMSP Spitalul raional Ialovenl

Or. laloveni

IDNO .0u:o0U 15 
-2J2 

:.\- l l^\ -ni .rr A le\nndru cel bJn.

,u2b8r2-11-86

'0&8,2-22-68 --
Numir de telefon

E-mail oficial imso-sr-iuloreni(Dmail ru

srlaloveni.md
Leorda TatianaPersoana de contact

lnune, prenane, lele-fan, e-mdil)

ll. Date cu privire la procedura de achizitie:

III. Date cu rJrivire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi(ie

obiectul acbizi-tiei

Cod CPv
Valoaretr estinlati a achizi!iei

-ererea ofefielolde preluri c
Licitatie deschisd I Altelet [Indicali]

Lucriri de izolare termica a faladei

Policlinicii gi inlocuirea u$ilor li
fcrestrelor exterioare la edifi ciul
Policlinicii IMSP Spitalul raional

Ielorclr - '-
45321000-3
o:t: oso.qe tei

M-ti link-rl p.*"clurii (se 'a indica din cadrul

" ^r.i,, l 
" 

; "." o," on ental t.rt w - mt en deL sov. m d )
Nr: lblqltf4
Link: etender.gov.nd
01.07.2016n-+d nnrari^;rii .nnnt'rlri da nart'icinare

Data (datele) $i referi ta (relerintele) publrcarrlor

rnterioare in Jurnalul Olicial d Uniunii Europene

privind proiectul (proiectele) la care se referi anuntul
resfeclir drPj,.r:'

iiiul *,rt.r"tului d" uchizitie/acol d ului-cad ru

Innr.rctul de achizilie'rcordul-cadru se refera la un

proiect $i/s:ru program fin,lnlat din fonduri ale

Eunuri a Serr icii a Lucfiri r
Nur Datr

Bugei de stat tr Buget CNAM tr
Buget CNAS r Surse externe o

Alte surse: Gtatrrli

Surs! de linanfare

''t. 
t OIO t SS+Ollt din OS Og. ZOteData deciziei d€ atribuire a contractului de achlzltle/

acordului-crdru
I)enumirea operatorului economic SRL ..FLOREN'T||IA CONSTBIqI
Ililiarr" "."t.".r,rtui 

de achirilie/acurdului-cadru

Volu*i 
"untt""tului 

de achiziliehcordului-cadru

Terrn€rr de rfllabililfl le

Nrl l2
Data:12.08.2016
Fard TVA:,1477141.0 lei

Inclusiv 'lVA: 5172569,78 lei
3t.t2.2020

Termen de erecutie 31.12.2020



w. Drte cu Drivire la modificlrile necesar€ a fi efectuate:

Tipul modificirilor

Temeiul juridic

Micaorarea valorii contractullti tr

Maiorarea valorii contractului tr

Modificarea termenului de executar'e/ livrare/ prestare

a
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezeliered contrdclulu; D 

-
Legea p vind achiziliile publice m 131

03.07.2015
Contract nr. I12 din 12.08.2016-

din

Tio vo inaxo ,looa tn utilize.Ed prelul actu.tlizat al
contractului c1e achizilii publice/acorduluicaclrul

in urma modilicirii (drPdCre$terea

Modifr"u"u" anterioari a contractului de

achizitii D ublice/acord nl\i- c !l!! lg!l!i!!aL-
AIte inlormalii relevante

V. Descrierea achiziliei inainte $i dupl modificare:

A" i, nai" iituro ;i o*plbouo lucririloi, natura ;i cantitatea sau raloarea bunurilor' natura $i

atnplaarcd seniciilar)

Se prelungotte termenul de valabilitate a contractului pind la 30 06 2021

VL Descrierea circumstantelor carc au l[cut necesarl modilicarea:

1Se |i inctica notiwle/argumentele tnadtfcdrii calltractul i de achizilie/acordullli-cadru)

Motivr]l principal pentru care ss modificd condiliile contractualg: din cauza condiliilor

"tilnut"1.i"" 
.r-otut ite, neacceptdrii lucrdrilor executate de Agenlia de EficienF Energetici' l.apt

ce duce la intirrierea achitdrii sursclor financiarc' se intizie finisarea execuurii lucdrilor'

\-Il. Rezultateleexaminiirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordrrlui-cadru nr'5 din

18.12.2020 a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea termenului de valabilitate a

conl-ractului pind la 30.06 2021

I)enumire
operator ecorlomlc

Nr. $i data acordului
aditional

r/aloarea modificerilor (dupa caz) Termenul
contractuluiFIrI TVA Inclusiv TVA

SRL.,
FLORENTINA
CONSTRUCT' Nr. 5 din 21.12.2020 4477r41 5372569,14

30.06.2021

VIII. S€ prelungette termenul de valabilitate a contractului pini la
Punctul 14.5 al contractului va avea umitorul conlmut
'- Prezentul Conkact se consideri incheiat la data semndrii $i intra in

inregistrarea lui de citre Agenlia Achizilii Publice hind valabil pini la 30

;ce: knn. Chisinalu, ;as. Hince;ti, 53: tel : 022-82a 703; f.Lr: 022i24-728;

:f ;| :,:: : !",:,; "::: ;: :' ; ::;:.i!,,., ",, * ", c h i i a d.. b d s ., d a c.,4 n ) ; s, an

30.06.2021.

vigoare dupi
iunie 2021.

pului de lucru:

,i,,titZ+zb otl j* A22'e2u-o5t:"'nal ' a,'c'ta!ii a aa ( d't: n \ra's' nd



D A R E A  DE SE A M A  
de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. 1 Din 24.12.2020

l.D ate cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Primaria s.Chirsovo , r-ul Comrat

Localitate s.Chirsovo , r-ul Comrat

JDNC) 1007601003851
Adrcsa Primaria s.Chirsovo , r-ul Comrat

st.Lenina 151A.
Numar de tclcfon 0 (298) 52-0-30; (298)51-2-36; 69029184
Numar de fax 0 (2 9 8 )5 1 -2 -3 6
E-mail Primaryia.kirsovo@mail.ru
Adrcsa de internet
Persoana de contact Sapnnji S.Dm.

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicatc cererea ofertelor de nreturi 
cu publicare (reoetat)

Tipul obiectului contractului dc 
achizitie/acord ului-cadru

Bunuri

Obicctul de achizitie П родовольственны е товары  для  
Д етского сада № 1 и Д етского ада № 2  

с.К ирсово _

Cod CPV 15000000-8
Expuncrea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (in cazitl 
aplicarii altor proceduri decal licitalia deschisa 
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-nl 
procedurii de alribuire)

Nr: ocds-ЬЗwdo 1 -MD-1606812567388
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders 
/ocds-ЬЗ wdnl-MD-1606812567388

Data si ora dcschidcrii ofertelor Data: 11. 12.2020 Ora: 13:00
Anunt de intentic publicat in BAP Nu □ S  Da

Data: 01.12.2020,
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders 
ocds-b3wdt>l-MD-1606812567388

Anunt de participare publicat in ВАР/ 
Invitatia de participare transmisa

Nr: ocds-b3wdDl-MD-l 6068125673 88

Link-ul: https://mtender.sov.md/tenders/ ocds- 
b3wdDl-MD-1606812567388
Data publicarii/ 
transmiterii: 01.12.2020

Tehnici si instrumente specificc de atribuire Nun acord-cadrun sistem dinamic de

mailto:Primaryia.kirsovo@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.sov.md/tenders/


achizitien licitatie electronican catalog 
electron icn

Sursa de finantare Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse exteme □

■S Alte surse: Bugetul
Local

Valoarca estimata (lei,fara TVA) 283305.00 лей

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

Denumirea operatonlor economici Data depunerii ccrerii de participare
AO Iugintertrans 24256,00 MDL
Slavena Lux SRL 20200,00 MDL
CC Nivali Prod SRL 20899,00 MDL
SRL «Lovis Angro» 20999,00 MDL
CHIUPON SRL 24000,00MDL
CHIUPON SRL 19583,33MDL
Slavena Lux SRL 23741,67MDL
FPC "Serviabil" SRL 17825,00 MDL
SRL «Lovis Angro» 108331,85 MDL
Slavena Lux SRL 118436,63MDL
CHIUPON SRL 120505,88 MDL
CC Nivali Prod SRL 98599,99 MDL
Sivoglo Piotr II 98600,00MDL
SRL «Lovis Angro» 99449,00 MDL
Slavena Lux SRL 8199,00MDL
SRL «Lovis Angro» 8200,00 MDL ,
4.Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clariflcarilor 14.12.2019
Denumirea operatorului economic Slavena Lux SRL
Expunerea succinta a rezumatului 
dcmersului

Документ ДУАЕ №177 от 09.10.2018 является
устаревшим.

Data transmiterii 15.12.2020
Raspunsul la demers

i  ' » •
Expunerea succinta a raspunsului:nojiy4HjiH 
письмо исх. №12 от 15.12.2020( ДУАЕ №72 
oT30.Q4.2020r)

Contestarea documentatiei de atribuire Nu □ Da □

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

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
infonnare U/ii/>a caz/ Ш

Indicati sursa utilizata si data publicarii:

Transmise operatprilor economici inregistrati Data:
Tcrmen-Iimita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile



б.Рапа la term enul-limita (data 11.12.2020__, ora_13:00__), au fost depuse__16____ oferte:

Denumirea operatorilor 
. ,

economici
1DNO Asociatii/administratorii

AO Iugintertrans 1003610000214 Vera Faurean
Slavena Lux SRL 1002600003240 И.Стоянов,
CC Nivali Prod SRL 1006600010112 Morari Victor
SRL «Lovis Angro» 1007600043788 Sofrone Lilian
CHIUPON SRL 1002611001093 А.Кюлафлы
CHIUPON SRL 1002611001093 А.Кюлафлы
Slavena Lux SRL 1002600003240 И.Стоянов,
FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Т.Ангелуца
SRL «Lovis Angro» 1007600043788 Sofrone Lilian
Slavena Lux SRL 1002600003240 И. Стоянов,
CHIUPON SRL 1002611001093 А.Кюлафлы
CC Nivali Prod SRL 1006600010112 Morari Victor
Sivoglo Piotr II 1015611000814 Севогло Петр
SRL «Lovis Angro» 1007600043788 Sofrone Lilian
Slavena Lux SRL 1002600003240 И.Стоянов,
SRL «Lovis Angro» 1007600043788 Sofrone Lilian ^

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 11.12.2020 ora 13.00.

Oferte intarziate (chipa caz):

Denhmirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentarii Notificari privind 
restituirea ofertelor

7.Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor

economici

Propunerea
tehnica

Propunerea
financiara

DUAE Garantia 
pentru oierla

(dupa caz)

(Informatia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” in cazul prezentarii, „ - ” in cazul
neprezentarii)
Constatari/Comentarii (dupa caz):________________________________________________ _

S.Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot 
□

Pentru mai multe loturi cumulate □
. ---

v Pentru toate 
loturile

Alte limitari privind numarul de loturi care 
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi .

9.Criteriul de atribuire aplicat:



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

S  preful cel mai scazut
□

costul cel mai scazut □ 
cel mai bun raport calitate-pref □ 
cel mai bun raport calitate-cost □
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(Informatia privind corespunderea OE cu specificatiile tehnice se va indica prin: „ + ” in cazul 
corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

C onstatari/C om entarii (se com pleteaza in cazul in care specificatiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerin telor s tabilite  in docum entatia de atribuire, cu expunerea neconformitatii)

Лот№ 1- хлебо булочные изделия 
АО Iugintertrans -  наименьшая цена 
Лот№ 2-мясо куриное -ф иле 
Slavena Lux SRL -наименьш ая цена 
Л от№ 3- филе рыбы Хек
CHIUPON SRL- заявка не соответствует требованиям тендерной документации 
Slavena Lux SRL -  наименьшая цена 
Л от № 4- различные продукты питания
FPC "Serviabil" SRL - заявка не соответствует требованиям тендерной документации 
SRL «Lovis Angro» -  наименьшая цена 
Л от № 5- Мясо говяжье (телятина)свежее с костью 
СС Nivali Prod SRL -  наименьшая цена 
Л от № 6 -  Квашеные овощи 
Slavena Lux SRL -наименьш ая цена

*Informatia privind factorii de evaluare se prezinta astfel:
(Se va com pleta tabelul de m ai jo s  pen tru  loturile care au fo s t  atribuite in baza criteriilor: cel 
m ai bun raport calita te-prei sau cel m ai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare si 
ponderea flccarui factor

Valoarea din oferta Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului
> (se va indica punctajul 

total per lot)

Factorul 1
Factorul n



* Informatia privind rezultatele licitatiei electronice:

(Se va com pleta tabelul de m ai jo s  in cazul aplicarii licitatiei electronice) 
Экономические операторы  в аукционе не учавствовали

Dcnumirea operatorului economic Runtla 1 Runda n
Lotul 1 PretuI fara TVA/noile 

valori
Prejul fara TVA /noile 

valori
Operatorul economic 1
Operatorul economic n

Lotul n PretuI fara TVA /noile 
valori

PretuI fara TVA /noile 
valori

Operatorul economic 1
Operatorul economic n

ll.C lasam entul ofertelor in urma aplicarii criteriilor de atribuire

Dcnumirea lotului
1 I p  |

Clasamentul
"

Denumirca operatorului 
economic

PretuI ofertei fara 
TVA/Punctajul acum ulat

Лот№1- хлебо булочные 
изделия .

1 AO Iugintertrans 24256,00 MDL

Лот№2-мясо куриное филе
1 Slavena Lux SRL 20200,00MDL

2 CC Nivali Prod SRL 208999,00MDL

3 SRL «Lovis Angro» 20999,00MDL

4 CHIUPON SRL 24000,00MDL

Лот№3-рыба Хек
1 CHIUPON SRL 19583,33MDL

2 Slavena Lux SRL 23741,67MDL

Л от № 4- различные 
продукты питания

1 FPC "Serviabil" SRL 17825,00 MDL

2 SRL «Lovis^Angro» 108331,85 MDL

3 Slavena Lux SRL 118436,63MDL

4 CHIUPON SRL 120505,88MDL

Л от № 5- Мясо говяжье 
(телятина) свежее с костью

1 CC Nivali Prod SRL 98599,99MDL

2 Sivoglo Piotr II 98600,00MDL

3 SRL «Lovis Angro» 99449,00MDL

Лот №6 -  Квашеные овощи 1 Slavena Lux SRL 8199,00MDL

2 SRL «Lovis Angro» 8200,00 MDL



12.unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei si/sau operatorului 
economic (inclusiv justificareapretului anormal de scazut) cerintelor stabilite in documentatia de 
atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul
si/sau

informatia
solicitata

Data transmitcrii Raspunsul operatorului economic

13.Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in 
documentatia de atribuire:
Data solicitarii documentelor confirm ative:_____________________________________
Data prezentarii documentelor confirm ative:____________________________________
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1 Формуляры оферты заверенные 
подписью и печатью F3.1 F4.1 
F4.2

+ + + +
+ + +

2 Д анны е об участни ках  
заверенные мокрой печатью 
участника

+ + + + + + +

3 Сертификат о регистрации 
предприятия заверенные мокрой 
печатью участника

+ + + +
+ + +

4 Сертификат о наличии банковского 
счета Копия -  банк, хранящий счета

+ + + + + + +

5
Сертификат об уплате налогов + + + + + + +

6 Последний финансовый отчет 
Обзор -  подтвержденный печатью и 
подписью участника;

+ + + + + + + 3

7 Сертификат соответствия 
заверенные мокрой печатью 
участника

+ + + +
+ + +

8 Список учредителей ( EXTRAS) 
EXTRAS экономического оператора 
— имя, фамилия, персональный код

+ + + + + + +

9 Санитарный паспорт на транспорт 
Копия паспорта, заверенная 
печатью.

+ + + + + + +

10 Санитарная авторизация на все 
продукты

+ + + + + + + Щ
11 Санитарно- медицинская книжка 

водителя транспортного средства 
или экспедитора, перевозящего 
продовольственные товары Копия, 
заверенная печатью участника

+ + + + + + +

12 Поставщикам мяса -  разрешение 
ЦПМ на функционирование бойни, 
где будет производиться забой скота

+ + +

13 С тандартны е докум енты
+ + + + + + +

14 ДУАЛ единый европейский 
документ

+ + + + + + +



14.0fertantii respinsi/descalificati:

Dcnumirea operatorului cconomici Motivul respingerii/dcscalificarii

Nota* In cazul in care o ferta  operatorului econom ic clasa t p e  p r im u l loc nu a corespuns cu 
cerintele stabilite in docum entatia  de atribuire, grupul de lucru va com pleta corespunzator un 
tabel identic celui de la  pet. 14.

15.In urma examinari si evaluarii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Dcnumirca
lotului

Opcratorul 
economic desemnat 

castigator

Cantitatea Prctul 
unitar Гага 

TVA

Prctul total fara 
TVA

Pretul total cu 
TVA

JIot№ 1- хлебо
булочные
изделия

AO Iugintertrans 1

24256,00 24256,00

26176,00

JIot№ 2- мясо 
куриное фил̂ е

Slavena Lux SRL 1

20200,00 20200,00,

24240,00

Лот№3- рыба 
Хек

Slavena Lux SRL 1

23741,67 23741,67

28490,00

Л от № 4 -
различные
продукты
питания

SRL «Lovis 
Angro»

1

108331,85

\

108331,85

127127,00

Л от №5-
Мяео говяжье 
(телятина) 
свежее с 
костью

CC Nivali Prod 
SRL

1

98599,99 98599,99

118319,99
Лот № 6 -
Квашеные
овощи

Slavena Lux SRL 1

8199,00 8199,00

9838,00



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

Denuniirea operatorului 
economic

Data transniiterii Modalitatca de transmitere

AO Iugintertrans 15 декабря 2020r e-mail vfmilina@yandex.ru
Slavena Lux SRL 15 декабря 2020r e-mail lidia.curdova @mail.ru
CC Nivali Prod SRL 15 декабря 2020r e-mail victor.morari@nivali-prod.md
SRL «Lovis Angro» 15 декабря 2020r e-mail lovisangro@mail.ru
CHIUPON SRL 15 декабря 202Qr e-mail chiupon@mail.ru
FPC "Serviabil" SRL 15 декабря 2020r Serviabi@mail.ru
Sivoglo Piotr II 15 декабря 2020r e-mail sevoglo_petr@mail.ru

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

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

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

+ 6 zile in cazul transmiterii comunicarii p ®  
mijloace electronice si/sau fax
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax

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

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

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de asteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, si implicit, art. 261 (1), 264 (4) si 265. Ц г

18.Contractele de achizitie incheiate:

:.:ЖИ
(I/ll

Di-iiiiinii c:i 
(i|KT:il<>nilui 

i-coiiitinic. 
(II)MO)

Nuniui II 
1

contract 
и 1 и i

Ш  .. : :■ Щ:: :j:::::: : +i:;ШШ iiiiili 1: Я  ШШЩВЦiilllliiiiiiisi: Ш
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Valoarea contractului 

lara Г \’Л i cuTV A .

Termenul

\al:il>ilil:ite

coiKractiil

1
AO
Iugintertrans

№ 6 5 24.12.2020r 15800000-6^ 24256,00 26176,00
31.12.2021r

2 Slavena Lux 
SRL

№ 6 6 24.12.2020r 15800000-6 20200,00 24240,00
31.12.2021r

3
Slavena 

Lux SRL
№ 6 7 24.12.2020r 15800000-6 23741,67 28490,00

31.12.2021r

4
SRL «Lovis 
Angro»

№ 6 8 24.12.2020r 15800000-6 108331,85 127127,00
31.12.2021r

5
CC Nivali 

Prod SRL
№ 6 9 24.12.2020r 15800000-6 98599,00 118319,99

31.12.2021Г

6
Slavena Lux 
SRL

№ 7 0 24.12.2020r 15800000-6 8199,00 9838,00
31.12.2021r

mailto:vfmilina@yandex.ru
mailto:victor.morari@nivali-prod.md
mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:chiupon@mail.ru
mailto:Serviabi@mail.ru
mailto:sevoglo_petr@mail.ru


19.Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .

Argumentare:

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptanck cazurile prevazute de 
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pubnce ), precum si ca Ы 
cazul depunerii contestatiilor, aceastea au fost examinate si solutionate. \
Prin prezenta dare de seama, grupul de luci 
desfa§urarii procedurii de achizitie, fapt pentru ah 
legale in vigoare.

jentru achizifii confirmcr corectitudinea 
warta raspundere confornhprevederilor

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

С.Сапунжи

(Nume, Prenume)

лолдо

4



DARE DE SEAMA
de anulare a procedurii de atribuire

,,Imprimante multifunc(ionale"
Nr. MD- 1607 427 580408/001 din 28.12.2020

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Denumirea autoritltii contractante Administratia National6 a Penitenciarelor
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu" 35

NumIr de telefon 022409748
Numir de fax 022409709
E-mail oficial ano@ano.gov.md
Adresa de internet www.anp.gov.md
Persoana de contact (nunte, prenume, telefon,
a-ntcr i I )

Tropolel Maria, 0224097 48,
maria.tropotel @anp. gov. md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre!

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: MD-1607427580408
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Imprimante m ultifunctionale
Cod CPV 302321 10-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t u I u I u i gu v e r n om e n I a I t, t,t, t,r.', r rt I c n cl c r. g t v. rrt tl)

Nr: MD-1607427580408
https ://achiziti i.md/ro/zubl io/t_qn_d sdZl_Oj_20 i 8l

Data publicdrii: 08.12.2020
Platfonna de achizitii publicc utilizati achizitii.nrd;
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: 08.12.2020

Link-ul: https://mtender.gov.rrd/tencler:s/occls-

b-lt-ry-elpl-Ml):16\\7-+-?J:30{0,Ulta-ll::-cerlLaE-Lro-ti-c--c,

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finantare Buget de stat
Valoarea estimati (ei,.fdrd TVA) 660000,00 MDL

f)ata solicitirii clarifi cirilor 08.12.2020
f)enumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de clarificare Dragi partc'neri. in descrierea telrnicir ir

MultifuncIionalei aver]l ".FAX" si "Memoria FAX
nrinirn 512 pagini", Arr dori s[ in[elegern daci aceasta

I



este o cerint[ obligatorie sau doar o descriere a

posibitiGtii de a ataqa acest modul. avAnd in vedere

faptul cI aparatele de tax sunt extrenr de rar flolosite qi

neactuale.

Itrxpunerea succinti a rispunsului BurrS ziua, in contextul activit[tii noastre de serr.,iciu

[urrcfia de FAX este solicitatl ca obligatorie. conform
caietului de sarcini.

Data transmiterii 09.12.2020

Data solicitirii clarificirilor 08.12.2020
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Stirnatd autoritatc contractantd, solicitim cateva

clariflcari asupra clcsclierii cartuquIui qi artunre: Resursa

de 20000 pagin i este necesar sa Ile asigurata de utt

sinsur cartus original inclus irr set'/

Expunerea succint5 a rflspunsului Buna ziua, da, resursa de minim 20 000 pagini
este necesare sA fie asiguratd de un singur cartug
orioinal inclus in set.

Data transmiterii 09.12.2020

Data solicitlrii clarificirilor 08.122020
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Stimati Domni, puteln participa cu tnai tnult cart'use ca

per total sa fie de 20000 pagini itt set cu fiecare

echipanrerrt? La f'el va rog sa ne clarit'icati daca aveti

rucvoie sa lie original sau compatihil.

Expunerea succintl a rlspunsului Bund ziua, nu, conform caietului de sarcini este
solicitat un sinqur cartus oriqinal inclus in set.

Data transmiterii 09.12.2020

Data solicitlrii clarifi clrilor 09.12.2020
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succintl a solicitflrii de clarificare Buna ziua. Aceasti procedur5 de achizitie nu

poate fi implementatd lin6nd cont de cerinla pentru
livrarea 24.12,2420. 1. Data licitatiei 17.12.2020.
Chiar daci o decizie cu privire la cOstigdtor se ia in
aceeasi zi. Conform legii, contractul poate fi
semnat nu mai devreme de 23.12.2020. De
asemenea, trebuie aprobat de Agentia pentru
Achizilii Publice si de Ministerul Finanlelor, este
incd timpul. AvAnd in vedere toate acestea si ziua
scurtati inainte de vacantd din 24.12.2020, acest
contract nLr poate fi executat fizic. 2. Acest
echipament din volumul descris nu este la niciun
furnizor de pe teritoriul Republicii Moldova si nu se
acordi timp pentru a-l importa in Republica
Moldova. Vd rugdm sd indicati un termen rezonabil
de livrare de cel pulin 30 de zile de la data intrdrii
in vigoare a contractului. Dacd doriti cu adevirat
sd achizitionati acest produs.

Ilxpu ncrc:r succint:i a r:ispunsului Bund ziua, ANP in calitate de autoritate
contractanti a expus pe deplin si explicit toate
conditiile de participare si seleclie, reiesind din
necesitdti in raport cu finisarea anului buqetar.

Data transmiterii 09.12.2020
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Data solicitlrii clarificirilor 09.12.2020
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare sfArsitul anului fiscal nu inseamni cd aveli dreptul

de a incdlca prevederile Legii achizitiilor publice.

Ne pare rdu, dar faptul ca nu ali pornit achizilia la

timp este in intregime vina dvs.ln plus, nu ne

adAncim in cerintele tehnice, care spun ca unui
singur producdtor i se asigura conditii preferentiale
(vorbim despre un volum de 20.000 de imprimiri
pentru o imprimantd de nivel mediu, care, de
regulS, are un volum maxim de 10.000 de
imprimiri) Vi rugim si indica{i un termen
rezonabil de livrare de cel pulin 30 de zile de la
data intrdrii in viqoare a contractului

Expunerea succint[ a rlspunsului Buni ziua, termenul de livrare este indicat in
documentatia de atribuire: 24 decembrie 2020

Data transmiterii 09.12.2020

4. Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:
Se va elo in cttzul in care uu ote modi/icdri)

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitfl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. PffnI la termenul-limitl (data 16.12.2020, ora08:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1

B1-S PRO SRL 1008600061565
Suvorov Alexandr,

Balanuta Marin 100%

2. TRIOMAC SRL 1 00660600t224
Alexandru Constantin,
MalairSu Sergiu 5004,

Alexandru Constantin 5 }Yo

Denumire document

Denumirea operatorului economic

BTS PRO SRL TRIOMAC SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se vct consemnu p'in: prezentat

Fonnularul ofeftei (F 3. 1) prezenl ct l prezen.lctl.

Propr-rnerea tehnicd Ir4. I prezenltt l prezanlul

Propunerea financiard F 4.2 prezenlal. prezentcrl.



l)UAtt prezenl,al prezenlal

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

Garanlie pentru bunurile
propuse de minim 24lttni

prezentat neprezental

prezenlal, neprezenl al

Certificat de atribLrire al contului
bancar

prezenlal neprezentat

Cert
pl61i

ficat de el'ectuare sistematicd a

impozitelor, contribLr{i i lor
prezenlal neprezenl cl

(lnformolicr privind denumirea documentelor prezentate seva indica in conformilate cu cerin/,ele clin docuntentalia de
alribuire.yi seva consemna prin: prezentul, neprezenlal, nu corespunde (tn cazul cqnd documentul a.fost prezenlat, dar nu
c't t res pt r n tl e c:er i n I eI or de co I i/i co re).

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

* ln cazul ulilizdrii licitaTiei eleclronice .se ya indicu prelul ofertei .finale
(lnforntalia privind "Corespunclereo cu cerinlele de ccrlificare" ;i "Corespundereo cu specificaliile tehnice" , seya
consentno prin: ,,*" in cazul cora.spunclerii Si prin,,-" in catul necore.spunderii)

8. Pcntru elucidarea unor neclaritl(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{elc stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalificafi:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
MFU A4

Alb/Nesru
BTS PRO SRL 658200,00

48 buclfi
+

TRIOMAC SRL 646800,00

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rdspunsului
oDeratorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificririi

R'I'S PRO SIIL

Oferta a fost respins5, pe motivul necorespunderii
termenului de livrare solicitat in documentalia de
atribuire qi anume 24 decembfie 2020, in cazul ofertei
BTS PRO SRL terrnenul de livrare este 30 de zile
lucr[toare de la data inregistririi contractului la
trezorerie, din care considerent oI'erta propusd de
companie este neconformd.

TRIOMAC SRL

Oferta a fost respinsd, pe motivul necorespundelii
specificaliilor tehnice qi cerin{elor de atribuire dupd
cum urmeaz[:
- capacitatea de alimentare cu hArtie pAn[ la 520 coli
(solicitat minim 650 coli);
- timpul efectudrii primei copii maxim 9,5s (solicitat
maxim 6,3s);
- memoria FAX pdnd la 500 pagini (solicitat minirn

Dovada inregistriri i jLrridice



512 pagini);
- termenul de livrare 40 de zile insd conform

documentaliei de atribuire s-a solicitat livrarea bunului
ndla24 decembrie 2020.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot
I l. Criteriul de atribuire aplicat: Pre(ul cel mai sclzut
12. in urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizitie publicl: in temeiul art. 71 alin. I lit c).

Argumentare: niciu-nul dintre ofertanti nu a intrunit conditiile de calificare prevlzute in
documentatia de atribuire.

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

(lrtlbrrntl'ect operalorilor ecc-tuotttici itnplicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de |ucru pentru achiziSii
,se rcqlizeqzd in con/brmitate cu prettederile arl. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Prin prezenta dare de ,seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
conlrctclului/conlraclelor indicqte afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd in cazul depunerii contestaliilor;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezent.a clare cle sectmd, grupul de lucru pentru achizilii confirntd corectitudinea de.sfisurdrii procedurii
cle achizilie,.fapl penlru care poartd riispundere confornt prevederilor legalp in vii

orul grupului rlc lucru pcntnr aclrizi!ii:

mndtura)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I]'[S PRO SRI, 23.12.2020 e-muil
.I'I{IOMAC 

SI{L 23.t2.2020 e-ntail



DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului

de achizi l i i  publ ice/acordului-cadru

Nr. 10-AP/1-1 din 14.12.2020

Drto (u l )r i r  i rc l | |  : tutor i t l tc l l  ( .onlr i | : t i tn l : . I :I .

I I . D.tto cu t,r'ivirc In proccdur1l dc nchirilio:

I I I . Drlc cu plivirc l coD tr:rctul d c nchizilio/:rcord ut-tl|d ru:

Drte cu privire h modificirilo nccesarc I| li efcctuntc:

Denumirea autorititii contractante Prim6ria or.Durlegti
Or-Durlett i ,  lnun.ChiSin ju

1007601009679
Str.Alexandru cei  Bun, 13

Numir de telefon o22 58 447a
o22 5a 44 tA

E-mailof i . ial clurlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet
Perseana de contact
nume, prenume, telefon, e,moil)

Saran Eleonora

Tipul procedurii de achizitie Licjtat ie deschis;
lucrari

Cod CPV 45200000,9
7 818 t50.OOValoarea estimati a achizitiei

Nr. $i fink-uf procedufii (se va indico dii codtut portolutui
guuefiomentol www.mte nder. oov, md l

Nr:21020623
l - ink: ocds-b3wdp1-MD-1583149236315

Data publidri i  anuntulul de part icipare o2.o3.2020
Data (datele) Si referinla (referintele) publlclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referi anunlul respectiv
(dupd caz)

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru lucr;r i
Contractul de achizitie/acordul.cadru se referd la un
prolect ti/sau program Iihantat din fonduri ale Unlunii
Europene

Nu

Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achirltle/
aaordului-cadru

13 apri l ie 2020

Denumi.req operatorului economic sRt-,NoucoNsr
Nr. ti data contractului deachizitie/acordului-cadru Nr:10-AP __

Datatz7.O4.2O2O
Valoarea contrectului de achkille/acordului-cadru Fdri TVA:6 558 129,70

Inclusiv TVAt7869755,64
Termen de valabil i tate 31.1.2.2020
Termen de execulie

tv.

Modif icaaea termenului de valabil i tate



- v. Descriorea rchizitiei inrint€ fi dupi m0dificare:
In conformitate cu Dispozitio nr.7 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situalij Exceptionole o Repubticii
Moldovd, cu modificdrile ulte oorg ov?nd in vedere cd Adminbtmtio pubticd Lo@td Durle$ti o octivat in
regih special' iar condiliile climotice sunt nefovordbile pentru exe tdreo luctdrilor de rcpantie d unol
sectodlede dtum.

VL Descrierea circumstantelor care au Iicutnecesari modificarea:
(Se vor indico motiv ele/o rgu mentele mod ilicd rii controctutu i de dchizilie/dcord ului -cda ru t

Tn legdturd cu starea epidemiologici $i declararea st;r i i  de urgent6 in medicini publici declaratd de
cStre comisia NalionarS Extraordinara de s6n6tate pubrici instituiti pe intreg teritoriur Repubricii
Moldova 9i condiliile meteo nefavorabuile (temperaturi sdzute, ingheturi) genereazi necesjtatea
prelungir i i  contractului pind la data de 31.12.2021.

^ VlL Rezultatele examinirii:
In bazad€ciziei grupului de lucru de modificare a conbactului de achizitie/acodului-cadru nr.r0-Ap/r-l
din 14 decembrie 2020 a fost irncheiat acordur adiJionar privind prcrungi;ea bflnen;llfi de varabilitale cu
opcrat'orul..cconomic SRl,,Nouconsf', din motilul dcclaririi stirii dc urgenNi $i condiliilc meteo
nefavorabile-

i'' Donirmire "
0perator economicNr. pi data acordui;;dtioral Valoarea modificdrilor (duDA cazl

Fnrd TVA Irclusiv TVA
SRL,,NOUCONST' lOAP/l-t I 14.12.2020 6 558 129.'70 1 869 755.64

Conducetorul grupului de lucru:













D A R E  D E  S E A M A

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

Nr. 24 din 28.12.2020

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IMSP Spitalul Raional Soldanesti
Localitate or. Soldfinesti
IDNO 1003606015521
Adrcsa Or.Soldanesti, Str. Pacii 24
Numar de telefon 0(272) 2-58-64
Numar de fax 0(272) 2-52-62
E-mail oficial sr.soldane.stii@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Bulai Maria

Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de pre|uri ciLicitafie deschisS 
□Altele: [IndicatiJ

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

Bunuri X Servicii □ Luerari □

Obiectul achizifiei Achizitionarea produselor de panificatie (piine) 
pentru I semestru 2021

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitalia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portal iihii guvernamentctl 
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds b.iwdpI Ml) 1607591487484
Link-ul: mtPnder.gov.md/Dlans/ocds-b3wdp1-
MD-1607591487484
Data publicarii: 10.12.2020

Platforma de achizitii publice utilizata X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz) Data:

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

□Acord-cadru aSistem dinamic de achizitie 
X Licitatie electronics. aCatalog electronic

Sursa de fmanfare □Buget de stat; X Buget CNAM; DBuget CNAS; 
□Surse externe;
Alte surse:

Valoarea estimata (lei.fara  TVA) 37950,00

■S Clarifieari privind documentatia de atribuire:

1
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(Se va completa in cazul in care au fa s t solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au 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]

Pana la termenul-limitS (data 18 decembrie 2020 , ora 10:00), au depus oferta
_un___ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia^ii/
administratorii

1. SRL Rrodclchi 1004606001297 Strut Ruslan

Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate
de csitre operator» economici:

Denumirea operatorului economic
Denumire document

S
R

L
B

ro
de

tc
hi

Documentele ce constituie oferta
(Seva  consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespnmde)

Propunerea tehnica Prezenlat

Propunerea financiara: 
Specifica(ia de pref 
Formularul ofertei

Prezentat
Prezentat

DUAE Prezentat

Garantia pentru oferta
(dupa caz)

Prezentat

Documente de calificare
S eva  consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores,punde

Certifies t de inregistrare a 
intreprinderii

Prezentat

Certificat de atribuire a contului Prezentat

Certificat de efectuare sistematica a 
pla^ilor impozitelor §i contributiilor

Prezentat

Autoriza{ie sanitar -  veterinarSpe 
transport / Pa§aport sanitar al 
transportului

Prezentat

2



Certificate:

- De inovensivitate
- de calitate si de provenienta a matenei 

prime ftina, grau (pentru toate 
produsele de paniflcatie
de inspectie a calitatii cerialelor

- de inregistrare oficiala pentru 
siguranta alimentelor

Prezentat
Prezentat

Prezentat

Prezentat

Conflrmare de detinere a stocului de 
Шпй/grau, necesar indeplinirii 
contractului de achi/ifii ре о perioada de 
cel pujin 10 zile (pentru produsele de 
panificatie)

Prezentat

Cetrificat de detinera a laboratorului 
pentru produsele de panifieatie sau 
contractual cu institu te abilitata 
(pentru produsele de panifieatie)

Prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate 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))

V Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TV A)*

Cantitate 
§i imitate 

de mSsura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Produse de 
panifieatie

SC Brodetchi SRL 39350,00 5000 kg + +

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pretul 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)

S  Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justillcarea pretului anormal 
de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

S  Ofertantii respin§i/descalificati:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificarii

3



Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru tlecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru loatt loturile a
Alte limrtari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indica(i]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Deoarece a fost solicitat ca bunurile sa fie de 
brand si nu toti operatorii economic! ne vor putea livra aceleasi bunuri de brand.

S  Criteria! de atribuire aplieat:

Pretul cel mai scazut X 
Costul cel mai scSzut □
Cel mai bun raport calitate-pret □
Cel mai bun raport calitate-cost n

(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 qferente)

S '  Informafia privind faetoni de evaluare aplicati:

(Seva completa pentru loturile care au fo s t atribuite in baza criieriilor: cel mai bun raport calitate-pret 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Faetorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire lactorul n Ponderca

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 fa s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

V  In 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

Pretul unitar 
(fara TV A)

Prefultotal 
(fSr a TV A)

Prefultotal 
(inclusiv 

TV A)
Lotul 1-
Produse de 
panifieatie

SC Brodetchi 
SRL

5000 Kg 7,87 39350,00 42500,00

Total Lotul 1-Produse de pnificatie 39350,00 42500,00
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Anularea procedurii de achizitie publiea; 
Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Brodetchi” 18.12,2020 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 a?teptare 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 comunicSrii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

□  1 1 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

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

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

(Selectafi 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).

V  Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numarul 
§i data 

contractului/ acordului- 
cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadru

fara
TVA

inclusiv 
TVA .

SRL
’’Brodefchi”

9/21- ocds- 
b3wdpl-M D-  

1607591487484
28 . 12.2020

15800000 - 

6

39350,00 42500,00
30.06.2021

Prin prezenta dare de seama, grupui de lucru declarft ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 aim. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestafiilor si/sau 
recepfionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast exanimate si solufionate.

Prin prezenta dare de seama, grupui de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizi{ie, f  apt pentru care poarta raspundere conform prevederiior legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

___________  Palii Veaceslav ______________________

(Nume,prenume) (Semnatura) l.S















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitiipublice
de incheiere a acordului_cadru 

-----'i" H'

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 11 din 2g decembrie 2020

I
tll
tr
tr

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

p"oumi."uuu@
Primdria TohatinLocalitate
s. Tohatin, mun. Cfrisi*u
10076010078 I 5
s. Tohatin str. $tefan cel Mare INg.u. de telefon
022 387236,022i87238Numir de fax
022 387236,0tNr8E-mail oficial

Adresa de internet
tohatin.mdPersoana d" 

,e-mail) Sergiu C"
022387238

Tipulp.o.edu@
Euererea oferlelor ae p@
nAltele: findicatilProcedura de-achiz

Tipul obiecrului coot"u.t.rt,liJili#tiJ
acordului-cadru Bunuri fi Se.vicil n-tr"Gffi
Obiectul achizitjei

Produse ati^"oi
yt t1t ui z o z t p, n' i, o' ;;;;:; i' :': Ut'#:'y:;.
rs800000_6Expunerea

ale.gerea procedurii de atribuire (fn cazulaplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisa)
Procedura d
portalului
vvww.mtender.gov.ntdl guvernamental Ilecds=hglydpm

Link-ul:
: ia:,lizlti 

i . ntd/rou p uo t i cZtenae d 2 t 0 3r, u #'o 
t'

Plntfo"-u de a.hirffi
Anunf deintenfie@

Link-ul:Tehnici qi instrumente specifi"" de at.ibuil
(dupd caz) ll,l::1;:*. nsrste@

gggllellejtectronicd trcatalog electronicSursa de finan{are p.tsugetdestat; onug@
_n$urse externe; nAlte surse: flndicatil'Valoarea estimati 4&ra rVA)

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(se va compreta in cazur in care aufost soricitate crarifrcdri)

HH#ilffiifl ::ilTf,!,-luse ;i 
documentere de calincare qi arerente DUAE prezentare

Data solicitirii cla rincerit,or
D."".i.." 

"p.*tr-lrri .""""- i.
Expunerea succintl u,oti"itI.ii a"

erea succinti a
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezu matul m odificlrilor
Publicateing,{@
informare (dupd cad [Indicayi sursa uttlirata ;t datipublicarf4
Termen-limitidedm
ofertelor prelungit (dupd caz')

pndicayi numdrul de zilel

Denumirea ope"ato.,rtui ..ono-i.
administratoriiSRL "Lovis An

r 007600043788 Sofrone LilianSRL BAGUETTE 101460A037741 Bolsacova EcaterinaCostodar Impex SRL l 0 I 9600024858 Petcoglo Constantin

Denumire document
Denumirea torului economic

a

t

.-
a-

a
I

L

U

Formularul ofefiei

Specificafia de prel /

N



Autoriza{ie sanitar
veterinard pe unitate de
transport a

o N

l-\rrLortzalte sarutar
veterinard de
funclionare a agentului
economic

o
N
V

O
N a

N

\-sr lruga! oe
inofensivitate /aviz
sanitar N N N

\_gruncat de
conformita te I decl ar atia
de conformitate (anexa) N

!,
o
No NI

C ertifrc at/ de c i zi e/eitras
de inregistrare a
intreprinderii N

I
N

c
N

Certificat de atribuire a
contului bancar

o
No

o

o
N o

N

Certificat privind lipsa
sau existenla datoriilor
fa[d de BPN eliberar de
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

No N a
o

Ultimul raport financiar

a
N N

q)
o
Ng

Declarafia privind
conduita eticd gi
neimplicarea in practici
frauduloase qi de
corupere (F3.6)

o
N
E

N

Y

6

No

Garan[iapentru oferta
1% o

a
g N N

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlere din
!;:;;T;':l::;,"{;!":'::.::::,:: *:.:::yyiy, nliuy*,, o,4,,,entat, nu corespuncre (tn cazutc d n d do c um e n t u r a fo s t p r i z e n t a t, d a r nu c o r e s p u nd e r r r, 4 rij "i""!frl] iifffi



7' Informafia privind corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic

Preful
ofertei
(tIrn

TVA)*

.Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceLotul I legume Uosfodar Impex
SRL

18 999 + +
SRL "Lovis
Angro"

r9 000 + +
Dt(L I'AGUE'I'TE 2g 396,22

Lotul 2 fructe si
citrice

SRL "Lovis
Angro"

+ +t0 192,32 + +
Costodar Impex-
SRL

l0 tg4,Ig + +

SRL BAGTINT'T|I- tt 993,50
Lot 3 oui de
giini

+ +Dr(L "LOVIS

Angrott
4 395,56 + f

+
Costodar Impex
SRL

4 J86 +

SRL BAGUETiE s 684 + +
* In cazul utilizdrii ricitaTiei erectronice se va indicapreyur oferteifinare(InformaYia privind "corespunanrno ,) cerin{ele deLatificare." ;i ,,corespunderea 

cu speciJicaliiretehnice " , se va consemna prin; ,, * " in cazur corespur,irrii ;i prin ,, -,, in- cazur necorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

::J::i1i"iili1}j',': 
in documenlafia de arrib;i;. jii.r,'.in justiricarea prelurui anormar de

Operatorul economic !nformatia solicitata Rezmatul 
"Arp,rriliuitorului economic

Ofertan{ii respinqi/descalifi cati :

Denumirea operato.utui 
".ono-ic Motivu | .es pin geri i/dEGlificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot !
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut fi
Costul cel mai scdzur n
Cel mai bun raport calitate_pre{ n



Cel mai bun raport calitate_cost n

(in cazul in care fn cadrul procedurii de atrib.uire suut aplicate mai murte criterii de atribuire, se vorindica toate criteriire de atiibuire aptr;.icate ,si denumirio tomrrb, aferente)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicati:

'#"':,f"#i';#i#:l':#;:;i!{f,,"-tust atribuile tn baza criteriitor; cet mai bun raporr catitate-prel

Anularea procedurii de achizilie publicd:
a
In temeiul art.7l alin. Iit

Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
lui economic IDenumire factorul I

Denumire factorul n

D.n u- i..u o p.ruto rul u il6r.--rn i.l
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazur in care ofertere aufost reevaruate repetat)

l4' in urma examiniri, evalurrii Ei comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuires-a decis:

Atribuirea contracturui de achizilie pubric#acordului-cadru:

Motivu I reeval uaiii ofe.telor.
Modificlrile o

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
mIsurI

Preful unitar
(fnrI TVA)

Preful total
(fdrn TVA)

Preful total
(inclusiv

Lotul I legumc Costodar
lmpex SRL 20519,92

Lotul 2 fructe si SRL "Lovis
Angro" 10192,32

Lot 3 ouI de SRL "Lovis

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:



Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Costodar Impex SRL r6.12.2@20
SRL "Lovis Ansro 16.r2.2020
SRL BACUETTE

16.12.2020

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a cont;;;lui
este mai mica dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 lulie 2015
Ely nd achiziliile publice

lp6zileincazult.uns@
miiloace electronice si/sau fax rJ 11 zile in cazul netransmiterii comunidii
prin mijloace electronice ;i/sau fax nIn cazul in care valoarea estimatd a 

"o.rt.actulrieste egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legil nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achizlyiiteplUti".

n 1l zilei""-r1t.u"@
Iniiloace electronice Ei/sau fax n
f-t 1/ .r 

^LJ lo zle In cazul netransmiterii comunicarii
in mijloace electronice gi/sau fax a

(Iffirmarea operqtorilor economici implicali in procedura d,e a.tribuire despre deciziile grupului de
';;;!;:#;'oX:I',7!;:,,':r:;]:':fzd in ionfimftire ,u p,,,"a,rite art 3r aiLegii nr r3i dn s rutie

(selectali termenul de a;teptare respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iurie
:i::,1;:i';itr:;;!;i;,fl;l!::^i,i:!'x,:.,::::,:!": or?u!:oto:n,:, erectueazd in conrormitate cuprevederite TITLULUT rv Capftotut r (Catcutarea Term;;"i;;;; c":;iri;i#f:ffr:;r;?:!;'#:,y:rfi

;:::;;:;;,iiffii"'li,)fTf; ::::,:!::::,: :::::::!:,:,!,: *,n/,:*d c-orectitadinea desfdsardrii proceduriide achizilie,fopt pentru care poartd rdrp";;,;;;;;;:;;;;";:;:r;;:i;#';:;;;";:

Prin prezentu clore d.e seamd, grupul tle lucru declard cd te.rmenul cre a;teptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicatehlist respectat (exceptdnd cazurile prevdzute il irt. 32 qlin, (3) al Legii nr.131 din 3 iutie 2015-privind uchiziliile pubtice 1, pr'":u*-'li.rd t'r."r1it arrerii contestali,or;i/saurecepliondrii rapoortelor cle monitorizare, aceasteo oufost examinate qi solulionote.

Conducitorul grupului de lucru achizifii:

I 7. Contractul d e achizilie/ aco rd u l_cad ru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Valoarea contractului Termen de vatabilitate
al

contractului/acor:d ului-
cadru

Costodar lmpex SRI 28.12.2020 20519,99 31.12.202r
SRL "Lovis Angro" 28.12.2020 14567,99 17029,00 31.12.2021

pentru

(Nume, Pre



DARE DE SEAM Ă

de atribuire a contractului de achiziţii publice ■  
de încheiere a acordului-cadru p 
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 68 din 28.12.2020

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun, Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail oficial achizitiiţSSusmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Eugenia Gligor

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri ■  Licitaţie deşi 

□Altele: fIndicaţi/
lisă

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri ■  Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea produselor petroliere pentru sen  
de transport USMF ”N. Testemiţanu”

ciu

Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.ffov.md)

Nr: ocds-b3w dpl-M D -1605708052835
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/210309 21
Data publicării: 18.11.2020

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

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

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziţie BLici 
electronică □ Catalog electronic

iţie

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; □ Buget CNAS; nS 
externe; aAlte surse: proprii

rse

Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 980 153,34

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 ş i data publicării]

1

http://www.mtender.ffov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/210309


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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 09.12.2020 ora 09:30), au depus oferta 3 ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
LUKOIL-Moldova SRL 1002600005897 Dumitru Simonov

2
3

DATARIO SRL 1012600033471 Daniel Cojocaru
I.MTIREX PETROL S.A 1003600008275 Carolina Balan

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE preze ijtiite 
de către operatorii economici;___________

Nr.
d/o

Denumire operator 
economic

Documentele ce 
constituie oferta

; < J t
f w  -ţs
i - e  ' i . c

1 i'-Bp .'i ;

itrtîs r.
I M

ÏKÈ’;:i

■Mica-

sSVF
::ŞPi

\

Documente de calificare

v  'a>r C;
«♦*5

,a-%\ 
llc. Şf
' O  <ş

►V f-4!

* Sf

/ f teas -
•i.

it
Tjgîl
oîa1'

. i e .
J  f  a

i i i

, ■tfj
p«Iu;
%
&

al
m
M
§
&i

LUKOIL-Moldova SRL
DATARIO SRL
I.M TIREX PETROL S.A

(Inform aţia p r iv in d  denum irea docum entelor prezen ta te  se va indica în conform itate cu cerinţele  
docum entaţia de atribuire ş i se va consem na prin ; prezentat, neprezentat, nu corespunde (în căzu  
când docum entul a  fo s t  prezentat, dar nu  corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:______

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

ofertei
(fără
TVA)*

Cantitate? 
şi unitate 

de măsură

Corespunde 
rea cu

cerinţele de:: 
calificare

Corespundere; i 
cu specifîcaţj ilţ 

tehnice

Lotul 1 Benzină A-95 LUKOIL-Moldova SRL 497 625,00 litri
DATARIO SRL 503 100,00
I.M TIREX PETROL S.A 544 500,00

4500
0

Lotul 2 Motorină LUKOIL-Moldova SRL 342 866,67 litri
DATARIO SRL 346 690,00

3700
0

I.MTIREX PETROL S.A 375 180,00
Lotul 3 Gaz lichifiat LUKOIL-Moldova SRL 1 431,48 litri 200

I.MTIREX PETROL S.A 1 550,00
DATARIO SRL 1 552,00

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale  
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare ’’ şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnic 
se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferitei 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzu ) 
solicitat:

cu
;-a

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsu ui 
operatorului econoi ii

14.12.2020 LUKOIL-Moldova SRL Documente sferente DUAE 15.10.2020

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 căzui in care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

oaie

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
(Se va completa pentru loturile care au fo st atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ \pel 
mai bun raport calitate-cost) ______ _

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calcula
Denumirea operatorului economic Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor____________________________
Modificările operate_______________________ ___________

14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuijfjp 
decis:

;-a

Atribuirea contractului de achiziţie publicâ/acordului-cadru:
Denumirea lotului Dènümirea

operatorului
economic

Cantitate şi 
unitate de 
măsură

Preţui 
unitar 

(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul to 
(incluşi 
TVA)

li

Lotul 1 Benzină A-95 L U K O IL -M o ld o v a  SR L 45000 litri 11,06 497 625,00 597150,01
Lotul 2 Motorină L U K O IL -M o ld o v a S R L 37000 litri 9,27 342 866,67 411440, ( )
Lotul 3 Gaz lichifiat L U K O IL -M o ld o v a  SR L 200 litri 7,16 1 431,48 1546,0(

Anularea procedurii de achiziţie publică:
In temeiul art. 71 alin.__li t__ .
Argumentare: __________________________________________________________________

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmi Bl e
L U K O IL -M o ld o v a  SR L , D atario  SR L , I.M  T IR E X  P E T R O L  S .A 21.12.2020 e-mail
(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru ţ  
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achi 
publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

iţ
tru
Iile

în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art, 2 alin. (3)

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

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice

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

in

3



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

A -----  —

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

p; i;n

(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 preve şţeţile 
TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului

îiîch isivT \®  contractu

Termen
valabilita

U
li

Iui

’’LUKOIL-Moldova"
SRL

134/28.12.2020 09100000-0 841923,15 1010136,00 31.12.20: !

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încht erea 
contractuluî/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Lep'i nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor Wsau 
recepţionăm rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)
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Model-tip 

 

DAREA DE SEAMĂ  

 de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.1 Din 29.12.2020 .    

 

 Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Molovata 

Localitate s. Molovata 

IDNO 1007601008410 

Adresa s. Molovata, r. Dubasari 

Număr de telefon 024854236 

Număr de fax 24854236 

E-mail primariamolovata@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact Brinza Igor 

 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate  

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

 Bunuri   

 Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

- 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 

 Nr: 21032133 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1607518100919 

https://achizitii.md/ro/public/tender/ 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:18.12.2020 Ora:11:00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

 Nu □    

 

Da □    

Data: 

Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: 21032133 

Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1607518100919 

Data publicării/ 09.12.2020 

transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 

achiziție□ licitație electronică□ 

catalog electronic□ 

Sursa de finanțare 
 Buget de stat  

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 201920,00 lei 
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 Operatorii economici care au depus cereri de participare la 

procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

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

 

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

- 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:  - 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ____-____ zile 

 

 Până la termenul-limită (data 17.12.2020, ora10:00 ), au fost 

depuse 6 oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

II Prozorovschi Lilian 1010605000089 Prozorovschi Lilian 

II Petru Balan  1003600079763 Balan Petru 

SC Villa Prodotti SRL 1016600007719 Agrici Alexei 

Lovis Angro  SRL 1007600043788 Sofrone Lilian 

Fabrica de Unt din Floresti 1003607011922 Pavel Grigoras 

Telemar SRL 1003600098573 Teleuca Marian 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 18.12.2020 ora 11:00. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

- - - 

 

 Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 

operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 

II Prozorovschi 

Lilian 

+ + +  

II Petru Balan  + + +  
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SC Villa Prodotti 

SRL 

+ + +  

Lovis Angro  SRL + + +  

Fabrica de Unt din 

Floresti 

+ + +  

Telemar SRL - - -  

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

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz):______________-_____________________________________ 

 

 Modalitatea de evaluare: 

 

 Pentru fiecare 

lot                                   

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               

 

Alte limitări privind numărul de loturi care 

pot fi atribuite aceluiași ofertant 

- 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 

pe loturi 

- 

 

 

 Criteriul de atribuire aplicat: 

 

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

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

de atribuire) 

 preţul cel mai scăzut                                            

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

 Informația privind ofertele depuse: 
 

Nr. 

lot 
Denumirea 

lotului 

U
n

it
a

te
a

 d
e 

m
ă
su

ră
 

C
a

n
ti

ta
te

a
 

Operatori economici 

II 

Prozorovs

chi Lilian 

Petru 

Balan II 
Villa 

Prodotti 

SRL 

Lovis 

Angro 

SRL 

Fabrica de 

Unt din 

Floresti 

Telemar 

SRL 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e   

1 
Produse 

lactate 
Kg  

5
9

5
6
9
.0

0
 

+
 

 

 

 

 

 

 

5
8

9
2
0
.0

0
 

+
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2 Cascaval Kg  

4
1
1
8
.7

5
 

+
     

3
7
9
1
.6

7
 

+
 

3
7
8
4
.0

0
 

+
 

  

3 
Produse de 

panificatie 
buc  

  

2
0
3
0
6
.0

0
 

+
     

 

 

  

4 
Diverse 

produse 

alimentare 

  

9
3
2
1
.4

1
 

+
     

6
4
6
1
.7

0
 

+
 

 

 

  

5 

Produse de 

origine 

animaliera,ca

rne 

Kg  

3
8
4
1
4
.0

0
 

+
 

3
8
2
2
0
.0

0
 

+
 

3
6
9
3
0
.0

0
 

+
   

 

 

  

6 

Peste 

congelat 

 

Kg  

3
1
9
9
.0

0
 

+
     

3
1
9
8
.0

0
 

+
 

  3
2
0
0
.0

0
 

+
 

7 
Produse 

cerealiere 
Kg  

6
5
8
4
.0

0
 

+
     

6
5
8
4
.4

4
 

+
 

 

 

  

8 
Fructe si 

legume 

proaspete 

Kg  

3
7
4
9
5
.1

4
 

+
     

3
2
2
6
7
.4

1
 

+
 

 

 

  

9 

Fructe si 

legume 

prelucrate si 

conservate 

Bu

c 
 

1
7
6
8
5
.0

0
 

+
     

1
5
7
4
0
.8

3
. 

 

  

  

10 Oua de gaina buc  

6
1
5
4
.1

7
 

+
     

5
4
2
5
.0

0
 

+
 

 

 

  

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

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  

 

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

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

______________________________-____________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 

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

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

Denumirea factorului de evaluare și 

ponderea fiecărui factor 
Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 

total per lot) 
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Factorul 1  
 

Factorul n  
 

Denumirea lotului 
(se va indica punctajul 

total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n 
  

 

 

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA/noile 

rivalo 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

 

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   

2   

n   

Lotul n 1   

 2   

 n   

 

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date 

privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic 

(inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor 

stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 

și/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele 

stabilite în documentația de atribuire: 

Data solicitării documentelor confirmative: _________________-______________________ 

Data prezentării documentelor confirmative: __________________-____________________ 

 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 

documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 

D
en

u
m

i

re
 

d
o
c

u
m

e

n
t           
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Operatorul 

economic 

           

Lotul n D e n u m i r e  d o c u m e n t           

Operatorul 

economic 
           

 

 Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

II Prozorovschi Lilian 

Ofera prêt mai mare pe urmatoarele loturi :  

produse lactate ; cascaval;peste; oua;   fructe si 

legume proaspete ; fructe si legume prelucrate si 

conservate ;  produse de origine animaliera(carne); 

diverse produse alimentare 

II Petru Balan Ofera prêt mai mare pe lotul – produse de origine 

animaliera(carne) 

Lovis Angro SRL Ofera prêt mai mare pe lotul –cascavai 

Telemar SRL Ofera prêt mai mare pe lotul  -peste.   

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

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

tabel identic celui de la pct. 14. 

 

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul 

proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 

22.12.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar 

fără TVA 

Prețul total fără 

TVA 

Prețul total cu 

TVA 

Produse cerealiere 

II 

Prozorovschi 

Lilian 

 

Conf.docum.atrib 

 

6584.00 7790.82 

Produse de origine 

animaliera,carne 
SC Villa 

Prodotti SRL 

Conf.docum.atrib 
 36930.00 44316.00 

Produse de 

panificatie 
II Petru Balan 

Conf.docum.atrib 
 20306.00 21940.00 

Peste congelat 

Lovis Angro 

SRL 

 

Conf.docum.atrib  3198.00 3838.00 

Oua de gaina Conf.docum.atrib  5425.00 6510.00 

Fructe si legume 

proaspete 
Conf.docum.atrib 

 32267.41 36112.00 

Fructe si legume 

prelucrate si 

conservate 
Conf.docum.atrib 

 

15740.83 18889.00 

 

Diverse produse 

alimentare 
Conf.docum.atrib 

 

6461.70 7269.60 

 

Produse lactate Fabrica de Unt 

din Floresti 

Conf.docum.atrib  
58920.00 63628.00 

Cascaval Conf.docum.atrib  
3784.00 4540.50 
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 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții: 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

II Prozorovschi Lilian 22.12.2020 e-mail 

II Petru Balan  22.12.2020 e-mail 

SC Villa Prodotti SRL 22.12.2020 e-mail 

Lovis Angro SRL 22.12.2020 e-mail 

Fabrica de Unt din Floresti 22.12.2020 e-mail 

Telemar SRL Lipseste orice informatie despre OE  

  

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

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

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

 Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare 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 

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 

 

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

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

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

 

 Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractu

lui 

Data 

contractului 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractul

ui 

fără TVA cu TVA 

1 

II 

PROZOROVS

CHI 

LILIAN(10106

05000089) 

Nr.46 29.12.2020 
15800000-6 

 6584.00 7790.82 15.07.2021 

2 

SC VILLA 

PRODOTTI 

SRL(10166000

07719) 

Nr.47 29.12.2020 
15800000-6 

 36930.00 44316.00 15.07.2021 

3 
II PETRU 

BALAN(1003
Nr.48 29.12.2020 

15800000-6 
 20306.00 21940.00 15.07.2021 
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600079763) 

4 

LOVIS 

ANGRO 

SRL(10076000

43788) 

Nr.49 29.12.2020 15800000-6 63092.94 72618.60 15.07.2021 

5 

FABRICA DE 

UNT DIN 

FLORESTI(10

03607011922) 

Nr.50 29.12.2020 15800000-6 62704.00 68168.50 15.07.2021 

 

 Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________           ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

L.Ș. 

























DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 18.12.2020

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IM'SP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-39
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail imspscp.achizitii@gmail.com
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact Crudu Lăcrămioara

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri (bunuri)
Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru

Bunuri El Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse de panificație
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1604499304051
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030284/

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 19 .11.2020 | Ora: 14 :18
Anunț de intenție publicat în BAP Nu 0 Da □

Data:
Link-ul:

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă

Nr:

Link-ul:

Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nun acord-cadruo sistem dinamic de 
achizițien licitație electronică0 catalog 
electronica

Sursa de finanțare
Buget de stat □
Buget CNAM 0
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 438 775,00 lei

1

mailto:imspscp.achizitii@gmail.com
http://scp.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030284/


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de p articipare

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers
Contestarea documentației de atribuire Nu □ Da □

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

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

Indicați sursa utilizată și data publicării:

Transmise operatorilor economici înregistrați Data;
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit

Nud
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-Iimită (data 18 noiembrie 2020, ora 10:00), au fost depuse 5 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici 1DNO Asociații/administi atorii

SC „Brodcțchi” SRL 10C4606001297 Administrator și asociat unic: Brodetchi Ion

„Adrika” SRL 1014600026086
Administrator, asociat și beneficiar efectiv 
unic: Covaș Adrian

„Dorianis & Co” SRL 1003601001929
Administrator: Buga Stepan 
Asociat: Buga Andrei

„Franzeluța” SA 1002600004030 Administrator și asociat unic: Andros Boris
ÎCP „Panifcoop” 1003600132567

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 19 noiembrie ora 14:18. 
Oferte întârziate (după caz):

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

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

Constatări/Comentarii (după caz)'._________________________________________

Denumirea operatorilor 
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea 
financiară DUAE

Garanția 
pentru ofertă

(după caz)
„Adrika” SRL + + + +
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8. Modalitatea de evaluare:

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

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

9. Criteriul de atribuire aplicat:

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

prețul cel mai scăzut 0
costul cel mai scăzut □
cel mai bun raport calitate-preț □ 
cel mai bun raport calitate-cost □

10. Informația privind ofertele depuse:

Nr. 
lot Denumirea lotului

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Operatori economici
„Adrika” SRL

Preț unitar fără TVA Corespundere 
specificații tehnice

1 Pâine din făină de grîu C/S kg 34 250 6,48175 lei +

2 Pâine dini făină de secară C/S kg 32 750 6,71756 lei +

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul corespunderii 
și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

* Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atibuite în baza criteriilor: cel mai 
bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informația privind rezultatele licitației electronice:
(iSe vcz completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

o



Denumirea operatorului 
economic Runda 1 Runda 2 Runda 3

Prețul fără
TVA/noile valori

Prețul fără TVA /noile 
valori

I’rcțul fără TVA /noile 
valori

Lotul 1
Pâine din făină de grîu C/S

„Adrika” SRL 258 587,50 lei 245 000,00 lei 222 000,00 lei
„Dorianis & Co” SRL 245 915,00 lei 239 236,25 lei 239 236,25 lei

„Franzeluța” SA 251 737,50 lei 251 737,50' lei 251 737,50 lei
SC „Brodețchi” SRL 266 465,00 lei 266 465,00' lei 266 465,00 lei

ÎCP „Panifcoop” 288 590,50 lei 288 590,50 lei 288 590,50 lei
Lotul 2

Pâine din făină de secară C/S
„Adrika” SRL 247 262,50 lei 235 000,00 lei 220 000,00 lei

„Dorianis & Co” SRL 235 145,00 lei 228 660,50 lei 228 660,50 lei
„Franzeluța” SA 255 450,00 lei 255 450,00 lei 255 450,00 lei
ÎCP „Panifcoop” 275 951,50 lei 275 951,50 lei 275 951,50 lei

SC „Brodețchi” SRL 288 200,00 lei 288 200,00 lei 288 200,00 lei

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Lotul 1
Pâine din faină de grîu C/S

1 „Adrika” SRL 222 000,00 lei
2 „Dorianis & Co” SRL 239 236,25 lei
3 „Franzeluța” SA 251 737,50 lei
4 SC „Brodețchi” SRL 266 465,00 lei
5 ÎCP „Panifcoop” 288 590,50 lei

Lotul 2
Pâine din făină de secară C/S

1 „Adrika” SRL 220 000,00 lei
2 „Dorianis & Co” SRL 228 660,50 lei
3 „Franzeluța” SA 255 450,00 lei
4 ÎCP „Panifcoop” 275 951,50 lei
5 SC „Brodețchi” SRL 288 200,00 lei

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: 20.11.2020
Data prezentării documentelor confirmative: 25.11.2020
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+ Formularul ofertei Se indică docum
entele confirm

ative privind se 
de atribuire (7/

+ Specificații tehnice

+ Specificații de preț

+ Garanția pentru ofertă (1%)

+ Formularul informative despre ofertant

+ Extras actualizat de la Agenția Servcii Publice a persoanelor juridice

+ Certificat de atribuire a contului bancar

+ Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor

+ Ultimul raport financiar

“F Certificat sanitar/ Aviz sanitar sau alt certificat ce atestă calitatea 
bunului

+ Autorizație sanitară veterinară de funcționare

lecția și calificarea O
E conform docum

entației 
'iclusiv D

U
AE)

+
Autorizație sanitar-veterinar de funcționare a unității de transport sau 

pașaport sanitar

+ Certificat de conformitate

+ Certificat de calitate și de proveniență a materiei prime (faină, grâu)

+
Confirmare de deținere a stocului de faină/grîu, necesar îndeplinirii 

contractului de achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile

+
Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea 

controlului permantent asupra calității sau contract cu un laborator

+
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a 

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

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 
achizițiile publice

0 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/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 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

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 13 J din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de așteptare, se 
efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și 
implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265.

18. Contractele de achiziție încheiate:

Nr. 
(1/0

Denumirea 
operatorului 

economic,
(1DNO) ■ '

Numărul Data
contractului contractului

Cod CPV
NȘV

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractuluifără TVA c u TVA

1 „Adrika SRL
1014600026086 21030284/1 15.12.2020 15800000 -6 442 000,00 lei 477 187,50 lei 31.12.2021

19. Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin.__ lit__ .

Argumentare:_______________________________

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea 
desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor 
legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie PAVLOV
(Nume, Prenume)

Executor: Lăcrămioara Crudu
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DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acorduluii-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 22.12.2020.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-39
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail imspscp.achizitii@gmail.com
Adresa de internei http://scp.md/
Persoana de contact Crudu Lăcrămioara

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a ofertelor de prețuri
Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordlului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul de achiziție Lucrări
SDMF

ie reparație capitală a încăperilor în

Cod CPV 45200000 -9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr: ocds- b3wdpl-MD-1601465941162
Link-ul:
https://achiizitii.md/ro/public/tender/21028870/

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 16.10.2020 Ora: 10:00
Anunț de intenție publicat în BAP Nu. 0 Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă

Nr:

Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire

Nun acord-cadruo sistem dinamic de 
achizițieo licitație electronică0 
catalog electronico

Sursa de finanțare Buget de stat □
Buget CNAM 0
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 275 252,67 lei

mailto:imspscp.achizitii@gmail.com
http://scp.md/
https://achiizitii.md/ro/public/tender/21028870/


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii d<; participare

4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
completa în cazul în care ciufost solicitate clarificări)

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

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

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

Indicați sursa utilizată și data publ icării:

Transmise operatorilor economici
înregistrați

Data:

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Până la termenull-limită (data 16 octombrie 2020, ora 10:00), au fost depuse 7 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociații/adininistratorii

„Anreal Cons” SRL 1016600000879
Administrator: Tofan Andre 
Asociați: 1. Ceban Andrei

i

„Prodomus” SRL 1005600058528
„TermoFasConstruct” SRL 1019600055685

„Master-Construct” SRL 1019600004236

Administrator: Roșcovan Io 
Asociați: 1. Maliclon 
Beneficiar efectiv:
1.1. Malic Ion

n

„Softconstruct” SRL 1014600001023 Administrator și asociat uni 
Visarion

c: Plămădeală

„Vega Total” SRL 1018600014632
„Resacons-STR” SRL 1003600159764

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 16 octombrie ora 10:00. 
Oferte întârziate (după caz):

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor



Denumirea 
operatorilor 
economici

Propunerea 
tehnică

Propunerea 
financiară

DUAE Garanția 
pentru ofertă

(după caz)
„Anreal Cons” SRL + + + +

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, în cazul
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz)'.__________________________________________________■

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot 0 Pentru mai multe loturi cumulat e □ Pentru toate loturile □

Alte limitări privind numărul de loturi 
:are pot fi atribuite aceluiași ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

10. Informația privind ofertele depuse:

cit.

= g
s 5

2 2 ă Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Q

c
U

Operatori economici

„Valdcongrup” SRL

Preț unitar 
TVA

fără Corespundere 
specificații telurice

Lucrări de reparație capitală a 
încăperilor în SDMF U

ni
ta

te

- 144 050,0C lei +

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin:,, + ” în cazul corespunderii și prin 
,, - ” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)



^Informația 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-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor

Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informația privind rezultatele licitației electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul, aplicării licitației electronice)

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

valori
Prețul fără TVA /noile 

valori
Operatorul economic 1
Operatorul economic n

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori

Prețul fără TVA /noile 
valori

Operatorul economic 1
Operatorul economic n

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Lotul 1
Lucrări de reparație capitală 

a încăperilor în SDMF

1 „Anreal Cons” SRL 144 050,00 lei
2 „Prodomus” SRL 150 158,78 lei
3 „TermoFasConstruct” SRL 167 009,5 8 lei
4 „Master-Construct” SRL 184 350,64 lei
5 „Softconstruct” SRL 190 000,00 lei
6 „Vega Total” SRL 191 330,55 lei
7 „Resacons-STR” SRL 234 540,67 lei

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor 
stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic

Documentul 
șii/sau 

informația 
solicitată

Data 
transmiterii Răspunsul operatorului economic

„Anreal Cons” SRL

Justificarea 
ofertei anormal 

de scăzute
20.10.2020

Notificare nr. Ol/c-24-364 din 22.10.2020
„Prodomus” SRL Notificare nr. 01/c-24-363 din 22.10.2020

„TermoFasConstruct” SRL Informația nu a fost prezentată
„Master-Construct” SRL Informația nu a fost prezentată

„Softconstruct” SRL Notificare nr. Ol/c-24-362 din 22.10.2020
„Vega Total” SRL Informația nu a fost prezentată
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13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: 27.10.2020
Data prezentării documentelor confirmative: 28.10.2020

Denumirea 
operatorului 

economic
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de 

atribuire (inclusiv DUAE)

Lucrări de reparație 
capitală a 

încăperilor în 
SDMF
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14. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării

Notă* In cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic 
celui de la pct. 14.

Constatări:

în corespundere cu decizia nr. 03D-878-20 din 25.11.2020 privind soluționarea contestației formulată 
de către „Prodomus” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 
02/1078/20 la data de 02.11.2020, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1601465941162 din 
16.10.2020, decizia grupului de lucru din cadrul IMSP SCP nr. 1 din 28.10.2020 privind atribuirea 
contractului de achiziție publică a fost anulată. Ca măsură de remediere a fost propusă de către ANSC 
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reevaluarea ofertei „Anreal Cons” SRL depusă în cadrul procedurii cu privire la achiziționarea lucrărilor de 
reparație a încăperilor în SDMF.

Astfel, la data 27.11.2020 prin notificarea nr., 01/c-06-982, grupul de lucru pentru achiziții a solicitat 
agentului economic „Anreal Cons” SRL să precizeze care a fost scopul indicării cazierului judiciar în 
compartimentul „Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești” 
pct. 3 A.7.1 din DUAE, care prevede obligația ofertanților de a descrie măsurile ce demonstrează fiabilitatea, 
în pofida existenței unui motiv de excludere.

Drept răspuns, operatorul economic menționat, în referința nr. 01/c-24-415 din 30.11.2020 declară pe 
proprie răspundere că nu a fost implicat nici într-un dosar penal, resprectiv, în DUAE a fost indicat cazierul 
judiciar ca fiind o dovadă că persoana juridică nu a fost implicată în acte de corupere sau alte antecedente 
penale.

în această ordine de idei, grupul de lucru consideră că nu există temei legal de a respinge oferta 
agentului economic „Anreal Cons” SRL, din acest considerent menține în vigoare câștigul atribuit acestuia.

15. în urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr„ 1 din 02.12.2020 s-a decis: atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului „ Aureai Cons” SRL:

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

N<> 
crt.

Simbol 
norme și 

Cod resurse
Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a d
e

5
g C

an
tit

at
ea Valoarea de deviz, lei

Suma totală 
fără TVA

Suma otală cu 
TVA

inel, salariu inel, salariu

Lucrări de reparație capitală a 
încăperilor în SDMF lu

cr
ăr

i

- 144 050,00 lei 172 860,00 lei

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Anreal Cons” SRL 
„Prodomus” SRL 

„TermoFasConstruct” SRL 
„Master-Construct” SRL 

„Softconstruct” SRL 
„Vega Total” SRL

02.12.2020 E-mail

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare 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 achizițiile 
publice

0 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 ziile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax

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

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, 
(1DNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului

Cod CPV
Valoarea contractului Termenul de 

valabilitate a 
contractuluifără TVA eu TVA

1
„Anreal Cons” 

SRL 
1016600000879

21028870/1 21.12.2020 45200000-!) 144 050,00 lei 172 860,00 lei 15.02.2021

19. Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin.__ lit__ .

Argumentare:________________________________

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Furie PAVLOV
(Nume, Prenume)

Executor: Lăcrămioara Crudu
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