


























































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.J_din 14.01,2022
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 85-72-41
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail)
Ursu Aurica, 022 85-72-38, achizitii21@bk.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri 0Licitație deschisă 
□Altele: [Indicați]

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

Bunuri □ Servicii0 Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de pază pentru anul 2022
Cod CPV 79700000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1636969681323
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046771 /
Data publicării: 15.11.2021

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

0 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://scp.md/achizitii-publice/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 22.03.2021
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0 Buget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; oAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 850 000,00 lei

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
mailto:achizitii21@bk.ru
http://www.mtender.gov
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046771
http://scp.md/achizitii-publice/


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

(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 10.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. OPP „Alfm-Protect” S.R.L
1005602003670

Administrator: Costeniuc Dumitru 
Asociați:
1. „Compania de securitate Alfin” SRL

2. „Arsenal” S.R.L 1005600039187 Administrator și asociat unic: Haruța 
Vasile

3. „Premium Security Grup”
S.R.L 1005600041471

4. Î.S. „Servicii Pază a MAI” 1010600043506 Administrator: Sava Sergiu
Asociați: Ministerul Afacerilor Interne

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

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
OPP „Alfm- 

Protect” 
S.R.L

OPD „Arsenal” S.R.L Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea 
financiară prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat
Garanția pentru 
ofertă (după caz) prezentat prezentat

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

Formularul ofertei prezentat prezentat
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Formularul 
informativ despre 
ofertant

prezentat prezentat

Extras actualizat de 
la Agenția Servicii 
Publice a 
persoanelor juridice

prezentat prezentat

Certificat de 
atribuire a contului 
bancar

prezentat prezentat

Certificat de 
efectuare sistematică 
a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat prezentat

Ultimul raport 
financiar prezentat prezentat

Declarație pe proprie 
răspundere privind 
prezența amplasării 
echipelor mobile la o 
distanța de cel mult 
3 (trei) km.

prezentat prezentat

Declarație pe proprie 
răspundere privind 
intervenția echipelor 
mobile timp de 3-5 
min de la 
declanșarea alarmei.

prezentat prezentat

Declarație pe proprie 
răspundere privind 
lipsa situațiilor 
litigante, a 
dificultăților de drept 
cu Beneficiarul.

nu corespunde prezentat

Demonstrarea 
experienței 
operatorului 
economic în 
domeniul de 
activitate aferent 
obiectului 
contractului.

prezentat prezentat

Licență de activitate 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 corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:



Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lotul 1
Servicii pază 
pentru anul 
2022

OPP „Alfin- 
Protect”
S.R.L

800 000,00 365 zile - +

OPD
„Arsenal”

S.R.L
837 468,00 365 zile + +

Lot n Operator 
economic 1
Operator 
economic n

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului 

economic
13.12.2021 OPP „Alfm-Protect” S.R.L Garanția ofertei în 

original. A prezentat.

15.12.2021 OPD „Arsenal” S.R.L Garanția ofertei în 
original, clarificări 
privind: 1 .interdicția 
indicată în Extrasul din 
Registrul de stat al 
persoanelor juridice nr. 
18176 din 23.09.2021 al 
Agenției Servicii Publice 
și 2. DUAE pct. 4C.13.

A prezentat.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

OPP „Alfin-Protect” S.R.L în temeiul art. 69 alin. (6) „Autoritatea contractantă nu 
acceptă oferta în cazul în care:
a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.” 

Totodată, conform art. 19 alin (3) lit. - d) „a prezentat 
informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de 
către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție.”

Agentul de pază OPP „Alfin-Protect” S.R.L a prezentat 
Declarația pe propria răspundere privind lipsa situațiilor 
litigante, a dificultăților de drept cu Beneficiarul. însă, această 
declarație nu corespunde realității.
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La data de 28.12.2020 autoritatea contractantă a încheiat 
contractul nr. 21030430/1 de prestare a serviciilor de pază 
pentru anul 2021 cu OPP „Alfin-Protect” S.R.L.

Pe parcursul anului 2021 Prestatorul a fost sesizat de mai 
multe ori privind încălcarea condițiilor contractuale și anume:
- la data 03.06.2021 Prestatorul a intervenit cu o întârziere de 
10 min. de la declanșarea alarmei (pct. 4.1.5 din Contract - 
Echipele mobile intervin în decurs de până la 5 min.).
- la data 09.08.2021 Prestatorul nu a exercitat ordinea, 
securitatea și integritatea bunurilor materiale în perimetrul 
teritoriului Beneficiarului, fapt confirmat prin Actul de 
constatare și evaluare a pagubei din 09.08.2021, suma 
prejudiciului constituie 37 630,64 lei, care nu a fost achitată 
până în prezent, în așa mod, în suma menționată spitalului 
fiindu-i cauzat prejudiciu material.
- la data 10.11.2021, medicul de gardă a solicitat de urgență 
intervenția pazei pentru a lua măsuri într-un caz de încălcare a 
ordinii publice, agresivitate care a perturbat liniștea secției 8. 
Doi gardieni au venit peste 30-40 min., dintre care unul îndată 
a plecat. Abia peste 20 min. au venit încă doi gardieni, care au 
aplanat situația de perturbare a liniștii pacienților și a 
personalului din secția 8.

Astfel, Prestatorul a încălcat pct. 2.1 din Contract: 
Prestatorul asigură securitatea personalului și a pacienților în 
perimetrul instituției medicale și menținerea ordinii publice pe 
teritoriul instituției, monitorizarea, control vizual al spațiilor, 
obiectivelor patrimoniale, al evenimentelor, al acțiunilor, al 
deplasării/mișcării persoanelor străine pe teritoriul instituției 
medicale;
- pct. 4.1.9 Prestatorul se obligă: Despre comiterea crimelor, 
infracțiunilor, contravențiilor Prestatorul va informa unitatea de 
serviciu a organului afacerilor interne și pe Beneficiar. Până la 
sosirea organelor de drept Prestatorul va asigura 
inaccesibilitatea locului incidentului. Când stabilește autorii 
faptelor contravenționale/penale sau persoanele presupus 
vinovate, îi reține la fața locului, ia măsuri pentru fixarea și 
păstrarea elementelor și a altor mijloace și materiale probatorii 
până la sosirea organelor de drept.
înștiințarea imediată a Beneficiarului despre producerea 

oricărui eveniment în timpul prestării serviciului și despre 
măsurile întreprinse, este obligațiune stipulată în pct. 4.1.10. 
Gardienii implicați au prezentat explicațiile abia la data de 15- 
16.11.2021, la insistența responsabilului din partea autorității 
contractante.

Potrivit pct. 5.2 - Din culpă/neglijență, pentru daunele 
pricinuite Beneficiarului, precum și pentru neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale prevăzute de pct. 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 
4.1.10., față de Prestator se aplică o penalitate în mărime de 
0.3% din valoarea contractului - ceea ce constituie 2 520,00 lei 
și înștiințarea Prestatorului.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
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Pentru fiecare lot 0
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:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Lotul 1 Servicii 
pază pentru anul 
2022

OPD
„Arsenal”
S.R.L

334 zile 69 789,00 767 679,00 921 214,80

Paza fizică 334 zile 69 189,00 761 079,00 913 294,80
Paza tehnică 334 zile 600,00 6 600,00 7 920,00

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit
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Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

OPP „Alfin-Protect” S.R.L 22.12.2021 e-mail
„Arsenal” S.R.L 22.12.2021 e-mail
„Premium Security Grup” S.R.L 22.12.2021 e-mail
Î.S. „Servicii Pază a MAI” 22.12.2021 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorul 

ui 
economic

întreprinderea:
Cu capital 
autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod 
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului- 

cadru
fâră TVA inclusiv 

TVA

„Arsenal”
S.R.L 21046771/1 14.01.2022 79700000

-1 767 679,00 921 214,80 01.02.2022-
31.12.2022

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai hun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

PAVLOV Iurie

8



tD

.)

tD

F E- 6';-
b) !3 i> t9
E:o-
+L+F.

---iaAv

.i. '! H' !.FoX-
:i artDo
tD .. AtiiHP'

xiiAa d;o
V A A FE i6;ear+a-:E
--*^tDi =tZ3 E'Hs
l-^Itstr 

=o 
fi

lr(^":^a.F-Y
GEA
Fti'-

u.) ,-..tN
t! -..G

H
I

-z5'
i'l tD
r- l-1lvvl+-nTTtsR
I u u -,tF

=. rE{
t-
lr,r 

-rw \-
IG' (r]
IEl: (n

I
ICD L-r
lr.l.Dz|:INJ !r
lA7
tN)
INJ

b.J

o
lt

o

.t

rl

Ft
(D

a

(D

o

I

a

:i

L^J
:r: v)

19( I

'l

X

z
s(

>

u

I

z
F
o

5

r:

!X

o

o

a

a ra

i\

o

;

N)

@
-_l

f.J
t,
oo

NJ

oo{

al

AI
-t
TO-^i

l'

o

a
I
a
o+

I

o
I

I

loo
too

(}J

t

-I
-o

E-
-

-

\ zl
.i Ftl
6l

".i. a

s3

s.(!\
ll

(D

n

lv)

I

llr
t\

k€ gFql
x +4{c; Q(X i
!\irt

^i 
i, i. tD.r

d^A
^!\1HiiN 

=I 
*

x\;*x O*\o.r1!A-d
\!-^
AAEV

\ ni =: L+.

^$.tr\ o. 1\ *'o g
di!'=.\t9|!
\t"44J R,3. X
--dli.*:-F

^Lf-'' -r l:So-'

hf*1,t; :l
\-R <I iNH'lut-r

-l
tDa

o
a

N

N=.

.)

dts.
ct
otr

a)

a

|J

o

o

6

a L-.)-l -
t- 7f
,-' I

N .r

Lrr lO

{'\
a

I

(}J

I7
t-l
I

z
:''l

IJ

+

\̂
o

5.
o
d\(\

(J|
oo

I

v!

YX
5
9o
a

I

o

-

o

6

o
ao

x-
tr
LN
o-t

=:n
r
o
I

-
n

-\
o
R

s,
o
G\



(Dr

a

6

:\
\1\:

IA
!o

t!

F.l

o
.u

(a

o

(a

oo

o

Hr>

.A "+
Fera-
'O-
'1 6

9.8rtt F!
$9 '(D

o:
{ct
; i'5

t9( x

6

U)

'l

,5
o

(!

N)

NJ
co

i\

>?E EDUJ
-t--/t %9393qB
i V ooo
"d A ZZCn:'5 >>?.\-H crZle
- 

t- 

- 
r-4

l:D L-l n n
S ""x.

s
o

z
tr

AJV
;Fo

b('

" F0(t

3
t\)
i.)
NJ

Hf-
Al.
;]H
\ory
uJ .1"oo =-A"
f ii-f
ra 16

\) i\

o
o
Io

UJ

I

?
f-1
I

z
:'l
N)

s

z
tr

f-

;I
-
i\

NJ

5

(..rl

A

ot0f0
=.) o

*NcL

! *c9.-
.D=.
.03
o{.)5

\:-,p\N
ni"5
b5o
Fa
0ao

i(N n| .. -

(/)

-
o

a
+o

a
o!!

w

-
-
3

U)

|-
(r)

CD

I

-
X

w
f-
H

e
CD

o

a
ts

-
F,.{

(D
-1
I

n
a

o

o

o

l.)
N)

t\)
(,J

f.J
u)

tJ t\)tJ l.)
UJ

a

I

o

f.J
i.J
NJ

IJ
'1.)

l.J

N)
tJ
NJ

IJ
l.r
f.J

NJ
[.)
N)

!.J
l.)

l.J

tDrt

!

.}

6
o

o

(D

O
.)
tD

rt

:1

6

(D

.!

o
(D

-

-l

EP

QH)
sla\ terF"r

n(

{o.
6f)

s(D

lsP

l:rD
::+ i.+
l:J.
.)F
illr..:. (D

c)

o

a

o

o



0

o

(!

o

ra

rt

i!u

i

(a

-

aEtoi.
lEi!tr
utX

.h

t)o

A?

N

(!

't

6

o

z
tr

Fo-;i-.+!!
ETD
QEIr!l

6i E.

,o

oo

FJ:t

tA

a

o

IE
0

iE'
XtD

s.:
t:!XP
n-:
-6'

ao

o

N

()

i

QZ
n!

I

I

I

I

N.
.D

EFG.?
NX

Na_*i'
li j.
Qa

.i ^!llP

s.0
S, E'

!oR.)

\o

N "!r.
d$

H5'
:RX ri.
.:* (t

Yrdg"

(rl

t9>

Dt,

r!

I

!t(

l.J
J\

t'J
t.J

N'J

(t
UI

a

tD

a
{
t!'-r

):

in it
ioli. I

NP

oo-
:!,=

x4

il

o
t\)5
t9
i.)
N.)

-

o
- a

(t

O

F
tf

a

0

tD

I

X

a

ra

a

rc

(D

o

-

(1r!

; i\i

=.8o'!

!l

tJ

t,

ao

l-J

t.J

t\)5
oJ

00

b.J

(,
1..)A

A

(JJ
**I{
A

(/J

tJ

A
z

o O

o

o
o

a
rd

0 o
(D

(a

a

(t

(! i.ai
;i5
ErJ
a5

rt
N

E7

='oai lr,
Oa;t;
8r'



6

o

(D

(!
.'
(D

o

a

(!

t!'
F!

LN

-
(t=
dc,

t)

QN

-

F(,
xi<

a
tD

(D
i

I

w
F

r-

d
o.+
cD

a
t-
e
iv

F-t

4

a

s* Fo'itr;!rE
EO!3

=. 
:, i'a=6-'x p

x- F x. x- * F

i'=

o6p(*
o

{. x. x- x. * x.

!e 153E
g.H
3.8

x. x- F x- x- )l-

x. {- F x- :F x.

sQ a
N.i:
nO5
$ f "s'

alNI
\l

xl
{l

i

\

sa

(\

\
N

-
4

d

o

â4
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DARE DE SEAMA

de аtriьчirе а сопtrасtцlчi de achizitii publice п
de iпсhеiеrе а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr ! din 10.01.2021

1. Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

3. Сlаri{iсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarфcdri)

Mun. Chisinёu. оr. Сriсоча
1007601010183

0z2l4зOz90
022l45з2з8

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е- Sрбtаru Natalia, specialist

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оfеrtеlог de рrеrчri Щl!9_@Щ!gД
oAltele: flпdicatil

Рrосеdurа de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вчпчri п servicii п Luсrёri п

obiectul achizitiei Achizitionaгea рrоdчsеlоr аlimепtаге репtrч апчl 2022

Cod СРV 15800000_6

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа

рrосеdчrii de аtгiЬчirе (iп cazul aplicйrii allor
proc eduri dec бt l ic itatia desc his d)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
por l а l ul u i gwе r п а mе п la l,wyy у,. m t е пdе r. goy. md )

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 бз7673792590
Link-ul: https:i/achizitii.md/rolpublic/tendeг/21 0З 1972l
Data public5rii: 2З.l |.20Z|

Platforma de achizi{ii publice utilizati п achizitii.md: п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de achizi{ii
рчЫiсе а autoriti}ii contractante

oDa DNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:

Апuпt de inten{ie рuЫiсаt in ВЬР (dupd caz) Data:

Link-uI:
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)

cAcord-cadru пSistem dinamic de achizilie пLicitalie
еlесtгопiсД пСаtаlоgеlесtrопiс

Sursa de finan{are пВugеt de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; пSursе
extemei trдltе surse: Bugetul local

Vаlоаrеа estimatn @i, Jйrd TVA) 199з 494,49

Dепчmirеа autoritйtii contractante рrimйriа оr. cricova
Localitate
IDNo
Adresa Mun. Chisinёu. оr. Сriсоча. str. Chisinбului. 90
Nчmir de telefon
Nчmir de fax
E-mail oficial sоаtагч.84@mаil.ru
Аdrеsа de iпtеrпеt primariacricova.md



J

4. Modificбri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se уа completa tп cazul iп care aufost operate mоdifiсdri)

5. РАпй la termenut-limit5 (data 15.12,2022, оrа 09:00), au depus oferta 10 ofertanli:

Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

баtа solicitйrii сlаrifiсirilоr
:--_л-л+л_,.t-i дапппmiпt €llutrrllЕа UPýr

ЕхDчпеrеа succinta а ý9цýцgIцgllцIцýgl!
Б--.._л*лл -,.n-intБ о убспппепlпi

Data transmiterii

Tlrdl""|l ,r^. 
"ttlizald 

ýi data publicйrii]FБli*t" io ВЛР/аltе mijloacelor de iпfоrmаrе

[Iпdicayi пumdrul de zile]T".r*n-ti.itЛ tie dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor рrеlчпgit (dupii caz)

ББrrmirеа ореrаtоrчlчi есопошiс

ffi@
"Flоrепi" SRL;

Basuette SRL;
"Delmix Prim"SRL

Теlеmш SRL
@

Alim - Total SRLffi
C."!gp.i!oýB!_

IDNo Asocia{ii/
administratoriiNr.

10l4600040053 MuEet Dumitru
1.

10l6600007719 AgTici Alexei.'

i 002601002055 ыи-Bubuio" Odiseea
3.

10146000з7741

-Bobacova 

Ecaterina
4.

1010б00031257 Bevziuc Alexandru
5.

1003600098573 Milusev Tatiana
б.

1006600032107 Aurel ciobanu
7.

1014600000912 Bahcivanji Sеrghеi
8.

i 002600024308 Ionila Blena
9.

1003600026963 Costru Radu
10.

сitrе operatorii economici:

Б"Б.irЬ" op"ratorului economic

Dепчmirе dосчmепt

Рrорчпеrеа tehnica

Рrорчпетеа financiarl

oferta
|lal. пu



Gаrап{iа репtrч оfеrtё
(dupd caz) ý

рц
ý-

\

ý:

\
9
ц

ý р\
ý

р
ц

ýlý

\ l\
Documente de calificare

Se va сопsmпа prin: prezeпtat, перrеzепtаl, пu соrеsрuпdе
ofcrta (F 3,l)

\ $

ý

\ \

ý

ц $

ý

у
ý

ЕЕ

\ ц
р
\

Autoгizalia sanital-veterinala
dc funciionarc е аgслtчlчi
осопоmiс ýач ccrificat de
inregistrffe оfi ciala pentru
sisчrапи аlimепtеlог

ý

ýý
\

N*\ý R*
р
\

N*
р
\

N* N 9
ц*

ýt

\

ýЕ ý

р
\ъ

Autorizatie sanitar- чеtегiпаrа

ре unitatea de transport Sau
Раýароrtчl sалitат al
ttanýponului

N;
ц

ts

N:
\

Rх
\

Nx
ц

RB
\

р
цý ьýýý

Extras din rogiýtrul

рсгsоалеlоrjчridiсе ý

\
р
ý- \

рq

ý

\ ý. $ \ \

ý:
р
ц

lnformatii generale despre
ofertant

ц s р\ р
ý,

р
\

р
ý.

р
s \ \

9
ц

Declalatie privind Situalia

р9rSопаlа & орсгаtоrulчi
Economic

Еt

\

:

\

ý:

\

в

\

ý

\ в s
ý

р
\ \

DeclaIаIie privind conduit
etba ýi neimplicarea iп
ргасtiсо frauduloase 9i de
соrчреrе

р\

ý ý
l

\ \ t

ё

s ý
ё

\ \
certif]cat de efectuare
sistematica а рlёtii
imoozitelor, contribUliilor
eliberat de lпsресtогаtчl
FiScal

ý:

\

ý

р
\

ý

\ ц \

ý

s \
ý
\ \

certifi cat /Declaratis do
conformitate sau
inofensiviвte sau caliвtc
рспгч ргоdчsсIс livrate

ý:

\
р
ý- р

\

:
р
ц

р ý. \ р
\ ц

ý

ц



7

(Iпfоrmа|iа priviпd фпumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп сопfоrtпitаtе cu сеriп|еlе diп
dосumепtа1iа fu atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtar, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пu corespuпdeceriп|elor de caliJicare))

7. Informalia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele ýolicitate:

* Ьа cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iidica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе " , se vа сопsеmпа рriп: ,, l " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч еlчсidаrед чпоr neclaritili sau сопfirmдrеа чfоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerintele ýtabilite in documentalia de аtriЬuiге (inclusiv justificarea рrе{чlui апогmаl de scizut) s-
а solicitat:

certificat de dеtiп€ге а
abatorului sau contract cu
аsеmепеа abator (репtrч
toate tipUrile de саrпе) р\

ý:
a.

!-r -:s \

ý

\

ý ý

р
\

ý

ц
сегtifiсаt de calitate si de
provinienta а meteriei ргimе
(faina, gfiu) (репtrч igentii
ссопоmiсi саrе livreazi
рiiпе)

ý
ý*
р
\

ll*\ý N*
р

ý

ý*
\

N*
ý,

9
ц*

so

ý*

:
р
\

р
\ý

ý

\ь
сопfiгmаrе de detinere а
stocului dc faina/griu, пссеsаг
indcpliniгii сопtгасtчlчi de
achizitic рс о pcrioada de cel
putin l0 zile (репtrч sgcn(ii
economici саrе livreazi
Diine)

\ \ \ \ \ ý

ý

s

ý

ý
ý р

\ \
ccпificat da detinere а
lаЬогаtоrчlчi atestat репtru
cfectuffea contro]ului
permмent аsчрrа calitatii Sau
contract cu аsеmепеа
laborator (репtrч operrtorii
economici саrе livreazi
оiпе)

ý

ý
ц \ \

ý

\

ý

р
\

ý

\ \

Dепчmirеа
lotuIui

Dепчmirеа
operatorului

economic

Pretul ofertei
(fuатчА)*

cantitate ýi
unitate de
misчri

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Achizilionarea
produselor
alimentare

репtrч anul
2022

АVТ LЧХСОm SRL 400908,00 2 loturi + ?+
Alim - Total SRL 135 643,87 4 lot + +

Delmix Рrim SRL 225 962,17 8loturi + +

iCS Lapmol SRL 1 049 713,43 2 lot + +

Baguette SRL 25 бl8,10 1 lot + +

Data
solicitf,rii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul risрчпsчlчi ореrаtоrчlчi
есопоmiс

9. Ofertan{ii respinqi/descaIifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
SRL Villa Prodoti

(lotul пr 1,2)

Ореrаtоrчl economic арrорчs cel mai mic ргеt la
lotul пr. 2 insa depeýeýte pragul de 30% din suma
propusi, nu а prezentat toate documentele solicitate,

Telemar SЮ
,ot пr. З Peýt(

Nч а prezentat documentele песеSаrе

4



Viocris-Impex SRL
(Lotul 3 peste)

Nu а prezentat nimic (nici uп document)

FIоrепi SRL Ргеt mагit

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
репtrч mai multe loturi cumulate о
репtrч toate loturile в
Alte limitйri privind пчmёrчl de lоtчri сше pot fi atribuite aceluiФi ofertant: PпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

рrеtчl cel mai scizut п
costul cel mai scdzut п
Cel mai bun rароrt calitate-prel tr

Cel mai bun rароrt calitate-cost .
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii cJe atribuire suпt aplicale паi multe criterii de alribuire, se чоr
iпdica loale crileriile de atribuire aplicate ;i dепuпirеа loturilor аfеrепlе)

12. IпfоrmаJiа privind factorii de ечаlчаrе aplicali:

(Se va соmрlеlа peпtru loturile care au fost atribuile iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

\ 13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va сопрlеtа iп cazul iп care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motiyul rеечаluirii ofertelor
Modificirile operate

14. iп чrmа examiniri, evaluirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din oferti Punctajul саlсцlаt
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Denumire fасtоrul n Ропdеrеа
Dепumirеа operatorului economic п Total

Denumire factorul l Ponderea
Denumire fасtоrul п Ропdеrеа

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitate ýi
u nitate de
misчrй

Рrе{ul unitar
(fПrП ТVА)

Рrеtчl total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Lot пr. l
de gйiпё
Lot пr. 3

Саmе

Peste

Avt Lux Соm
SRL 2 loturi з92 889,00

Lot пr. l
de gбiпё
Lot пr. 3

Саmе

Peýte

Avt Lux Соm
SRL

Lotnrll Basuette SRL 1 lot 25 618,10 Lot пr l1 Basuette SRL



Fructe uscate Fructe uscate
Lot пr. 8-
produse lactate,
9- Ьгiпzб cu
cheag tа.rе.

ICS Lapmol
SRL 2 lot 1 049713,43

Lot пr, 8-
produse lactate,
9- Ьriпzi cu
cheag tаrе.

iCS Lapmol
SRL

Lot пr. 4: оul
Lot пr. 7: Fruсtе
Lot пr. 1б: Ulei
de flоаrеа
soarelui
Lot пг. l9:
Boboase

Alim - Total
SRL 4loturi 135б43,87

Lot пr. 4: очЁ
Lot пr. 7: Frчсtе
Lot пr. 16: Ulei
de flоаrеа
sоаrеlui
Lot пr. 19:

Boboase

Alim - Total
SRL

Lot пr. 6:

Legume
Lot пг. l7:
сопsегчбturi
Lot пr.l8:
Мuгйturi
Lot пr.21 : Miez
de пuсi
Lot пr.22:
Seminle
Lot пr.23:
Diverse produse
alimentare
Lot пr.24:
produse de
planifica{ie
Lot пr.25
Pistii congelate

Delmix Prim
SRL 8loturi 225 962,17

Lot пr. 6:
Legume
Lot nr. 17:

сопsеrчitчri
Lot пr. l 8:

Мчritчri
Lot пr.2l : Miez
de пчсб
Lot пr.22:
Seminte
Lot пr,23:
Diverse produse
аlimепtаrе
Lot пr.24:
ргоdчsе de
planificalie
Lot пr.25
Ptrsйi congelate

Delmix Рrim
SRL

Loturile 2; 5; 10; 12;13; 14;15; 20 anulate сопfоrm аrt,71 al.1 pct.d.(Suma fiind mai mаrе de 30%)

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicб:

in temeiul аrt. 7l alin. lit

Argumentare :

(Iпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi iпplicayi tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu preyederile art, 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iutie
2015 priviпd achizisiile publice)

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr есопоmiсi despre deciziile grupului de luсгu pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

[se sресфсd SIД RSДР, е-tпаil, fax,
роýtd, elc]

lб. Теrmепul de aýteptare репtrч incheierea contractului:

cazul iп саrе чаlоаrеа estimatб а contractului este П б zile in cazul tгansmiterii comunicirii рriп
mai miсё decit ргаgчrilе prevlzute la аrt. 2 alin. (3)
al Legii пr. 131 din З iulie 20l5 privind achiziliile

loace electronice si/sau fax п
П l l zile iп cazul netгansmiterii соmчпiсбrii рriп

lice loace еlесtrопiсе si/sau fax п

6

Modalitдtea de trапsmitеrе



7

cazul in с*. чаЙrеа estimati а contractului este | П t t zile iп cazul tгmsmitеrii comunicirii prin

egali sau mai mаrе decit рrаgurilе prevazute la аrt.2 | mijloace electronice ý7sau fax п
alin, (З) al Legii пr. 13l din З iulie 20l5 privind | П t б zite in cazul пеtгапsmitеrii comunictrrii рriп

ile publice loace electronice si/sau fax п

(Selectayi tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. lЗ1 diп 3

iulie 20I5 priviпd achizi\iile publice, iпclusiy а tеrпепеlоr de asteptare, Se efectueazd iп сопfоппitаtе
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizitii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dald se completeazd doar iп

cazul iп cari la procedura de achizisie publicd aufost aplicale crilerii de durabiIitate si s-a iпсhеiаt

сопlrасl/сопtrасtе репtru lot/loluri репtru care aufosl oplicate criterii de durabililate)i

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

intreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

NumiruI
qi data

contractuluv
acordului-

саdru

Cod
срч

Yаlоаrеа
contractului

Теrmеп de
vaIabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

AvT Luxcom
SRL з

10.01.22
l5800000-
6

374889,00 47l б44,80 з1.12.2021

Alim - Total
SRL

4
10,01.22

l5800000-
6 l35 б43,93 159 082,75 з1.|2.2021

Delmix Prim
SRL

5
l0.01.22

15800000_
6 225 962,|1 254 135,14 з|.12.2021

ics Lapmol
SRL

2
10.01.22

l5800000-
6

| 041 1|3,
,lз

l l35 б!8,
50

з1.12,202|

Baguette SRL
6 10.01.22

l5800000-
6 25 бl8,10 30 740,00 з1.12,2021

Au fost aplicate сritеrii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA]NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
duгabilitate (lei MD):

(iпdiсауi sutпa сu TVA)

Codul СРY al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire pentru lоtчlЛоturilе pentru саrе аu fosf
aplicate criterii de durabilitate:

Pre1ul cel mаi scйzut о

coslul cel mаi scdzul о

Cel mai Ьuп raport calilate-prel .
Cel mаi Ьuп raporl calitate-cosl Е

frrпТVА inclusiv
TvA

,7



Рriп рrеzепrа dare de sеаmd, grupul de lucru_ declard .сd tеrmепul de asteplare репtru iпсhеiеrеа

сопtrасtuluусопtасtеиr rпаiсйе"а-fо;; ;р;;; @хсерfiпd cazurile prevdzule de алt,.з2 аЛiп, (З) al Legii

пr. 1з1 diп з iulie 2015 prпini iiпiziliiti publicie ), рrесum qi сd iп cazul depuпerii coпtestaliilor ýi/Sau
'r""iitioiirii 

*poartelor ie moпilorizare, асЪаsrcа au IoSt ехаmiпаlе $i sоlu|iопаtе,

Priпprezeпtadaredeseamd,grupu!delucrupeпlru.achiфiicoпfirпdcorectitudineadesfdýurdriiprocedurii
de achizi|ie, fapl репlrч care роаid rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,



















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

Nr. ldin 03.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I
tr

1.

Denumirea autoritdtii contractante Primaria orasului Donduseni

Localitate Or.Donduseni

IDNO 1001601006793

A drasq Or.Donduseni, str. Independentei 49

Numir de telefon rc2sD-2-22-03

Numir de fax rczsD-2-46-0s

E-mail oficial primariadonduseni@m

Adresa de internet
P.rs"""a de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Padnevici Alina
079549332

rerea ofertelor de preiuri nlicitalie deschisd

nAltele: /I
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizi(ie rePetatl
Bunuri I Servicii n Lucrdri nTipul obiectului contractului de achizifiei

acordului-cadru
Produse alimentare necesare pentru asigurarea

alimentatiei in institutiile de educatie timpurie din

or.Donduseni pentru perioada ianuarie - iunie

Obiectul achizi{iei

1 5 800000-6 Diverse produse alimentare

Conform Legii nr.131/2015 privind achizilii
publice, valoarea estimqta totala nu depdse;te

pragul 800 000 tei, tnsd se remarcd faptul cd

obiectul achizitiei se atestd a /i bunuri.

E*p.ttt"t.u motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn- cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr : ocds-b3 wdp 1 -MD-,163"321 0-6 1P."..dtta de 
"ttibuire 

(se vo indica din cadrul

portalului guvernamental

w')ryw.,mt ender. g ov. md\

Link-ul: https ://mtender. gov.md/tendersiocds-

b3wdpl -MD- 1 63 82 1 0 61 4519

Data publicdrii: 30. 1 1.2021

n u.ttiritil.-d; I e-licitatie.md; n yptender.md
Platforma de achizitii publice utilizati

rDa nNu
Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoriti{ii contractante I-ittt *t catre planul de achizilii publice publicat:

A"""t d. t"ten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:---
.e""tArc"O* nsistem dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd nCatalog electronic
T.h"t.'t $t tt"irumente specifice de atribuire

G stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse exteme; latt" surse: [lndicali
Sursa de finan{are



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care aufost operate modfficdri)

6. Informalii privind ofertele depuse;i documentele de califrcare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de

clarificare
Exnunerea succinti a rlsPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJPublicate in BAP/atte mijloacelor de

[Indicali numdrul de zileJTermen-limitl de depunere Ei deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

5. pffni ta termenul-limiti (data 30.ll.2021.,ora-08:00)o au depus oferta 05 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Lovis Ansro 1007600043788 Sofrone Lilian
) SRL Basuette t0r4600037741 Curdova Svetlana

3 SRL Sidva V 1003602003s06 Volosciuc Vasilii

4 II Scutari Anatolie 101 1604000838 Scutari Anatolie

5 SA Inlac r002604000225 Aneheluta Gheorghe

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
Lovis
Angro

SRL
Baguette

II Scutari
Anatolie

SA Inlac SRL SidvaV

Documentele ce constituie oferta
va consmna prm: entQt, nu

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard
DI ]AE

ntat
ntat

zentat
zentat
zentat

ntat
ntat

entat
ental

ezenta[
ezentqt
'ezentat

Garanlia pentru ofertd
fthtni co.z)

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentqt

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezen

Formular DUAE prezentat neprezentat prezentat Drezentat orezentat

Oferta prezentat neprezentot prezentat Drezental Drezentat

Specificatii de pret prezentqt neprezentat orezentat orezentat Drezentat

Specificatii tehnice prezentat neprezentat Drezentqt Drezentat Drezentat

Garantia pt oferta,lYo prezentat neprezentat orezentat orezentat prezentat



prezentat prezentat
informatii desPre

^forfqnt

prezentat neprezentat prezentat

prezentqt
e"ttiftcil de inregistr si

Extras din Reg de Stat al

Pers Juridice 

-

prezentat neprezentat prezentat prezen[aI

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat de atribuire
cont bancar

prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat Privind liPsa
rl ctnri ilor

prezental

0rezentat
Raport financiar ntnl neprezentat rezentat prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizatia sanitar

veterinara

prezentat

prezentat
Autorizatia de

functionare Pe unitate de

prezentat neprezentat prezentat pt Yze

uansp0rL
Certificat de

inofensivitate,
conformitate, de calitate

a mat. Prime

prezentat neprezentst prezentat prezentat prezentat

prezentat
Certificat de detinere a

laborator atestat Pt
efectuarea control asupra

prezentat neprezentat prezentat pt ezvl

calltau I

Certificat de insP calit
cereale si derivate,
confirm caPacit
executarii calitative a

contr de achizitii

prezentat neprezentat prezentat prezental prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Sist de management

sigur aliment ISO 220A0
Prezentat

(orlgultr dtrurrd.La)

Certificat de detinere
ritarabator, certttrcat sar

vetennar

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

(Informayia privind denumirea documenteror prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu'corespunde (in cazul

cdnd documrntn olort, p,rezentat, dar nu corispundecerinlelor de calificare))

T.Informaliaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:
Cantitate
qi unitate

,lo inisrrri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Cor"sP.rttderea
cu specifica{iile

tehnicb
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

ponnomlc

Prelul
ofertei

(ftr[ TVA)*
T

199461,18 kg +
Produse de

bacanie

SRL Lovis Agro

+
40819.0 Kg +

Produse de
panificatie

II Scutari Anatolie

t74605.40 Kg
Produse de

bacanie

SRL Baguette



rului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motioot 
""evaluirii 

ofertelor

/7

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrur procedurii de atribuire s-a

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.1l alin. l litd'

Argumentar e: depasesc cu 30ok varoarea estimata a achizitiei, carcurata conform legii. Prin valoarea

incrusa in propunereafinanciaro, duporrrr- iatroareafonduriror arocate pentru indeplinirea contractului

ie achizitii pibltt, - Agent economic SA Inlac'

decis:

Atribuireacontractuluideachiziliepublic6/acordului-cadru:

Pre{ul,unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate qi

unitate de

-isrrri
199461.18 199461.18 238075,00

Produse de

bacanie

SRL Lovis
Angro

Kg

40819.0 40819.0 44084.s5
Produse de
panificatie

II Scutari
Anatolie

Kg

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDenumirea oPeratorului

25.12.2021
25.12.2021
25.12.2021
25.12.202rII Scutari Anatolie
25.12.2021

(InJbrmarea operatoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizi[ii se rearizeazd tn ionformitate cu prevederile art' 3I al Legii nr' ]31 din 3 iulie

2015 privind achizi{iile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: :-
I e zilein cazul transmiterii comuntcaryll prln

miiloace electronice q4qlg4 !6 a contractului

.tt fu micd decdt pragurile previzute laatt'2
uiin. Ol al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile Publice

i i comunicdrii

miiloace electro4rre!!!gu 'la4 !
comunicdrii Prin

miiloace electroniqg-Ei/!3u'la4g
a contractului

sau mai mare decdt



tvfotivut reevalu4rU i&44er

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

ffiri,evaluiriiqicompaririiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.1l alin. 1 lit d'

Argumentar e: depasesc cu 30% varoareq estimata a achizitiei, carcurata conform legii' Prin valoarea

incrusa in propunereafinanciaro, drporrr" iaroareafondurilor arocate pentru indeprinirea contractului
'ii 

athaitii piblttt - Agent economic SA Inlac'

Informarea ilor economici deciziile ui de lucru

(Informarea operatoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizilii se rearizeazd, tn ionformitate ,u prrur-drrliile qrt' 31 al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Pre{ul total
(flr[ TVA)

Preful unitar
(fnrn TVA)

Cantitate qi

unitate de

misuri

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea
lotului

t99461,r8199461.r8

40819.0

fvtoOutitutea de trans mitere
Dato ttaosmiteriiD.tt.t."a oPeratorului

25.r2.202r
25.r2.202r
25.12.202r
25.12.2021II Scutari Anatolie
25.r2.202r

SRL SidvaV

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ffiriicomunicdrii
iiloace electronice Eilsau fax o

a contractului

*" -"i -i.6 decdt pragurile nreyaryleJaart'2

"iit. 
Al al Legii *. t:t din 3 iulie 2015

ivind achizitiile Publice

i comunicdrii

mii loace electroniqg;!/sgu'flax g
omunicdrii Prin

miiloace elect{qq199-E!9'u fa4 !a contractului

este eeata sau mai mare decdt Pragurile



a16 lzrle l" c"t lnetransmiterii comunicdrii

iiloace electronice qi/sqU fax I@(3)allegiinr. 131 din

: inti.2015 privind achiziliile publice

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Termen de valabilitate
al

contractuluilacordului-
cadru

Valoarea
contractuluiNumirul

qi data
contractului/

acordului-
cadru

treprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Denumirea
operatorului

economlc

Pina la 31.12.2022

ra)
,.r.1

$
@
sv

Cu capital
autohton

II
SCUTAzu

ANATOLIE

Pina la 31.12.2022
lr)
t--
oo
cr}
ct

oo

+

Cu capital
autohton

SRL LOVIS
ANGRO

/
(serectari termenur de a;teptare respe-ctat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind acltiziyffli pLUlirr, iicluylv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile rtrruiiitV capit'olut I (calculareaTermenului)-al codului civil al Republicii Moldova)'

17. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd s-e Sompleteazd 
doar tn

cazul in care la procedura de achizilie pubticd iufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi prit u 
"or" 

aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii

verzi)?

(indicati suma cuTVA)
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

CodulCPVallotului/loturilorpentrucareaufostaplicatecriterii
de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Prel a

Cel mai bun raPort calitate'cost a

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

prin prezenta dure de seamd, grupur de rucru declard cd termenur de aqteptare penfiu tncheierea

contractului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art' 32 alin' (3) al Legii nr'



131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazal depunerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitoriZare, aceastea aufost exuminate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru,achizilii coniirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de achiz4ie,fapt pentru care ioitd rdspandere conform prevederilor legale in vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

,; ''.'t 
': 

: t "'lLi'i

,'.'' t t
' 

lj-t

I 
....,,-l't'

(Semndturq) '
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DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □V 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 6701 din 30.12.2021 .   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail oficial  achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

                                                       Donici Sergiu 
  tel.022-257-681  

serghei.donici@cnas.gov.md                                                              
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2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate V □ Cererea ofertelor de preț 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  
Servicii □  V 
Lucrări □ 

Obiectul achiziției Serviciilor de încărcare și regenerare a 
cartușelor pe parcursul anului 2022 

Cod CPV 50313200-4 – (Servicii de întreţinere a 
fotocopiatoarelor) 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

ocds-b3wdp1-MD-1637649883164 
https://e-licitatie.md/achizitii/29534/servicii-de-
reparare-si-de-intretinere-si-servicii-conexe-pentru 
Data publicării: 23/11/2021 08:57 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare       □Buget de stat;  
      □Buget CNAM;  
V   □Buget CNAS;  
      □Surse externe;  
      □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)                                                316 600.00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu sunt 
Publicate în sistemul electronic M-Tender  
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)  

 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (13-12-2021 11:30) au depus oferta ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL” IMPRESO-PRINT”  1008600057315 Grin Artur 
2. SRL “Venomnet-Lux” 1005600022947 Grădinaru Lauriana 
3. SRL „Aurmilion” 1011600037854 Podornicov Serghei 

 

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

Nr. Denumirea 
SRL 

„IMPRESO-
PRINT” 

SRL 
“Venomnet-

Lux” 

SRL 
„Aurmillion” 

1. 
Prezentarea Cererii de participare 
conform Anexei nr.7 din Ordinul 
MF 115/2021. 

+ + * 

2. 
Prezentarea Declaraţiei privind 
valabilitatea ofertei conform 
Anexei nr.8 din Ordinul MF 
115/2021 

+ + * 

3. 
Prezentarea Specificații de preț 
conform Anexei nr.23 din 
Ordinul MF 115/2021 

+ * * 

4. 
Prezentarea Specificații tehnice 
conform Anexei nr.22 din 
Ordinul MF 115/2021 

+ * * 

5. 
Prezentarea Formularul standard 
al Documentului Unic de 
Achiziții European completat 

+ + * 
Documente de calificare 

Certificatul de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la 
accesarea unei baze de date naționale 
disponibile gratuit pentru autoritatea 
contractantă care deține  informațiile privind 
lipsa/existența restanțelor 

+ + * 

- Declaraţii privind cifra de afaceri în 
domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului (prestarea serviciilor similare) 
într-o perioadă anterioară care vizează 
activitatea pentru ultimii 3 ani - a cîte min 
350000,00 lei  pentru fiecare din ultimii 3 ani 
original confirmat prin semnătura electronică 
a participantului: (la solicitare se va prezintă 
documente primare de confirmare copiile 
contractelor, raport financiar etc.) 

+ * * 

Suma fără TVA lei MDL 284 999,00  315 850,00 285 000,00 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 
    

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  
 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □  V      
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  □ V                       
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: Nu se aplică 

(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 lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 
(bucăți) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 
Servicii  de 
încărcare a 

cartușelor pe 
parcursul anului 

2022 

SRL ” IMPRESO-
PRINT ”  284 999,00 1 + + 
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură  
(bucăți) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Lotul 1 
Serviciile de încărcare și 
regenerare a cartușelor pe 
parcursul anului 2022 

SRL ,, 
IMPRESO-

PRINT” 
1 284 999,00 341 998,00 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC ”IMPRESO-PRINT” SRL 21.11.2021 Scrisoare oficială nr. 6496 prin e-mail 
cu extragerea confirmativului. 

SRL” Venomnet-Lux”, SRL 
“Aurmilion” 21.11.2021 Scrisoare oficială nr. 6498 prin e-mail 

cu extragerea confirmativului. 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de  
 
 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SC ”IMPRESO-
PRINT” SRL 

Cu capital 
autohton 

Nr.2483.12/21 
din 30.12.2021 50313200-4 284 999,00 341 998,00 31.12.2022 

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

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

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

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

_Nu se aplică_  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
Președintele  grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
 
Maia Moraru 
(Nume, Prenume)                            (Semnătura) 
 

 





























DARE DE SЕАП{А

de atribuire а contractului de achizifii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de аtriЬчirе

tr

trg

Nr 18 din 14.01.2022.

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа autoritilii contraMarrte Дрдц!цЦi preqedintelui rаiопulчi Strйseni
Localitate mчп.Strёýепi, Republica Moldova
IDNo 1017б010001б1
Adresa MD-3701, str. Mihai Eminescu пr. 28,

muп. Strёseni. Renublica MoI dоvя
Numйr de telefon 0(2з7) 2з бз 0 l 02з7 22489
Nчmйr de fax !@12збз0
E-mail oficial acПzitli.strase еmfiБГаrБ@rпаilru
Adresa de internet www.crstraseni.md

Irina Calmig, 0237 27904, acbii@
Emilia Наrеа ОZЗ ZZZ+ Bq е;П;Йеа(а,rп; t.ru

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:



3, Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtгiЬчirе: NU SUNT
4, Моdifiсйri operate ln dосчmепtа{iа de аtriЬчirе: ЦU SUNT
5, 

:iT.]' 
termenu',Iimitй (data к 22 " dесеmЬriе ?021,ora10:00), аu fost depuse 2 (dоuй)

6. Informa{ii privind
de сйtrе operatorii

ofertele depuse qi
economici:

dосчmепtеIе de calificare qi aferente DUAE prezentate

Asocia{ii/
administratoriiSRL Trans rnvest сrоu 1017б00052299 Ion РоРАSA Drumчri Straseni 1003б00111971

LOT 1 ,,Se

ре tipp de iаrпа iT

Dепчmirеа documentului de саIifiсаr

Dо"ч-"пt"lБ 
"Б 

сБйitчiй
(Se va сопsппа рriп; рrеzепtаr, n"piir"ni,ъ

r.LrlЕt tа uпап

r рчЬliсе tocale с|Б аiопцl ýtrйgernl

l ofertantuluiТ Denu"ltl.e:

l SRL,,Trans

I Invest

[,. .9rочр''

SA
,rDrumuri -
Strё5eni"

Ierta
lt, пu соrеsрuпdе)

lqrlrl ? t

prezentat prezentat
пч
corespunde

prezentat

prezentat prezentat
prezentat prezentat

Stipulat iп
ofertй( F3.1)
pltпctul2.

,J, l
2. Garanfie prezentat prezentat

) Se deserveýte prezentat prezentat

**ц 
uчIrlorпl lоrmulаrului,

l 
prezentat 

l

prezentat

ryv!ulrtl;Ill.E че catlllcare
Se vа сопsmпа оriп; Drеzриlпt иоhуа,Dйtл

4.Dеmопstrаrеа
eligibilit5{ii de сйtrе
ofertant / candidat

lo
l 
exc.luderea de_Ia рrосеdurа de atribuire, се vin in

| 
ар|lсаrеа аrt. l 8 din Legea пr. I З 1 din 03.07.20l5,

IFоrmчlаrul 3.5.

,пае

prezentat prezentat

vччlаl.1ч|а ргlчlпо condulta eticЁ 9i neimplicarea in prezentat prezentat
5. Dеmопstrаrеа
capacitf,lii de
ехеrсitаrе а activiti{ii
profesionaIe

Extrasul din Registrul de Stat al пепsБ"il;,J]
prezentat prezentat
prezentat prezentat

Informa{ie e" prezentat prezentat

6. Dеmопstrаrеа
capacitй{ii economice
qi fiпапсiаrе

(1a*iQ

;::l..1::": рIIчlпо .llpsa sau existenta restan{elor la
:yg"tuL public nafional, eliberat de сitrе SЪrчiсiuiFiScal de Stat, yalabil la zilla ,]о"{;о,,.-х-;;:^,^-..-.-,-.r- ,

prezentat prezentat

__-__r"- vvrllgull / urlllllul гароп IlПаПСlаr, inregiStrat
-i+

prezentat prezentat

.-vvrqrФ}Iw prrvlllu 9хреrlепТа stmtlarб conform (Anexa

\|::_!?),, ?o,"ratoru.l 
есопоmiс ча dеmопstrо ,"prrirnyo in

сtului се

пч
corespunde

prezentat

2



urmeazd a/i aПtbui
о C.91tr.lc_te de prestare а serviciilor similare iпultimii 3 (trei) ani.о Rесоmапdйri la contractele prezentate репtrudemonstarea sen iciilor similare.

оi.ропiЫпиt.ББйПiй{
о 

|о9чlедtе doveditoare rеfеritоr disponibilitatea
de bani lichizi.

Cifra respectivё пu va depё;i Suma песеSаrй репtru
ЗУ:::::опtrасtчI u i pina'l а mоmе"i, i r".JptЙri lprimei pln{i de сёtrе ofertant 

"опrоrЙ "ontr;;i;i;;;mai putin de 200 000,00 lei

prezentat prezentat

7.Demonstrarea
capacitй{ii tehnice
qi/sau profesionalý

nzйtoare а contractului (Anexa пr.
qore:punzatoare а c actului (Anexa пr. 13

Declara{ie privind ОоtаrilЙЙЙБЙаjЙ 
яiechipamentul necesar pentru indeplinirea"

Declara}ie p

|_"лЧ,i т р lеm епtаrеа contractului (Апеха ni. r 4)
inso{itй de schema de incadrare ýiЪ;l;;;;; 

"
Ореrаlоrчl
entitЁ{ii este angajat un diriginte d;;"Йr';r".Йi, 

"оёrui vechime iп Ъсеst соrnБ,riч- а" й"li"t.;iir;
mai miсй de З ani, vorfifurпiz.rc d;;;;;;;;,';;r;;;
а t е s l,e_s t udi.i l е, с а l ific dr i l i, ехр е r i е п | а d; r r ;;l ; " " -

::: i:ii:' d е atestare tеhл i со-рrоfе s i оп а I й copi е,
confi rmatа.prin aplicareu r.'nniturii ;iЙ;;#i'
ýl{ertantчlui репtrч domeniul - Consiiu.Ц ruti.r"

prezentat prezentat

Lista subcont.

:i:T::] ]1denlinite 
de acegtia 1ап"ха nr. lS1, a;;;;depds esc ] 0% diп va\are 

"b"'ri"',i "Б 
;;' i ;;;;;;

с опtrас tul de s uЬ с опtrас rо, i, i rii"й",si-s tаmр it at аеcdtre o.fertaпt ýi subcoпtractor.
asocierea 1anbia ni r l

la data iпсереrii executdrii

Perioada a.
ta^agty 

ryimiriidispozi|iei de iпсереrе а luirbib,r 
-'-

Informatie p
,,:j::"1yj ,.::yilltii1i s!lаj|t;itn Йu*а (in Ь;;;"legii nr. 18б-ХИ ain r0.0Z.ZOaiai,-" 

"'-'*g \rrr uczc.

. 9opj1 certificatuloi 
- - 

al' atestare qi аLegitimafiei. -----

о Extras din procesului чеrЬаl al comisiei de

Schema de iпсаdrаrе gi salarizare а personaluilui

prezentat prezentat

8. Asigurarea
standardelor calitй{ii щаtеriаl antidera

""*'о"uъсопfогm devizu.lui de cБeltuieli 
"о. 

fi Йii;;te:' 
----

1y]1_"J:""n:fi 
catu l run ltffi

qi nealimentare репtru:

9. Asigurarea
standardelor de

а mediului

Informa{ie rеfеritоr sistemul de management de mediuln lптrерrIпdеrе,

prezentat prezentat

пч
corespunde

prezentat

prezentat prezentat

prezentat prezentat

prezentat рцеzепtаt

prezentat prezentat

prezentat prezentat

prezentat neprezentat

prezentat prezentat

J



(Iпfоrmауiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrrпitаtе сч ceriп|ele diпdосumепtа|iа de qtribuire yt " ii iiпrrmпа рriп: prezeпtat, пер,rеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп cazulсdпd dосutпепtul afost prizeпta|, ;;; ; corespuпdeceriп|elor de cali/icare)
7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerinfele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se vy iп!iс9 pre|ul ofertei/iпale
fжi:Y:::;::!;:;;r:я!;;:ri;;*1riiii:;:" si "соrеsрuпdеrеа cu specilica|iiletеhПiСе" , se va сопsеmпа рriп: ,, + " ," ,bui r*::r;';;:;; ii" ,:"::*"*';:,#:!;;#::i;"
8, Репtru еIuсidаrеа uпоr neclaritйfi sзч сопfirmаrеа.чп_оr date privind corespunderea ofertei

;Ж;Hffil?r1l1jffimenjafia а" 
"iiiЙi"Jlioclurio justificare" p".t'.,iйrЁo,"ic.

Denumirea lotului
Dепчmirеа

ореrаtоrчlчi
economic

Рrе{чl
ofertei

(Йrб ТVд;*

716925,95

cantitate
qi unitate

de]
mйsчrй l

Corespunde
rеа сч

сеriпfеlе de
calificare

l Соrеsрчпdеr
еа сч

specifica{iile
tehniceI LUI l,,,Servicii de

I iпtrе{iпеrе а
drumurilоr publice
locale din rаiопчl
Str5qeni ре timp de
iаrпа in апчI 2022r'

SRL Trans
Invest Grоuр

mSA Drumuri
Straseni 8263з7,99

Informafia,оliЕББ

27.12,202l
sсr.пr. 885

SRL,,Trans
Invest
Grочр"

t.lu.tifi"ar.
privind, demonstrarea capacitйfii

репtrч demonstrarea Ъеrчiсiilоr
similare.

?_. .О".. prezentat informa{ie rеfеritоr

economice prinprezentarea:
- Declarafiilor pгivind ехреriепfа similarё
сопtоrm (Апеха пr. 12), operatorul
есопоmiс va demoпstra ехреriеп|а iп
dоrпепiul de activitate аfеiепt o,iiiiiutui
coпtrqctului се urmешd afi atribuit ni m,аi
рu|iп de 3 (trei) апi:о Contracte de рrеstаrе а serviciilor

slmllare iп ultimii 3 (trei) ani.о Rесоmапdйri la contracjole prezentate

furnizorii de materiale tiп*tiБ-"i.documente doveditoare, ;;;;;; ;uсчmрбrаrе-чбпzаrе, fасtцrilе fiscale) lumaterialele din devizul с. .й.bi.ji
prezentat, inclusiv:
2.1 MAD 10% sare.
2.2MAD 30% sаrе.
3.. Justificarea cu documente doveditoarepr.,yind, demonstrarea capacitёfii Й;i;"utilaje speciale destinate pentru Ъ*".uЙчservj.ciilor de lntrelinerb . ;;;Й;;;,publice ре timp de iarna, Cotaile sреЙ;;,
ytilajul .9i echipamentul песеsаr' ;;;Йlncepllnlrea соrеsрчпzёtоаrе а contractului

sсr. пr. 108 din Бт.20л
Рriп prezenta, ,,Trans Invest
Grочр" S.R.L remite ýрrе
ехаmiпаrе suplimentarё
actele justificative dupё сum
чrmеаzё.(sчЬ fоrmё de апехё)
1. Copia contractelor de
antreprizё Ia servicii similare
executate.
2, Copia поtеlоr informative
finale qi а proceselor verbale de
ехесчtаrе аIчсrёrilоr.
3. Rесоmапdаrе din раrtеа
PrEedintelui raionului СПIёrаgi.
4. Copia contractului cu
S.A,,Drumuri-Criuleni,, de
prestйri servicii cu mecanisme Ia
necessitate.
5. Extras din cont 211.9 сч privire
la stocul de sаrе tehnicЁ la data de
29,12,2021.
б. Extras din cont 21 1.9 сч privire
Iа stосчI de nisip la data de
29.12.202l.
7. Апеха 14 сч privire la utilaj gi
ecnlpamente necesare
implimentf,rii corespuzёtoare
acontractului.



l0.01.2022
sсr.пr.1 5

,,Drumuri -
Strёgепi" S.A

Justificareac@
privind, asigurarea standardelor calitйfii qi
апчре prezentarea - Avizul-certificatul '

sапjlаr pentru produsele alimentare 9i
nealimentare pentru:
- material antiderapant, сопfоrm criteriilor
privind eligibi litatea operatorilor economici
din anunTPunctul lб subpunctul 8.

ýсr. пr. 5 din l0.01.2022
Prin prezenta, S.A. ,,Drumuri -
Strёgeni" :

privitor la сеrtifiсаrеа sёrii
tehnico, dupб охреrt izarca
рrоЬеlоr de sаrе le чоm prezenta
ulterior.

SRL,Trans
Invest Grочр''

I Oferta рrеzепtаtй de сйtrе ýRL,Trans Iлчеst Grочрr' descalificatй din motiv сй;о Nч s-a prezentat Docu-.Ii; pJoioa ехреrlепtа similarё tп dоmепiаl de

ri:::;'::r'*t obiectalul сЪпrrасtаtаi r" iriirЙ-i 1 Mrti оп ii-iiiр цiо а,
- Contracte de рrеstаrе а serviciilor similare in ultimii 3 (trei) ani._ Rесоmапdйri Ia contractele prezentate репtrч dеmопstrаrеа serTiciilorsimilare. г---9- - Ev

Nu а Prezentil documente gi nu а justificat tehnic dotёrile cu utilaj qi echipament, репtrч а}::ry:т1l!цеа gi termenii de eieculie а lucrarirй саrе;;й", Anexei nr, 14.(DEсLARATIE) Privind dоtЁrilе rр".iЛЙ, "ffi lrБЙrр"Йtчl песеsаr репtrчindeplinirea corespunztrtour. u .ont u.iuйi uu Л asiguratб de la persoane tedi. Contract deсоlаЬоrаrе din 02 aprilie 2020,рrеэziпt"i"1."rt9 valibil ре toaфerioada de prestare а
iЖ'ЁНjе intrefinere а drumurilo, рчБll.. Ь.;Ё;il;;Йii st aqeni ре timp de iагпа

Privind *r.
deschisёnr. 

grupul de luсru adescalificatl

SA,,Drumuri -
Str69eni"

апчпt Рчпсful lб subpunctul 8.

2,Ofertapre'

)ж:::::::l documente r'Ф i;Ё;;, standardhor catitalli qi апumе - Avizul-certificaful satritar репtru produsele аIimъпtаrе ýt ;.;й;;;;;-;;;;r 
grlulllg _ frvrzul_

;11':l]:::::*'Tii'l : ':ТР"" criteriilor privind eligibilitatea ореrаtоrilоr economici din

оfеrtап

10.МodаlitаteаdeеvaluareaoferteIor:PelistaintreagёЩtм
pentru fiecare lot п
репtru mai multe loturi cumulate пpentru toate loturile в
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Pпdica|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut п
costul cel mai scёzut п
!e|maibun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cosi п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii 
!.yп,ib,uire 

suпt aplicate mali muhе criterii de atribuire,iпdiса tоqtе criteriile de аtitЬuпе ip,iiia, si dепurпirеа lБiurilor аfеrепtе)
Se чоr



Factorii de evaluare valoarea din оfеrtй

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

12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{il Pretul cel шаi scizut

(Se va соrпрlеtа репtrч loturile care ач fost atribuite iп baza criiteriilor: cel rпаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel шаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: Nч este cazul

14. in urmа examiniri, evaluйrii qi соmраrбrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

Апчlаrеа рrосеdчrii de achizi{ie publici:

in temeiul art.7!, alin. (1), lit. с).

Argumentare: iп urmа evaludrii ofertelor gruраl de lucra, а deciý апаlаrеа procedцrii, ре mоtiч
сй аu fost depuse паmаi oferte care iп temeial art. 71, аliп. (1l |it, с| - liciunul dintre ofertan{i пч
а intrunit condi{iile de calificare prevЁzute in dосчmепtа{lа de atribulre.

15.Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizifii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr. ] 31 diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziyiile publice)

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapal de lacru declard сd tеrmепаl de aqteptare репtru tпсhеiеrеа
contractultti/coпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсерtftпd cazurile prevdzate de art, 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 ialie 2015 priviпd achiziliile pablice I precam qi сd tп cazul depaпerii coпtesta|iilor qi/saa
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi sоlа|iопаtе,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de luсrч репtrч асhiфii сопfirmd corectitadiпea desfigurdrii procedurii
de асhiфiеrIарl репtru care poartd rdsрuпdеrе сопlоrtп preyederilor legale tп vigoare.

Сопduсёtоrчl grupului de lчсru pentru achйi{ii:

Liliana RUýNAC

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Тrапs Invest Group 18.01.2022 e -mail : transinyestgr@ gmail.com

SA Drumuri Straseni 18.01.2022 е -mail : ofi cce.drumuristraseni@ gmail.com

dflл-6*-Ъiс;
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I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2 1 042788/01 din 18.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizilielacordul-cadru:

Denumirea autoriti{ii contractante Primdria com. Bdcioi
Localitate Com. Bdcioi
IDNO t00760t010220
Adresa Com. Blcioi, str. Independentei 125
Numir de telefon 022383525
Numir de fax 022383525
E-mail oficia,l primaria.bacioi20 1 1 @,mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jonu Maria
02238t2ss
marratonu@bacioi.md

Tipul procedurii de achizifie Licitalie deschisd

Obiectul achizitieit Lucrdri de reparalie a incdperilor
Instituliei Publice "Liceul Teoretic
Grigore Vieru", din com.Bacioi, Blocul
,,J" + galeria (Centrul de tineret)

Cod CPV 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 2 089 271,90
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o rt al ul u i guv e rnamenl al yv tt' u,. m I e nc I a r. g oy. n t d)

Nr: MD-1628151083368
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro I public/tende r l2l 0 4
27881

Data publiclrii anunfului de participare 05.08.2021
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anunful respeetiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Lucrdri
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referE la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de 06.t0.202t



achizif ie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului econornic ,,Fabianca" SRL

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

Nr: 216
Data: 13.10.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fdrd TVA: 1715768.69
Inclusiv TVA: 2058922,44

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de executie 90 zile

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

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupi moditicare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea squ valoarea bunurilor,
natura Si amploarea serviciilor)

Lucrdrile de reparafie a inc6perilor Instituliei Publice ,,Liceul Teoretic Grigore Vieru", din com.
Bdcioi, Blocul ,,J" + Galeria (Centrul de tineret),
achizilionate prin LP nr. MD-1628151083368 unnau a fi executate in conformitate cu devizul de
cheltuieli inaintat de Primdria com. Bdcioi in documenta[ia de atribuire. ins6, dupd constatarca
necesitdlii efectudrii unor lucriri suplimentare, volumul lucrdrilor de construclie stabilite inilial
se mdreqte, conform devizului aprobat, in sumi 305933,76 de lei.

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesarl modificarea:
(Se voy indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

In procesul de executare a lucr6rilor de reparafie la obiective, s-a constatat faptul cd in
Caietul de sarcini nu sunt incluse anumite lucrdri, ins6, strict necesare pentru exploatarea
obiectivului.

in aceste condilii s-a decis ajustarea devizului la necesarul de-facto, pentru care se necesitd
alocarea unor mijloace financiare suplimentare. Conform procesului-verbal de constatare a
necesitdlii de executare a lucrdrilor suplimentare la obiectivul prenotat, s-a stabilit aplicarea
tencuielilor cu amestec uscat cu o grosime de l4mm. Necesitatea rcziddin faptul cd grosimea de
6 mm, prevdzutd,in Caietul de sarcini, nu acoperd deniveldrile vizibile pe perefi.

De asemenea s-a decis executarea unor lucrdri suplimentare la pardoseli, sistem de
termoficare, refele de apd qi canalizare, electricitate, tdmpldrie. Toate aceste lucrdri vor permite o
exploatare durabild in timp a obiectivului, totodatd qi un aspect mult mai pl6cut.

Lucririle menfionate supra, in privin{a reparafiei inciperilor Institu{iei Publice
,,Liceul Teoretic Grigore Vieru", din com. Bicioi, Blocul ,rJo' * Galeria (Centrul de tineret),

Tipul modificlrilor Majorarea valorii contractului n

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr.
1 3 1 /20 1 5 privind achizi{iile publice

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd caz) Prelul lucriirilor se majoreazci cu 14,86
o%, echivalentul a 305 933,76 lei

Modificarea anterioard, a contractului de achizilii
putrlicelacordului-ca dru (dupii c az)

Nu este cazul

Alte informa{ii relevante



sunt tehnic ;i tehnologic strflns legate unele de altele qi constituie un tot intreg, necesare

pentru buna executare a proiectului demarat.

VII. Rezultatele examinlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ielacordului-cadru nr.
216 din 13.10.2021 a fost incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului cu
305933,7 6 lei.

pului de lucru:

\[--]r
(Nume,

Agen{ia Achizilii Publice: mun. Chi;indu, Eos. Hince;ti, 53; tel.; 022-820-703;fax; 022-820-
7 28;
e -mail : b ap@t e nder. gov. md ; www. t e nder. gov. md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor; mun. ChiEindu, bd. $tefan cel Mare ;i
Sfdnt, 1 24 et. 4; tel. :022-820-652; fax: 022-820-65 1 ; e-mail; contestatii@ansc.md;
www.ansc.md

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohtonl
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificlrilor
(duo6 caz)

Flri TVA Inclusiv
TVA

,,Fabianca" SRL Cu capital
autohton

I t8.01.2022 254 944,80 305933,76











7.

DARE DF] S}],AMA

cle atlibuiгe la prclccclttla de trеgосiегс tirlii рlrЬliсаrс plcalabila а шlui anun! de рагtiсi1-1аге

Nr. 0З/22 din 17.01.2022

3. N{odificirгi clpcrlttc in tltlcuIn cnta(i:r cie atrilruire: llz.l ,lrllrl
-l. l'ini llr 1сrmOпu I-Iimit,i (dxta 07.()6.2()2l ,), а fbst deplrsi 1 (Llrra) оtсгtir:

5. In1'orrnati:r pгivirrd оlЫtеlе exanrinatc:

1. Datc cu la autoritatea сопtrасtапti:
I)enumirea autoriti{ii
contractante

Ptoclttatuгa Gспсt,аlД а Ilcplrblicii Mrllclol,a

Localitate мuп. chisiniru
IDNo 100660100386.5
Adresa bd. ýtcfan cel Маrе si Slint,7З
Numirr de te|efon 02282 8з 7з
Nuпrirr de litx 02282 8з 8 з
E-mail o1icial рrос- gеtl(rt)ргос tt гаlu гаt. mсl
Adrcs:r cle internct w\,VW.pl,oc urattlra.md
Реrsоапа cle сопtасt (пuпlе,

рrсrlLllпе, te lеfоп, e-ttlail)
Meteoglo Victoria
078 1 02285, r..tnetctrgloiZt,lprocLtralura. tTcl

l)ate cu llt ;rrtrcctlurlt tlc lttrilruirc:
Tipul рrосссlurii de atribuire
aplicate

Ncgocicre Iiirir рuЫiсаге prealabilir а unui anuIr1 de раrtiсiраrе

Tipul obicctului contractului tle
achizitic/ acordului-cadru

Sсгчiсii

obiectul achizitiei Servicii tlс еlЪсtuаrе expertizci judicitrc ;i cosntatirri
tehnico-;tiin{ifice pcntru neccsetir{iIe l)rocuraturii
Ilepublicii Nl<llcloya

Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea рrоссdurii de
atrilruire (itl cozul aplicйrii altor
proceduri decat l icittt|ia
deschisй)

DiIT rnotivrr1, ci itr ргосеs cle luсгu la proculoli ре difЪr,itе cal,rze
pcnale а crescut пutпЕ,rul dоsаrсIог , au tbst efectuate пrаi nrulte
cxpct,tize .judiciareл extгa.judicialc Ei coslrtatari tehnico-qtiinlilice
qi institu!ia ptrblicir Ccrrtrul N:rtional dc lixpcrtizc Judiciare,
cstc ttllica, саге plesta acest 1ёl clc scrvicii, este Ilесеsаг de iЬl,эsi
ргсlсесluri clc tlegociere 1iird publicarc prcalabili, сопtЬIlп
articolul 56,рuп, 1(с) din Lcgc 1З1.

Cod Сl'V 71319000-7
Sursa clc tiпап!аrе I]tlget de stat
Vаlодrеа estimatit (lei, |iird
7'L'l)

l ()()() ()(х).()() N,tl)L

Nr. I)епumirса operatorului
есопоmiс IDNo Asociatii/

administratorii
l Ccntrul Na{ion:rl de }iх pcrtizc

,Iudiciarc
1()066100]6зб Otga CATARAGA

Dепuпrirеа lotului Dспцпrirеа
0Pel,atorului

есопоmiс

pгctrrl ofertei
(1irа ТVА)* cantitate si

unitirte de
m itsu гit

Corespun-
dеrел сu

specificrrtiile
tehnicc

l



Servicii dc еfесtuаrе experlizei
judiciare ýi cosntatari tehnico-
qtiin!ifi сс pentru neceseta!ile
Procuraturii Republicii Моldоча

Ccntrul
Na{ionaI de
Expertize
Judiciarc

1 000 000,00 Сопfопп
solicitlrii

ьепеfiсiаrului
+

. АtriЬчirеа сопtrа de ас ublici:
Denumirea lotului Dепumirеа

operatorului
economic

cantitate
qi unitate

de
misurй

Рrе{чl
чпitаr

(fПrП ТVА)

Pre{ul total
(fПrй ТYА)

Рrе{чl
total

(inclusiv
тчА)

servicii de efectuare
expertizei.judiciare ýi
cosntatari tеhпiсо_
qtiin!ifice pentru
neceSetalile
Procuraturii Republicii
Moldova

CentruI
Na{ional de
Ex;rertize
Judiciare

1 000 000,00 1 000 000,00

б. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
Рспtru un sir-rgur lot

7. АtriЬчirеа ctului

8. in urmа ехаmiпiri ýi evaluйrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, iп baza
deciziei а grupului de lчсrч пr,0ll22 din 17.01.2022 s-a deciý atribuirea contractului de

Рriп prezeпta dare de sеаtпd, grupul de lucru declard сd lеrmепul de asteptare репlru lпcheierea
coпtlactului/coпtractelor iпdicate ofosl respectat (ежсерftпd caxurile prevdzule de arl 32 аliп. (3)
al Legii пr, 131 diп 3 iulie 2015 priviпil achizi|iile publice), рrесutп si сd iп саl,ul depuпerii
coпtesta|iilor, acestea au |ost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.
Рriп рrех,епtа dare de sеапd, grupal de lucra репlru асhiфii сопlirmй
proceclurii de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdspuпdere соп!оrп

Соп8.

Сопduсitоrчl grupului de lчсru репtru achizi{ii:
DIMITRAý Маrсеl --^==-

blic5:
Dепчmirеа Iotului Dепumirеа

operatorului
есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misurД

Pre{ul
unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

Рrеfчl
tоtдl

(inclusiv
тчА)

servicii de efectuare
expertizei judiciare qi

coSntatari tehлico-qtiin!ifi се

репtrч necesetД|ilc
Рrосчrаturii Republicii
Moldova

Сепtrul
Na{ional de
ExpeI,tiZe
,l ud ici:rre

СопГоrm
solicitarii
beneliciarului

000 000,00 1 000 000,00

tractele de incheiate:

Denumirea
operatorului
economic,
(IDNo)

NчmirчI
contractului

Data
contractului Cod СРV

Уаlоаrеа
contractului Termenul de

valabiIitate а
contractuIuifnr5 ТVА

сч
тч
А

CentruI Nationa1
dc Expertize
Judiciare

15/4-2l4/22 20.01.2022 71з 19000_7 1 000 000,00 з1.12.2022



DARE DE SEAMA

de atribuire la procedura de negociere firi publicare prealabil5 а unui anun! de pafticipare

Nr. 08/22 dln 17 .01.2022

1. l)atc crr privire la autclritatea contrac(antit

2. l)ate cu privirc l:r prtlcctlur:r de atrilrrrire:

3. Modificliri орсг:ttс in tlocunrenta{i:t dc atribuirc: лlr,rилl
4. ]'iinli l:r tcrmcnuI-Iimit:i (datrr 12.01.2022,), а fbs1 clepusir 1 (uпа) oitl.ttl:

5. lnI'ornltrtia privind tlt'сrtеlс схапriплtс:

ctl аut0 сOп
I)enumirea autorititii
сопtrасtдпtс

Рlосtп,аluга Ger-relal:i а Rcpublici i Molclova

Localitatc ]Vlun. C]hisrnatl
IDNo l 00660 I 00з 865
Аdгсsа bd. ýtelan се1 Маrе qi Sfint, 7З
Numilr clc tclefon 02282 8з 7з
Nunrirr clc l':rx 022828з 8 з
E-mail olicill ргос- gerl(Zl)pгocrtrirtut,a. tncl
Adresa de internct ЦЦ}ЦфIосц4ШI4Jrrd
Реrsоапа de contact /папrе.
pra пLlmе, te Iеfоп, e -lпai l )

Meteoglo Victoria
078 l 02285, v.meteoglo@procuratura,md

urа dе llctl
Tipul prtlccclurii dc аtriЬuirс
rr р |icate

Nсgосiеге 1iгi рtrlэliс:rr,е ргеаlаtrilir а ulrui alrttn{ de раrtiсillагс

Tipul obicctulrri corrtractului cle
achizi{ic/ асоrtlului-сасlru

Sclvicii

obiectrrl achizitici Scrvicii tlс сfЪсtuаrс cxpcrtizcltrr пrcdico-1egalc рспtru
neccsctir(ile Рrосurаturii lleprrlllicii N,Illldoya

Ехрuпсrеа m otiv u lu i/tern eiu l u i
privincl alegere:r procedurii dc
:rtribuirc (itt cazul oplictirii пltor
proceduri deciit l icita7itt
des с lt is it)

Din nlotil,ul ci servicii clc еlъсtuаrс cxpel,tizelor rncdico-legalc
sc prcstei]zi t,tt-п,nai СепtruI dc Medicin::i Lcgal:i, estc псссsаr
сlс 1blosi рrосеduri tlc псgосiеге Iirrй рtrЬliсагс ргсаlаЬilir.
cotlli,ln агtiсоlul 56.рuп, l(c) din Lcgc lЗ l.

Cod СI'V 71з19000-7
Sursa clc liпап{аrс "В_цgеt de srat
Virloarca cstinr atri (lei, |tirti
'l'|,1)

700 000,00 MDL

Nr. I)cnurrrire:r орсrаtоrului
econornic IDNo Asociatiii

administratorii
1 ('сIrtгu l dc Nledicin:r Lcgalir ] 00661 00.1 l 05 Vasile SARPE

I)сп rrnr iгс.t llltrrI rri
Dепumiгеа
орсгаtоrului

tlсtl tt tt ttt i с

pгctul o|ыtei
(йгi ТVА)* cantitate ýi

rrпitatc tle
пrirsuгй

Соrеsрuп-
tlelet cu

specificrrtiile
tehnicc

Sегчiсii de с Iссtuаге cxpcrtizclclr
rncclico-1egalc

С-'спtrul dc
NIcdicina
l,eg:tlir

700 000,00
СопtЪглl
solicita[ii

ьепеfiсiагr.t ltt i

+



7. АtriЬчirеа contractului de ach ublicй:
Dепчmirеа lotului Dепчmirеа

operatorului
есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Рrе{чl
unitar

(fПr5 ТVА)

Preful total
(f5ra ТVА)

Pre{ul
total

(inclusiv
тYА)

servicii de efectuare
expettizelor medicoJegale

centrul de
Medicina
Legali 700 000.00 700 000,00

6. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
Pcntru utr singur lot

8. in чrmа ехаmiпiri qi evaluirii ofertelor depuse in саdrчl proceduri de atribuire, iп baza
decйiei а grupului de lчсrч пr,06122 din 17.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de
achizi{ie рчЬliсiз

8. Contractele de achizi{ie incheiate:

Рriп prezeпta dare de sеаmii, grupul de lucru decktrd сй lеrmепul rlе aEteptafe репtrа iпсhеiеrеа
contractului/coпtractelor iпсliсаtе ofosl respectat (ехсерftпсl cazпrile prevdzute de arl,32 аliп, (3)

ol Legii пr. 131 diп 3 iulie 20l5 privit achixi|iile publice), рrесum;i сd iп cozul rlерuпеrii
coпtestaliilor, acestea aufost ехаmiпоtе ;i solu|ioпate.
Рriп prezeпta dare tlе seamii, grupul cle lucru репtrч achizi{ii сопJirmй corectitudinea desfi;urdrii
procedurii de ochizi|ie,fapt репlru care poartй rdsрuпrlеrе сопfоrm

Сопdчсйtоrчl grupului de lucru pentru achйi{ii:
DlМlТRДý Маrсеl

Dепчmirеа lotului Dепumirеа
operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misчr5

Pre{ul
unitar
(fйrП ТУА)

Рrе{чl total
(fПrП ТVА)

Рrе{чl
total

(inclusiv
тчА)

servicii de efectuare
experlizelor medico-1egale

centrul de
Medicina
Legali

Сопfоrm
solicitirii
beneficiarulr,ri

700 000.00 700 000,00

Denumirea
operatoruIui
economic,
(IDNo)

Nчmirчl
contractului

Data
contractului Cod СРY

Yаlоаrед
сопtrасtчlчi

firй ТYА
сч
тч
А

Centrul Na{iona1
de Expertize
Judiciare

|5l4-2/,7l22 20.0\.2022 7l з 19000-7 700 000,00 з|.|2.2022

:.ýкtл
ffi{яа\ф
B"Wý.i

1t а vBoIlýioýZ;;ьо]

2

теrmепчl de
valabilitate а
contractului

















U C B D L  T E O M T I C ' EVR i CA.
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N r - ~ _ _ _  2 0  , / ^ P A R E  D E  S E  A M A

model-tip

La Nr.
de atribuire , i contractului de achizitii publice □ 
ItFtmrhctefe a acordului-cadru nаегтклтегеге a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire

□
v

N r.l din 14 ianuarie 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Liceul Teoretic Evrica or. Ribnita
Localitate Or. Ribnifa
IDNO 1007600024716
Adresa Or. Ribnita str . valcenco23
Nurnar de teleton 067583063
Numar de fax 160037355521665■ ■■ ..... . . ■ ... ' , , ' " :..: ..
E-mail oficial liceul evrika@ mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contactfbi/me, prenume, lelefon, e- 
mail)

Gheorghita Galina, 067583063, gheorghita- 
galina62@ mail.ru

2. Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

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

Bunuri V Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizifiei Produse alimentare
Cod CPV 15000000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altar 
proceduri decat licit alia deschisa)

Din lipsa de ofertanti

Procedure de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului vuvernamental www. mtender.vov.md)

Nr: ocds-ЬЗmdp 1 -M D -1639981378164
Link-ul:
Data publicarii:20,12,2021

Platforma de achizifii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante

V Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specilice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru nSistem  dinamic de achizitie nLicitatie 
electronica cC atalog electronic

Sursa de finantare VBuget de stat; ciBuget CNAM ; nBuget CNAS; ciSurse 
externe; (nAIte surse: f.Indicati/

| Valoarea estimata (Iei,fara TVA) 227108 lei

3. Clarificari privind docum entatia de atribuire:

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

1

mailto:evrika@mail.ru
mailto:galina62@mail.ru


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

4. M odificari operate Tn documentatia de atribuire:

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

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/altem ijloacelor de inlbrmare
(dupacaz) .

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

Termen-iimita de depunere si dcschiderc a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la term enul-lim ita (data _13,01,_2022 ora___ :___ ), nu au depus oferta

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1.

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de califlcare ?i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator Operator economic 
economic 1 2

Operator economic 
3

Operator economic 
n

Docum entele ce constituie о
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentc

ferta
it, nu corespunde)

Propunerea tehnica
Propunereafinanciara
DUAE
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

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

Document 1
Document n

(Informatiaprivind denumirea documentelor prezentate se va indica in confarmitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespurtde (in cazul 
cand documentul a fa s t prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econom ic

Pretul ofertei
(iara TV A)*

Cantitate si 
imitate de 

masura

Corespunderea  
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pre(ul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ’’Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

2



8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau conflrm area unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in  documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rczmatul raspunsului operatorului 
economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic M otivul respingerii/descalificarii

10. M odaiitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:____________________ ________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-prej □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

F actorii de eva lu are Y aloarea  d in  o ferta Pimctajju! c a lo ila t

Denumirea operatorului economic 1 T ota l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T o ta l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
M odificarile operate

14. In urma exam inari, evaluarii si compararii ofertelor dep usein  cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

3



Denumirea
lotului

-------------------------
Denumirea

operatorului
econom ic

Cantitate si 
unitate de 

masura

;■...... .
Pre(ul unitar

(fara TVA)
Pretul total 
(farS TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA).

4»

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. 1  l i t  .

Argumentare: _din lipsa de ofertanti

15. Informarea operatorilor econom ici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii M odalitatea de transmitere
- s A L  ' A . ; y '  V -

[se specificaSIA RSAP, e-mail, fax, 
posta, etc]

i • ■ ; (fS
(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)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

V 6 zile in cazul transm iterii comunicarii prin 
mijloace electron ice si/sau faxn
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxn

In cazul in care valoarea estim ata 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 transm iterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxn
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxa

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru tncheiat:

Denumirea
operatorulu

i
economic

A ......................  . ■ ........................... . 1 1

Intreprinderea

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

m ixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/acordului 
-cadru

'  , . ^

...................

Cod
CP
V

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate j 

al
contractului/acordului

-cadru

■

fara
T V

a  :

1 : p  
* .

inclusi 
v T V A

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii \erzi)(rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fa st aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fa st aplicate criterii de durabilitate):

4



Au fostaplicatecriteriipentru achizitii publice durabile (achizitii 
verzi)?

(DA/NU)

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

(indica{isuma cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/Ioturilepentru care au 
fostaplicatccriterii de durabilitate:

' \ . . ■ :: Yv -

Pre)ul cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pret □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru ac/iizi(ii confirma corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

C onducatoru l grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, P re пите) (У

5



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. ţ/_  din 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM "Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21048662
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Pilon delimitare acces
Cod CPV 34928472-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

Nr: ocds-b3wdn 1 -MD-1639489407963
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl-MD-1639489407963 ?tab=contract-notice
Data publicării: 14.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

x Da □ Nu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 - Actualizat- 
08.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 25.01.2021
Link-ul:httDs://tender.eov.md/ro/svstem/ 
files/bap/2014/bap nr 06 l.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 375 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1639489407963
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1639489407963
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021


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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.01.2022, ora 09:00), au fost depuse următoarele oferte.

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 SRL Montelus 1006600012518 Spatari Ecaterina, Butuc Veaceslav/Butuc Veaceslav

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Montelus
Documentele ce constituie oferta

Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22) prezentat
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23) prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat

Documente de calificare
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat
Dovezi privind conformitatea produselor prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor prezentat

Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9) prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat
Raport financiar prezentat
Lichiditatea generală prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa 
nr.8) prezentat

Informaţia privind asocierea (Anexa nr.l 1) prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform 
Formularul (Anexa nr.l3)

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul (Anexa nr.l4)

prezentat



Lista subcontractanţilor şi părţile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceştia (Anexa 
nr.15)

prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.16) prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr. 17) prezentat

Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici Formularul (Anexa nr.18)

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul 
(Anexa nr.19) prezentat

Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.2Q) prezentat

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
Pilon

delimitare
acces

S R L  M o n t e lu s 1862,50 200 buc. + +

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 sunt

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul
răspunsului
operatorului

economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot x
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 x 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost a



12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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:

D e n u m ir e a  lo tu lu i D en u m irea
o p era to ru lu i

eco n o m ic

C a n tita te  şi 
u n ita te  de  

m ă su ră

P re ţu l u n itar  
(fă ră  T V A )

P reţu l to ta l
(fără  T V A )

P reţu l to ta l  
(in c lu siv  T V A )

Pilon delimitare acces S R L
M o n te lu s

200 buc. 1862,50 372 500,00 447 000,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Montelus 7 7 7 %  2022 rodica-b(a).mail.ru

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

La procedura data este un sinsur participant -  respectiv, potrivit art. 32 alin. 3 lit. b) -  respectarea termenelor 
vrevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziţii vublice/acordul cadru respectiv 
urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost sinsurul ofertant la yrocedura de atribuire si nu 
există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire.

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:



Denumirea
operatorului

economic

“ T -------.W  wîntreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
CapitalMixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

Numărul 
şi data 

contractului
Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractuluifără TVA inclusiv

TVA

SRL Montelus Cu Capital 
Autohton Of f f p / m 34928472-7 372 500,00 447 000,00 30.04.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
Nu este cazul

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

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

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ



DARE DE SEAMA

de atribuire a'contractului de achizi{ii publice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr: 1 din 06.01.2022

Date cu privire la procedura de atribuire:

Date cu privire la autoritatea contractantii:

Mun. Chiqj

1014620001782
str. Alecu Russo 57

Numflr de fax

nume' telefon' e'

oi.r.r"u ofertelor de preluri nlicitalie deschis[ nAltele: Negociere

ffirl Publicare
ffp"f Pt"*O""ii de atribuire

P-""d""" d" achizi{ie rePetati

Ttp"t "bt""tului 
contractului de

o.i' i'ifi"/o"ordului-cadru
S-*t.tt,t- tttmenta{ie penrtru elevii din cadrul

I'rofil SPortiv
Institu{iei Publice L'iceul Teoretic cu

nr.2 perioatfa 1$.01 2{WAM20D

8.p""""." dtivului'/temeiului
privind alegerea,P"o:tf".T,,,1:.
It"in"i". (ti cazul aplicdrii olt.or

nroceduri decdt licitalia deschisd)

FnoceOutautrde atribuire (se va

indica din cadrul Portalului

rma de achizi{ii Publice

At""t d" l"t""fie Publicat in BAP

e electronicl
Tehntct st insfrumente sPecifice

e exteme;nAlte

Sursa de finan{are

695201,40 MDLVal"afi 
"sttmati 

(lti, J4'o !V4



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:Nu sunt

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

Data solicitlrii clarifrcirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare

BxDunerea succinti a rispunsului
Data fransmiterii

4. Modificiri operate in documenfafia de atribuire:Nu s-a aplicat

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

Rezumatul modificlrilor
Publicate tn BAP/altemijloacelor de informare
(duod.caz)

pndicali sursa utilizatd fi data publicdriiJ

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

flndicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limitl (data , ora ), au depus oferta ofertanfi:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

t. IMAP "Adolescenta" 1004600029950 Ala GHIMPU

2

Denumire documenf
Denumirea oDeratoruIui economic

o- Eis
< oJ=

=F 
g

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

Propunerea tehnicd prezentat

Proounereafinanciard Drezentat
DUAE plezentat
Garanlia pentru ofertl
(duod coz)

prezentat

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

Certifi catlDecizie, Extras de

inregistrme (extrasulvacon;inedomeniul
de activitatealimentar):

prezentol

Raportfinanciar;

prezentat
Certifi catpentruexistenf acontuluibancar,
rechizitebancme:

prezenlat

Certificat cu privire la
efectuareasistematicb a
pldtiiimpozitelor, contribuliilor;

prezentat



Grnonsniiea accesului la personalul

necesar pentru indePlinirea
corespunzdtoare a obiectului
contractului c.e urmeazi a fi atribuit
(personalul de specialitate careva avea
,,n rnl ecpntial in indenlinirea acestuia):

prezentol

Scrisoari de recomandare (minim 3

scrisori) qicontracte de colaborare cu

AC indomeniu;

prezentat

Contract privindprelevareaprobelor la
produselealimentareqilavaje, incheeat

cu un loboratoracreditat.Tsrmenul de

valabilitate a acestuia 3 | .l? 20n;-

prezentat

Autorizatiesanitar- veterinari a

transportului, eliberatii de cdtre

ANSA:

prezentat

Autorizaliasanitar-veterinari a
intreprinderii, eliberatii de cdfre

ANSA:

prezentat

Autoriza{iasanitar-veterinari a

deuozitului, eliberat[ de ctrtre AIISA
prezentat

Declaralie pe propria
rispundereprivindasigurarea cu

detereentisidezinfectanti ;

prezentat

Declarafie pe proPria

rdspundereprivindasigurarea cu

deterqentisidezinfectantl;

prezental

Oemonstrarea accesului la personalul

necesar pentrs indePlinirea
corespurzitoare a obiectului
contrachrlui se urmeazi a fi atribuit
(documentele confrmative diplome'
certificate. etc. al lucrlrorilor)

prezentat

Garantia de buniexecufieinvaloare de

57o a conhactului se depuneincazulcind
OE estedeclaratinvingdtor.
Neprezentareain termen a garanfiei
duce la descalifi careaofertantului-

prezentat

Declarafia pe propris rdspundere a

numirului de tacdmuri, care va
corespunde normelor de asigurare

per/copil, dar nu mai putin de 2 seturi

pentru un loc in sala de mese. Nu se

admite veseli emailati cu emailul
qtirbit. Vesela din aluminiu 9i

duraluminiu se va folosi numai la
prepararea bucatelor qi pdstrarea lor
0entru un timp scurt.

prezentat

(Informalia privind denurnirea documentelor prezentate se va indica tn confolmilate cu cerinlele din documentalia de atribuire qi se va consemna prtn'

prezentat, nepre4entat, nu corespunde (tn ,o"ut 
"&rd 

,to*mentul afost piezentat, dar nu corespundecerinlelor de califcare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(ftud

TVA)*

Cantitate gi unitate
de misurf,

Corespunderea
cu cerinfele de

calilicare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Servicii de

alimenta{ie
penrtru elevii

din cndrul
institu{iilor de

invilimffnt
preu niversitar

IMAP
"Adolescenta"

Senicii de

alimenta{ie Penrtnt
elevii din cadrul
institu{iilor de

tnvd(dmdnt
preaniveryitar din
Institutia Publicd

+ +



Liceul Teorertic cu
Proft.l Sportiv nn2
pentru
perioada10.01.2022-
28.02.2022-

din Institu{ia
Publicl l,iteul
'Ieoretic Cu
Ilrofil Sportiv
nr,2 perioadar

10.01.2022-

28.42.2022

* in cazul utilizdrii licitayiei eleqtronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerintrele de calificare" Si "C.orespunderea cu specificaliile
tehnice", se ve consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii qi prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor datc privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefilui anonnal de sclzut) s-

a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea oueratorului economic M otivul respinserii/descalifrcirii

10. Modalifatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile nl
Alte limitiri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant: pndicalil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut n
Costul cel mai scezut n
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:Nu re aplici

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

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitafi Rezmatul rispunsului operatorului
economic

N
r.
dl
o

Denumirea factorului de evaluare PondereaTo

I Prezentarea ofertei privind costul zilei de alimenta{ie per/copil in zi
Normele {inanciare stabilite pentru alimenta{ia unui elevlzi din institu{iile de

Pre{
per/copil-



invi{Im6nt primar qi secundaro au fost stabilit in temeiul Legii nr. l0 din
03.02.2009, privind supravegherea de stat a s5nItI{ii publice, HG nr. 722 din
18.07.2018 pentru aprobarea Instruc{iunii privind organizarea alimenta{iei

copiilor qi elevilor in institufiile de inv5lImfint general qi a Deciziei municipiului
Chiqiniu privind normele financiare prognozate pentru alimenta{ia unui

copiUelevilzi din institufiile de inv5{5mflnt preqcolnr, special Ei secundar general
pe anul 2021, dupl cum urmeazfl:

pentru Liceul cu Profil Sportiv: Cl l-Mejun-13o65lei; Cl.I-fV dejun * prilnz,
sportivi 34,10; Cl. V-VUI dejun + prfrnz,.s3_ollivi 34,70;CID(-X[ dejun + prffnz,

' sportivi 37'90:

40 pct

)

Prezentarea meniului - model variat care ar con{ine diverse asortimemte de

carne, peEte, legume, fructeo pateserii etc. (pulpd de bovinl dezosatl, refrigeratiio
piept de pui, fileu de peqte de mare congelat, eviscerat etc.) pentru 10 zile
coordonat cu Centrului de Strn5tate Publicl Chiqiniuo cu indicarea valorii

energetice a rafiei alimentare qi costului perlzirin carespundere cu
recomandirile Ordinului Nr. 638 din 12-08-2016;i Ordin nr.910 din 02.10.2020

cu privire la implementarea Recomandlrilor pentru un regim alimentar sinitos
qi activitate fizicl adecvati in institufiile de invS{trmint din Republica Moldova.

Dejun pentru virsta 7-10 ani-470 kkal' prfinzul850 kkal
Dejun Fentru vErstall;t#1il:1lkat, prfinzut e50 kkal

Dejun pentru vlrsta 7-10 ani -650'.750 kkal, prffnzul 1200-1450 kkal
Dejun pentru vdrsta 11-17 ani-750-850 kkal, prinzul 1600-1800 kkal

I\{eniul qi structura nutritivl: Se va tine cont de caloriile stabilite conform
actelor normative aprobate prin Ordinul nr.638 din 12.08.2016 qi Ei Ordin

nr.910 din 02.10.2020 compatibilitatea produselor la formarea meniului. Meniul
obligatoriu va con{ine elementele qi produsele folosite la prepararea bucatelor

pentru fiecare zi, con{inutul de protiene, grflsimi, carboxidrafi, valoarea
energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre proteine,lipide

qi glucide trebuie sI fie de 1:1:4.
Meniul pentru masa suedezl- 15 pct.
Meniul pentru masa simptl-|0 pct.

Operatorii economici la momentul procedurii vor prezenta meniul-model pentru
iarnd, ulterior vor prezenta meniurile pentru primlvarfl, toamni.

Meniul-model pentru I0 zite (regim de activitate luni-vineri)

25 pct.

3

Operatorul economic confirml prezenda in state de personal:
- Tehnologo Bucltar- qef, Bucitar/ cofetarrBrutar, personalul auxiliar,

(Operatorul economic va pune Ia dispozi{ia autoriti{ii contractante personal
calificat in domeniul alimenta{iei, conform normelor pentru anumit num6r de

copii din institu{ie conform IIG nr. 956 din 23'08.2004.)
-Tehnolog-3 pct.

-BucItar 1ef- 3 pct.
-Bucfitarilcofetari -:tTffi?H;o.- institu{ie - 2 pct.

- personalul auxiliar - 1 Pct
Asigurarea cu Tehnologo Buc6tar- qefo Bucitar/ cifetaroBrutar, personalul

auxiliar- 5 pct.
*Operatorul economic obligatoriu va prezenta certilicatele de studii, certificatele
de calificare pentru personalul propus cu experien{I de minim 3 ani in domeniu.

15 pct.



nu mai putin de 3 ani in domeniul alimenta{iei publice in institu{iile
de invi{5mint:

Experienfa de 3 ani -2 Pct.
Experien{a de 3 -5 ani - 4 PcL

Experien{a dd 5-7 ani gi mai mult - 6pct.
Experien{a de Tani qi mai mult -10pct.

10 pct.

Trigururea cantinei cu ustensilele necesare, reeqind din numirul de copii.

Numllul tacfimurilor va corespunde normelor de asigurare per/copil' dar nu

mai pufin de 2 seturi pentru un loc in sala de mese. Nu se admite veseli emailatfl

cu emailut qtirbit. tesela din aluminiu qi duraluminiu se va folosi numai la

prepararea bucatelor gi pistrarea lor pentru un timp scurt. Nu se admite

folosirea veselei cu fisuri qi cu margini sparte (grupul de lucru se va deplasa la

fafa locului (la depozit) pentru verificarea veselei propuse spre utilizare de cltre
operatorul economic).

Ustensile:
60% noi - 10 Pct.

Formula de efectuare calculului a criteriilor pct.l+ pct.2+pct.3+pct.4+pct'5
=1007o

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa ln cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetaf

Motivul reevaluirii ofertelor
Moditiclrile operate

14. in urrna examinlri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie public[/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. aiin. lit

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Preful
unitar
(frrn
TVA)

Preful unitar
(cu TVA)

Preful total
(IErn TvA)

Preful
total

(inclusiv
TVA)

Lotul nr.l
Servicii de
alimentatie
penrtru elevii
din cadrul
institutiilo|. de

invS{[rnint
preuniversitar
lnstitutia
Publica [,iceul
'I'eoretic cu
prol'il Sportiv
nr.2 perioada
l().&1.2422-
28.$2.2022

IMAP
"Adolescenta"

copii
Clasa I-IV

10,80lei
deiun 2844

38820,601ei

2844
38820.601ei

Clasa I-IV
2,85 lei dejun

I-IV 34,10lei
deiun +orinz

9468
3228s8.80

9468
322858.80

V-VM 34,70lei
Dejun+prinz

4s00
156150,00

4500
156150,00

X.XII 37,9lei
dejun+prinz

4680
t17372,40

4680
177372,0Q



Argumentare:

Modalitatea de transmitere

lnltAP "Adolescenta"

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

(Informarea operator,or economici impricali tnprocedura de atribaire despre deciziile grupufui de lucnt penlnr achizilii se realize'za in conformitate cu

'ii'*iiirit" ait. jl at Legii nt' Ii1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

(setectari termenul de arteptare respectat. calanrarea termenelor prevdante de Legea nr' I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achtzifiile publice'

inclusiv a termenelor de aqteptare, se eJbctueazd ?n conJbrminti an prevederile"TlTLuLu IV capitolul I (calcalarea Termenului) al

Codului Civil al Republicii Moldova)'

17. Contractul dc achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizitii publice durabile (achizifiiverzi\(rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn care la pracedura tJe achizilie publicd aufast aplicate criterii de durabilitate si s'a tncheial

contract/conyucte pentru lotlloturi peitn "o* 
au fost ipticate criterii de durabilitate)z

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea confractului:

fA; h carul hansmiterii comunicdrii prin

iiloace electronice $ilsau faxncarui ftt care 
"atoarea 

estimat[ a contrachrlui este

mai micd dec6.t pragurile prevdzute laat'2 alin' (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile tr 11 "ilt fut 
"-"1 

netransmiterii comunicdrii prin

iiloace elecfionice $ilsau faxn
n 11 rit" 1" cazul transmiterii comunicdrii prin

electronice $i/sau faxnca t i" c*e 
"aloarea 

estimatd a contractului este

egald sau mai mare decdt pragrnile prevdzute la art' 2

Ain. t:l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind n tO tite in cazul netransmiterii comunicdrii pnn

miiloace electronice gilsau faxr

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului'

cadru

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capitel
strdin

Numirul
gi data

confractuluilac
ordului-cadru

Cod
CPV

fCri TVA inctugiv TVA 
:

IMAP
"Adolescenta"

IMAP 23
)6.01.2022

s5s10
000-8 695201,40

lei
695201,40Iei 3A.06.2022

Au fostaplicatecriteriipentruachizifiipublicedura bile

(indicalisuma cu TVA)
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte

ili;ilil.ifo"p*"t"" care au fostaplicatecriterii de durabilitate



hin pre&nta dare de semnll, grupul de til.ru fu:!*!:e tsmenat ttc a$w*e pe"tat brcheicrea fi't*cfrtlni/co'fiactelaf indicote 4Iost rcqteclat

(*cept6nd cautrirc pr*ai"--aiurt 32 ari,- a) ,r Lq"';'-iiian'{i"a, zon pt-ii t*erio* pubrice ), pecum gi od rn caur depwerii

contestaliilor gi/suo n"qffi rf,po*Li, *'"L"uniis", ae^ste aufost anmfuute gi salalionata

lucru pentru
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr.01din 17.01.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești 

Localitate s.Costești, r.Ialoveni 

IDNO 1012620008732 

Adresa s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A 

Număr de telefon 026851252, 026852864 

Număr de fax 026851252 

E-mail oficial  liceuol@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 
Borta Nadejda, 069653522, 

contabilitateolimp@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare pentru 

perioada ianuarie-mai 2022 

Cod CPV 15000000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640687412981 

Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1640687412981 

Data publicării:28.12.2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 185000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1640687412981
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1640687412981
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Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 05.01.2022, ora 11:00), au depus oferta 4   ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SC ”Villa Prodotti” S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei, Agrici 

Vladimir 

2. CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu, 

Pleșca Igor 

3. Credoprim SRL 1003600026963 Costru Gheorghe, 

Costru Mihail 

4. Delmix-Prim SRL 1010600031257 Dilan Galina 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC ”Villa 

Prodotti” 

S.R.L. 

CC "Nivali-

Prod"SRL 

Credoprim 

SRL 

Delmix-Prim 

SRL 

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 prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificat de atribuire 

a contului bancar 

eliberat de banca 

deținătoare de cont 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

efectuarea sistematică 

a plăților impozitelor, 

contribuțiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării 

persoanei juridice 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Aviz sanitar prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Autorizație sanitar-

veterinară pe unitate 

de transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație sanitară de 

funcționare (eliberat 

de organul national 

abilitat) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Actul ce atestă dreptul 

de a livra si 

comercializa bunurile 

solicitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Sistemul de 

Managment al 

Siguranței 

Alimentului ISO 

22000 HACCP 

(pentru produsele de 

origine animală) 

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 corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 SC Villa 

ProdottiSRL 
67892,00 1020 kg + + 

CC Nivali-Prod SRL 67900,00 1020 kg + + 

Lot 2 Credoprim SRL 68668,06 1452 kg + + 

Lot 3 N u     a    a v u t     l o c     a c h i z i t i a 

Lot 4 Delmix-Prim SRL 75594,84 5500 kg + + 

Lot 5 N u     a    a v u t     l o c     a c h i z i t i a 

Lot 6 Delmix-Prim SRL 12120,22 155 kg + + 

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

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

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

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

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

CC Nivali-Prod SRL Pret mai mare decit cistigatorul 

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

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

    

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea 

si unitatea 

de masura   

Prețul 

unitar 

fără 

TVA 

Prețul total 

fără TVA 

Prețul total 

inclusiv TVA 

Lotul „CARNE” 

 
SC ”Villa 

Prodotti” 

S.R.L. 

   

67 892,00 

 

81 470,40 

ȘOLD DE GĂINĂ 

FĂRĂ OS 
 400 kg 58,00 23200,00 27840,00 
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REFRIGERATE 

FIERBERE RAPIDA 

 FILEU DE GAINA 

FĂRĂ OS 
 520 kg 63,35 32942,00 39530,40 

CARNE DE VIȚEL 

REFRIGERATA 

GULAȘ 

 100 kg 117,50 11750,00 14100,00 

Lotul ,,LACTATE’’ Credoprim 

SRL 

  68 668,06 75 084,50 

BRINZA DE VACI 5%  195 kg 63,89 12458,33 13455,00 

SMINTINA 15%  62 kg 42,59 2640,74 2852,00 

LAPTE DE VACI 2.5%  455 litri 13,43 6108,80 6597,50 

CHEFIR 2.5%  325 litri 16,67 5416,67 5850,00 

CASCAVAL  de 

”Rusia” 45% grasime 
 65 kg 118,33 7691,67 9230,00 

UNT TARANESC  72.5 

% produs in  Moldova 
 140 kg 141,20 19768,52 21350,00 

IAURT NATURAL 

2,6% grasime 
 2100 pahare 6,94 14583,33 15750,00 

Lotul „DIVERSE 

PRODUSE 

ALIMENTARE” 

Delmix-Prim 

SRL  

   

75 594,84 

 

85 811,29 

ZAHĂR  140 kg 14,34 2007,96 2168,60 

SARE IODATĂ  30 kg 3,90 117,00 140,40 

CRUPE DE HRIȘCĂ 

DIN BOABE ÎNTREGI 

 
50 kg 29,02 

1450,83 1741,00 

CRUPĂ DE GRÎU  40 kg 7,30 292,00 350,40 

CRUPĂ DE ORZ  65 kg 7,27 472,33 566,80 

CRUPĂ DE ARPACAȘ  65 kg 7,26 471,79 566,15 

PASTE FĂINOASE ÎN 

ASORTIMENT DIN 

SORTURI DE GRÂU 

TARI,calitate superioara 

 

    50kg 12,48 

623,75 748,50 

OREZ CU BOB 

ROTUND ȘLEFUIT 

CALITATE 

SUPERIOARA 

 

   75 kg 13,08 

980,63 1176,75 

ULEI DE FLOAREA 

SOARELUI VEGETAL 

NERAFINAT,p/u 

asezonare 

 

50 litri 31,58 

1578,75 1894,50 

ULEI DE FOLAREA 

SOARELUI RAFINAT 

DEZODORIZAT, 

produs in Moldova 

 

30 litri 33,18 

995,25 1194,30 

OȚET DE 9 % ST.  20  litri 6,65 133,00 159,60 
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FĂINĂ DE GRÂU 

INTEGRALĂ 

 
70 kg 8,32 

582,17 698,60 

CEAI, 

NEGRU,FRUNZA 

MĂȘCATĂ,CALITATE 

SUPERIOARA 

 

5 kg 143,33 

716,67 860,00 

OUĂ DE GĂINĂ  2000 unități 2,38 4766,67 5720,00 

CARTOFI  450 kg 5,53 2487,50 2686,50 

MORCOVI  210 kg 6,38 1339,72 1446,90 

CEAPĂ USCATĂ  210 kg 6,08 1277,50 1379,70 

VARZĂ ALBĂ  200 kg 10,06 2012,96 2174,00 

DOVLECEI 

Ianuarie-Martie 

 
80 kg 27,73 

2218,52 2396,00 

DOVLECEI 

Aprilie-Mai 

 
80 kg 20,30 

1623,70 1753,60 

CASTRAVEȚI 

PROASPEȚI 

Ianuarie-Martie 

 

60 kg 33,21 

1992,78 2152,20 

CASTRAVEȚI 

PROASPEȚI 

Aprilie-Mai 

 

50 kg 27,59 

1379,63 1490,00 

ROȘII PROASPETE 

Ianuarie-Martie 

 
90 kg 24,05 

2164,17 2337,30 

ROȘII PROASPETE 

Aprilie-Mai 

 
70 kg 22,98 

1608,70 1737,40 

ARDEI DULCI 

PROASPEȚI 

Ianuarie-Martie 

 

160 kg 42,46 

6794,07 7337,60 

ARDEI DULCI 

PROASPEȚI 

Aprilie-Mai 

 

80 kg 36,67 

2933,33 3168,00 

CEAPA VERDE  5 kg 62,78 313,89 339 

CONOPIDA  110 kg 28,52 3137,04 3388,00 

SFECLĂ ROȘIE  110 kg 7,84 862,69 931,70 

MERE PROASPETE  500 kg 7,33 3666,67 3960,00 

STRUGURI 

PRPOASPETI 

AUTOHTONI 

SOIURI IN 

ASORTIMENT 

PROASPETI 

 

180 kg 16,31 

2936,67 3171,60 

BANANE  250 kg 21,61 5402,08 6482,50 

CLEMANTINE  220 kg 20,68 4548,50 5458,20 

PORTOCALE   220 kg 20,56 4522,83 5427,40 
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LĂMÂIE  50 kg 21,52 1075,83 1291,00 

MAZĂRE VERDE 

CONSERVATĂ 

 
30 borcane 11,33 

340,00 408,00 

TOMATE DECOJITE 

ÎN SUCUL LOC FĂRĂ 

GMO 

 

50 borcane 10,82 

540,83 649,00 

SUC DE ROȘII  30 litri 11,50 345,00 414,00 

SUC 100% DIN FRUCTE 

CU MAI PUȚIN DE 5 GR 

DE ZAHARURI LIBERE 

PER 100 

ml.ASORTIMENT 

 

100 

borc, 3kg 
24,77 

2476,67 2972,00 

STAFIDE  10 kg 41,56 415,58 498,70 

PRUNE USCATE fără 

sîmburi 

 
22 kg 51,52 

1133,37 1360,04 

FRUNZE DE DAFIN  
 30 pachete  

20 gr 
2,90 

87,00 104,40 

PIPER NEGRU 

MACINAT 

 40 pachete, 

20 gr 
3,50 

140,00 168,00 

PIPER NEGRU 

BOABE 

 20 pachete, 

20 gr 
4,92 

98,33 118,00 

FĂINĂ DE PESMEȚI  5 kg 21,50 107,50 129,00 

SEMINȚE DE SUSAN  3 kg 68,17 204,50 245,40 

SEMINȚE DE IN  2 kg 29,98 59,95 71,94 

CORIANDRU 

MACINAT 

 10 pachete , 

25 gr 
4,04 

40,42 48,50 

VANILIN 
 30 pachete, 

2 gr 
0,71 

21,25 25,50 

MIEZ DE FLOAREA 

SOARELUI CRUDĂ 

 
3 kg 32,29 

96,86 104,61 

Lotul 

”DULCIURI” 

Delmix-Prim 

SRL 
  

12 120,22 14 544,27 

BRÎNDUȘA  9,20 kg 86,50 795,80 954,96 

BUCUREL  10,00 kg 92,50 925,00 1110,00 

CARAMELE 

RĂCUȘORI 

 
3,00 kg  37,50 

112,50 135,00 

IRIS CU LAPTE  4,00 kg 59,17 236,67 284,00 

DORINȚA CACTUS  9,20 kg 76,60 704,72 845,66 

DORINȚA  

STR. MUSCAT 

 
9,20 kg 76,60 

704,72 845,66 

GRILAJ ÎN 

CIOCOLATĂ 

 
10,00 kg 106,50 

1065,00 1278,00 

PASĂRE MĂIASTRĂ 

FRIȘCĂ 

 
7,00 kg 79,89 

559,24 671,09 
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PASĂRE MĂIASTRĂ 

CIOCOLATĂ 

 
8,50 kg 79,89 

679,08 814,90 

MASCA  5,40 kg 99,85 539,19 647,03 

MACUL ROȘU  5,40kg 95,78 517,19 620,62 

SPICUȘOR  6,90 kg 112,50 776,25 931,50 

SCUFIȚA ROȘIE  6,90 kg 115,00 793,50 952,20 

ZEFIR PLOMBIR  19,20 kg 59,83 1148,80 1378,56 

BATONAȘE CACAO  5,60 kg  58,18 325,83 390,99 

BATONAȘE 

ARAHIDE 

 
5,60 kg 58,18 

325,83 390,99 

NAPOLITANE ARTEC 

CU CREMĂ DE 

LAPTE 

 
230 pachete 

160 gr 
8,31 

1910,92 2293,10 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC ”Villa Prodotti” SRL 10.01.2022  SIA RSAP,  e-mail 

CC "Nivali-Prod"SRL 10.01.2022 SIA RSAP,  e-mail 

Credoprim SRL 10.01.2022 SIA RSAP,  e-mail 

Delmix-Prim SRL 10.01.2022 SIA RSAP,  e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  

economic 

Întreprinderea 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate 

al 

contractulu

i/acordului-

cadru 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

 Villa Prodotti  SRL 
Cu capital 

autohton 
5 

17.01.2022 15000000-6 67 892,00 81 470,40 30.12.2022 

Credoprim SRL 
Cu capital 

autohton 
6 

17.01.2022 15000000-6 68 668,06 75 084,50 30.12.2022 

Delmix-Prim SRL 
Cu capital 

autohton 
7 

17.01.2022 15000000-6 87 715,07 100 355,56 30.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 

verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, 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. 



















DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea serviciilor  
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse  

de autovehicule 
 

Nr. 12/22 din 18.01.2022  
             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru pagube 
produse de autovehicule 

Cod CPV 66514110-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638961162294 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1638961162294?tab=contract-notice  
Data publicării: 08.12.2021 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice  

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

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

 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 775,90 
 

1 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638961162294
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.achizitii.md/


3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
 
5. Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 09:00, cu finalizarea licitaţiei electronice la 
data de 22.12.2021, ora 14:09), au depus oferte 2 (doi) ofertanți: 

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

Denumire document Denumirea operatorului 
economic 

ÎM „Grawe 
Carat Asigurări” 

SA 

IM CIA 
„Transelit” 

SA 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

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

prezentat conform 
termenului 

solicitat 
 

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

prezentat prezentat 
 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul economic 

prezentat prezentat 
 

Informația privind numărul sancţiunilor aplicate de CNPF pentru 
perioada 2019 - 2021 - document confirmativ de la Comisia 

prezentat neprezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administrat
orii 

1 ÎM „Grawe Carat Asigurări” SA 1004601000125 - 

2 ÎM CIA „Transelit” SA 1002604000443 - 

2 
 



Naţională a Pieţii Financiare (CNPF), confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Informația privind stabilirea corectă a primelor de asigurare pe 
marginea listei autovehiculelor ASP, fiind în corespundere cu 
cerințele stabilite în actele normative în vigoare - imagine-
captură de ecran (screenshot) de pe pagina SIA de Stat ”RCA 
Data” pentru fiecare autovehicul aparte sau pentru toate 
auovehiculele într-un singur document, în format A4), semnat 
electronic de către operatorul economic 

prezentat prezentat 
 

Coeficientul de lichiditate - declarație pe proprie răspundere 
privind coeficientul de lichiditate la data depunerii ofertei (cu 
indicarea acestuia), care trebuie să fie nu mai mic de 1, norma 
aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și 
coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului), 
semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat prezentat 
 

Rata solvabilității asigurătorului - declarație pe proprie 
răspundere privind  rata solvabilității asigurătorului la data 
depunerii ofertei (cu indicarea acesteia), care trebuie să fie cel 
puțin 100%, norma aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 
21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale 
asiguratorului (reasiguratorului), semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat prezentat 
 

*Dreptul de prestare a serviciilor de asigurare obligatorie a RCA 
- copia licenței, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat 
 

*Experiență specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 
alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - 
declarație privind lista principalelor livrări/prestări - un an de 
experiență specifică în prestarea serviciilor în ultimii trei ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronicde către operatorul economic. 
Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate 
/ documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către 
beneficiarii de livrări, semnate electronicde către operatorul 
economic 

prezentat prezentat 

 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat 
 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice 
al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat neprezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 
de mă 
sură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de 
asigurare 

obligatorie de 
răspundere 
civilă auto 

pentru pagube 
produse de 

autovehicule  

ÎM CA „Grawe Carat 
Asigurări” SA  8 775,90 

--/-- 

+ + 

ÎM CIA „Transelit” 
SA 8 775,90 - Nu au fost 

examinate. 

 

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

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

 

Data 
solicitării 

 

Operatorul 
economic 

 
Informația solicitată 

Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  
 

Denumirea 
operatorului 

economici 

 
Motivul respingerii/descalificării 

ÎM CIA „Transelit” 
SA 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice (Legea nr. 131/2015), nu se acceptă oferta 
operatorului economic ÎM CIA „Transelit” SA, deoarece ofertantul nu a 
îndeplinit cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume nu a prezentat 
documentul confirmativ de la Comisia Naţională a Pieţii Financiare 
(CNPF), cu referire la informaţia privind numărul sancţiunilor aplicate 
de CNPF pentru perioada 2019-2021, confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic, fiind un document obligatoriu. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot □ 
Pentru fiecare lot □        
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Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ  □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □               
 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

 
CALCULUL PONDERII CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE A OFERTEI 

CELEI MAI AVANTAJOASE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC    
 

Nr. 
d/o 

 

Denumirea factorului de evaluare 
 

Ponderea % 

1 Prețul 40 

2 Coeficientul de lichiditate 20 

3 Rata solvabilității asiguratorului 20 

4 Numărul sancţiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021 

20 

Cel mai bun raport calitate-preț, calculat în baza punctajului uniform atribuit corespunzător 
numărului de participanți calificați, conţine: prețul, coeficientul de lichiditate, rata solvabilității 
asiguratorului și numărul sancţiunilor aplicate de către Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021.  

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant: 
1. Procentul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: 

a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma 
minimă/suma (n)*procentul maxim alocat. 
 

2. Procentul pentru factorul de evaluare „coeficientul de lichiditate” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai mare coeficient de lichiditate pentru asigurător se acordă procentul 

maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru alt coeficient de lichiditate decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procent astfel: 

Cl(n)=(Cl(n)/coeficientul de lichiditate pentru asigurător maxim (în cadrul 
procedurii)*procentul maxim alocat). 
 

3. Procentul pentru factorul de evaluare „rata solvabilității” se acordă astfel: 
a) pentru cea mai mare rată a solvabilității se acordă procentul maxim alocat factorului 

respectiv; 
b) pentru altă rată a solvabilității decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: 

RS(n)=(Rs(n)/rata solvabilității maximă (în cadrul procedurii)* procentul maxim alocat).  
 

4. Procentul pentru factorul de evaluare „numărul sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a 
Pieței Financiare pentru anii 2019-2021” se acordă astfel: 

a) pentru lipsa (=0) sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare pentru 
anii 2019- 2021” pentru asigurator se stabilește procentul maxim. 
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b) pentru alt număr de sancțiuni decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: 
pentru fiecare sancțiune aplicată de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2019-
2021, procentul maxim se diminuează cu 1%. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și unitate 
de măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 
(fără 
TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

1 

Servicii de asigurare 
obligatorie de 
răspundere civilă 
auto pentru pagube 
produse de 
autovehicule 

ÎM CA 
„Grawe 
Carat 

Asigurări” 
SA 

--/-- 8 775,90 8 775,90 8 775,90 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA 
03.01.2022 SIA RSAP 

Poşta electronică IM CIA „Transelit” SA 
 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

 
Denumirea Întreprin Numărul Cod Valoarea contractului Termen de 
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operatoru 
lui  

economic 

derea: Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoci

ere/Cu 
capi 

tal străin 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 

CPV 

fără TVA inclusiv 
TVA 

valabilitate 
al contrac 
tului/acord
ului-cadru 

ÎM CA 
„Grawe 
Carat 

Asigurări” 
SA 

- Nr.  
46 

 
18.01.2022 

 

66514
110-0 8 775,90 8 775,90 

 
31.12.2022 

 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

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

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr.MILL/S/MERGER/2022/02 din 1 8.01,2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Р r imdr i а Мuпi с ipiului Chi ; iпdu
Localitate muп. Сhi;iпdu
IDNo 1 007б01 009184
Adresa bd, $tеfап cel Mare si Sfdпt, 83
Nчmйr de telefon +373 (22) 20 ]5 38
Numir de fax
E-mail oficial рrimuriа(,@,Dmс.mсl

mill((Dрпlс.md
Adresa de internet h Цр;. /Ьцу:тt,. с, h i s i п а t t. m el
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ruхапdrа Macari
022 20-15-38
m ч с ur i. r u х а п clr а@,D ttt с. m cl

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Сеrеrеа ofertelor de pre{uri
Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (dupd caz) t I t : L| ; : |:,b |:d p !. :,,\, !D,J ! l" 5,!. 2. !l!. "2 ! :1_7

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdru

Servicii

Obiectul achizi{iei Дпаlizа aspectelor tеhпiсе, fiпапсiаrе Ei
аdmiпistrаtivе ale fuziuпii iпtrepriпderilor
muпiсiраlе "Parcul UrЬап de ДutоЬuzе" si "Regia
Тrапsроrt Electric"

Cod СРV 79300000-7
Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬцirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or t а lului guv е rп аmе пt al w:и, ly. tll l е tlde r. g..lt,. tц ф

Nr:
()сзЬ |,.Ь,,, lл]-) JD:Л J_ýý;lt2jj

Link-ul: hllDs:i/mlапdеr.цлl,m(J/tспdсrsiосd.у-
Ь 3уу]р l - /1,1 D- ] 6 3 8 5 3 5 5 3 ] 9 5 5

Data publicйrii: -i decembrie 202]
platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md;

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul cйtre planul de achizi{ii publice publicat:
ll,1t,ll,. chi,siпcttt. mсl (rubrica,, Licitatii si achizitii' )

4цчпt de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Nu este cazul

l



Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
l!урg!а4

Licita!ie еlесtrопiсd

Sursа de fiпап{аrе Bugetul muп. Сhisiпdu
Со-fiпап|аrе sub fоrmd de grапt, diп foпdtlrile
Uпiuпii Еurорепе

VаIоаrеа estimatй (Euro, fdrd ТVД) ]5,000.00 EUR

3. ClariГrciri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se vа completa tп cazul iп care аu fost operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Data solicitйrii clarificйrilor Nu este cazul
Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi c5rilor Nu este cazul
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

5. Рflпй la termenul-Iimitй (datal8 decembri е 202|, оrа 15:00), au depus oferta l (uпа) ofertaпtz

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 I.M.
,SRl,

" East Europe Сопsultiпg Дssociates" l0096000з7103 Asocia{i: Natalia Rаilсап
Administrat оt vladi s l ач
Rаilеап

Denumire document
Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоmiс

I.M. "East
Europe

Сопsultiпg
Associates "

лSл,

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Ореrаtоr
economic п

Documentele се constituie oferta
ýzu о 

" 
о лзццgа!]п : pr е z е пt at, перr е z е пt at, пu с or е s р uпdе )

Cerere de participare prezeпtat
Specфca|ii tеhпiсе preZeпtat
Specфcalii de pre| prezeпtal
DUAE prezeпtat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde



Declaralie priviпd
valabilitatea ofertei

prezeпtat

Certфcat priviпd lipsa
datoriilor eliberat de
seryiciul Fiscal de stat

prezeпtat

Descrierea соmрапiеi
(сопfоrm Tabel 1)

prezeпtat

D es cr ier е а ехр er iеп|е i
sp ес ifi се s ar с iпi i (со пfоr m
Tabel 2)

рrеzепtаt

Саlфсаrеа si ехреriеп|а
exper|ilor cheie (сопfоrm
Tabel 3)

рrеzепtаt

Ult im ele s i tuay i i.fi папс iare prezeпtat
Iпforma|ii priviпd
asocierea

N/A

L is t а suЬсопtrасtап| ilor q i
р art еа/р dr| i l е diп сопtr act
care suпt iпdерliпitе de
aceslia

N/д

А пgаj аmепl ler| sus| iпdtоr
fiпапсiаr

N/A

Declara|ie ter| sus| iпdtor
fiпапсiаr

N/д

Апgаjаmепt priviпd
susIiпerea tеhпiсd qi
profesioпald а
ofer t cl пtu l u i/ gr u pu lu i d е
operatori есопоmiсi

N/A

D ес l ar а| i е l er| sus I i пdt or
tеhпiс

N/д

Declaralie ter| susI iпdtоr
profesioпal

N/д

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se va iпdica tп сопfоrmitаlе сu ceriп|ele diп
dосumепlа|iс] de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп; prezentat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпrеlоr de calфcare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{uI
ofertei

(йrй ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de

calificare

Corespundcrea
сu Specificatiile

tehnice

Апаlizа
aspectelor
tеhпiсе,

fiпапсiаrе ,ll
аdmiпistrаtivе
ale fuziuпii
iпtrepriпderilor
muпiсiраlе
"parcul urьап
de Autobuze" ;i
" Regia
Тrапsроrt
Eleclric "

I.M. "East Europe
Сопsultiпg
Associates ",SRl,

14,990.00
EUR
(300,08б.31
MDL, curs
BNM
18.12.2021,)

Servicii

J



* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se ча iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespl,tпderea cu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespl.tпderea сu specфcaliile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп; ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-'' iп cazul песоrеiрuп-dеri'i)

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitйrii

Operatorul есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul r5spunsului
operatorului economic

Nu este cazul

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic
Nu este cqzul

Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

Репtru fiecare lot

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre1

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

(se va соmрlеtа репlru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor:
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

cel mаi Ьuп raport calitate-

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

MotivuI rеечаlчйrii ofertelor Ntt este cazul
Modificйrile operate

l4. In urmа ехаmiпйri, evalu5rii qi comparirii оfеrtеlоr depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriьuirе s-a
decis:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul аrt.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
I.M, "East Europe Сопsultiпg Дssociates ",SЛ' Total

Оfеrlаfiпапсiаrd
(EURo)

40 14,990.00 40

Oferta tеhпiсd б0 71,.76 4з.06
Total 83.0б

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.M. "East Europe Сопsultiпg
дssосiаtеs " sлa

12.0\,2022 SIA RSAP, e-mail

4



(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se rеаlizеаzёt iп coпformitate сu prevederile art. 3 t ai Legtt пr. ] з 1 diп з iulie
20l5 priviпd achiziliile publice)

(Selectali tеrmепul de a;leptare respectat. Calcularea termeпelor pret,dzute de Legea пr. ] з ] diп з
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiу а lеrmепеlоr de a;teptare, Se efectueazd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

17. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Numirul
Ei data

contractului
Cod СРV

Vаlоаrеа
contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractuluiйrй ТVА

I.M. "East
Europe

Сопsultiпg
Associates "

sлa

05-Cl22 17.0|.2022 79з00000-7

l4,990,00 EURO
(з00,086,зl мDL,

curs BNM
|8.12.202l)

31 decembrie
2022

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazttl iп care la procedura de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii cle durabilitati si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufosl aplicale criterii de durabilitate):

16. Теrmепul de аqtерtаrе репtrч incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este mai micй decAt pragurile prevйzute 1а art,2
alin. (3) al Legii пr. l3 1 din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П б zile iп cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
щЦоасе etectronice q

п 11 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fах п

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este egalё sau mai mаrе decбt pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloage electronice qi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

Ач fost ap|icate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? Nu

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica\i suma cu TVA)

codul Срv al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lоtчlлоtчrilе pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

coslul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-prey а



Cel mai Ьuп raport calitale-cost а

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul с!е luсrч cleclard сd tеrmепul de aEteptare репtrа iпcheierea
conlractului/controctelor iпdicate afost respectat (ехсерtапсI cazurile preydzute'di art. з) аIiп. (З) al Legii
пr, ]3] diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice )l РrеСUm Ei сd ii cazul clepuпerii coпteslaliitor qi,/sou
recep{ioпdrii rapoartelor de moпilorizare, aceastea aufost ехаmliпаtе Ei solutioпite.

Рriп рrеzепtа dare de seamri, grupul tlе lucru репtпt acltizi|ii соtфrmd corectilucliпea rlesftlsurdrii proceclurii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпсlеrе сопfоrm рrечеrlеrilоr lеgа!сiп vigoare.

|"
сопduсitоrul grupului de luсrч pentru achizilii: ,i,l

,,, /|
J li

Ilie CEBAN













model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice X
de incheiere a acordului-cadru u
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 0l din 18.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

Denum irea autoritdtii contractante IP Liceul Teoretic'oA.Donici"
Localitate s.Peresecina .r.Orhei
IDNO 1012620010977
Adresa Str.M.Eminescu,25
Numir de telefon 023s-42-336
Numir de fax 0235-47-336
E-mail oficial Itdonici 1 @.rambler.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Curca Silvia, 068344304

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate XCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
rAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri X Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produse alimentare
Cod CPV I 58000000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mlgnder.gov.md)

Nr: 21049301
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6403 50 I 698 1 5

Data public Frii:24 . 12.202 1

Platforma de achizitii nublice utilizatil X achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi(ii publice a autoritifii contractante

XDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
Xlicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finantare XBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 394573,60Iei



3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:
(se va completa tn cazul in care au fost solicitate clari/icdri)

5. PAni la termenulJimiti (data 03,0r.202zrora 1l:00J, au depus oferta _3_ ofertanfi:

6' rnformafii privind ofertele depuse si documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate decitre operatorii economici :

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului 

"cottomicExpunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerga succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa fn cazul in care aufost operate modificdri)

Rezum atul modifi cirilor
Publicatei"nan@
informare (dupd caz)

llndrca{t sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

llndicali numdrul de zilel
'l'ermen-limitE de depunere li deschidere a
ofertelor prelungit liupa caii

Nr. Denumirea operatorului economic

Credoprim SRL

IDNO Asociafii/
administratorii

7
1003600026963a

J.
L0slru uneorgne

IATI'UUO]TI DI(L 1017600049390 Agrici Alexei
Baguette SRL rur4600037747 Curdova Svetlana

Denumire document
Denumirea operatorului ..or,o-i.

VillaProdott
i SRL

Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnicl
Propunerea
financiard

Documente de calificare
Se vu consmnfl

Cererea de
participare conform

Anexei nr.7
Formular (DUAE) -
Documentul unic de
achizitii euroDean
DECLARATIE

privind
valabilitatea oferfei

prezentat

Propunerea tehnici



Propunerea
financiari

prezentat prezentat prezentat

Rechizitele bancare Drezentat prezentat nrezenttt
Dovada inregistrdrii
persoaner Junorce,
in conformitate cu
prevederile legale
din {ara in care
ofertantul este

stabilit

prezentat prezentat prezentat

Certificat privind
lipsa sau existen{a

restanfelor
falI de bugetul
public nafional

(eliberat de FISC).

prezentat prezentat prezentat

Declara{ia privind
confirmarea
identitl{ii

beneficiarilor
efectivi si

neincadrarea
acestora in

situa{ia
condamnirii pentru

participarea la
activitili ale unei

organiza{ii sau
grupiri criminale,
pentru corupfie,

fraudi qi/sau
spilare de bani.

prezentat pYezentat prezentlt

Lista fondatorilor
operatorrlor

economlct- nume,
.prenume, cod

nersonal

prezentat prezentat prezentat

Autoriza{ie sanitar-
veterinari de
functionare

prezentat prezentnt prezentat

Autoriza{ie sanitar
verennara pe

unitate de
transport, cu regim

termic special

pYezentat prezentat prezentat

Certificat de calitate
qi de provenien!5 a

materiei prime (
fiini , griu )

neprezentat neprezentat prezentat

Certificat de
conformitate/

prezentat neprezentat neprezentat



declaratia de
conformitate

(produse lactate)
Cerificat de

inofensivitate laviz
sanitar

(prioritate se va
acorda la

Certificatul de
conformitate)

prezentat prezentat prezentat

Certificat de
definere abatorului

a producitorului
sau contract cu
abator (pentru

carne)

neprezentat prezentat neprezentat

Certificat de
definere a

laboratorului
atestat sau contract

cu asemenea
laborator

prezentat prezentat neprezentat

Operatorii din
domeniul alimentar

trebuie si fie
autorizati sanitar-

veterinar sau
inregistra{i de citre

Direcfiile
raionale/m unicipal
pentru siguran{a
alimentelor, cu

prezentarea
documentului
confirmativ

prezentat prezentat prezentLt

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: pregentat, neprex,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ra-ra

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mdsuri

Corespunderea
cu cerinfele de,

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot 1

Produse lactate
Credoprim SRL

Lapte pasteurizat 12.96 2000litri + +
Chef,rr 17.59 540 litri + +
Unt 1s2.78 240 ks + +



Cascaval 1 15.00 308ke + +
Brinzia(neglazwata\ 6.94 2960buc. + +
Brinza de vaci 62.04 300ks + +
Lot2
Produse de moririt

Baguette SRL

Crupa de gris 9,58 100 ke + +
Crupe de hrisca 30.00 200 ks + +
Crupe de mei 11.25 3Oks + +
Orez boabe 14"17 200 ks -t- +
Crupe de griu
sfarmat

7,50 100kg + +

Crupe de atracas 7 "50 60ke + +
Faina de sriu 9,r7 4Oks +
Lot 3

Fainoase
Paste lainoase aa aa

100 kg + +

Taitei de casa aa aa
3Okg + +

Lotul4 Fructe ,
legume si boboase
Cartofi 7.87 1000 ks + +
Morcov 8.33 300 ks -t- +
Ceapd 8.15 170 ks + +
Yarzd 10,19 220ks + +
Dovlecei proaspeti 26.85 20Oks + +
Banane 21.67 1400 ks + +
Mere 8.33 800 ke + +
Mazare conservata r6.67 140 ke 1- +
Lamdie 24.17 40ks + +
Lotul 6 Diverse
produse
alimentare

Zahdr tos 15.7 4 25Oks -r +
Cacao neagra 95.83 11.4ks + +
Ceai negru 99,r7 23 ks + +
O!et 7.50 12 st. + +
Condimente din
legume

50,00 3kg + +

Sare iodatd A 11arf I 25 ks + +
Frunze de dafin 165.00 0.3 ks + +
Vanilie 0.79 40olic + +
Lotul 7 Carne Villaprodotti

SRL
Piept de pui (fileu)
Proaspdt

65,00 54Okg + +

Cotlet de porc 90.75 54Oke + -f-

Lotul 8 Fructe si
legume prelucrate

Baguette SRL



Pastd de rosie 26.67 18 ks + -i-

Suc din fiucte 4.r7 5940 buc + +
Lotul9 Produse de
origine animald
Oud de edind" 2.58 7030 buc + +
Lotul 10 Uleiuri
Ulei de floarea
soarelui

74 q) I20Iit|i + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnforrnafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" si "Corespunderea cu specifica/iile
tehnice " , se va consemna prin: ,, I " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinseriildescalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitAri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej I
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

12. Informafia privind factorii de eyaluare aplicali:

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

Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Factorii de evaluarc Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea oper4torului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
6



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Nlotivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

14. in urma examinlri, evaludrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de

masura

Pre{ul
unitar
(fnrn
TVA)

Preful total
(fnr[ TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lot I
Produse lactate

Credoprim SRL

Lapte
pasteurizat

2000 litri 12,96 25925,93 28000,00

Chefir 540 litri 17.59 9500,00 10260,00
Unt 24jks. r52.78 36666.67 39600,00
Cascaval 308ke 1 15.00 35420.00 42504"00
Brinzica
neglazurata

2960buc. 6,94 20555,56 22200,00

Brinza de vaci 300ks 62,04 18611.11 20100.00
Total lotul I 146679.26 162664.00
Lotul2 Produse
de morarit

Baguette SRL

Crupa de eris 10Oke 9,58 958.00 1 150.00
Crup[ de mei 3Oks 11.25 337.50 40s.00
Crupe de hrisca 20Okg 30,00 6000,00 7200,00

Orez boabe 20Oke 14,r7 2834.00 3400.00
Crupe de griu
sfarmat

100kg 7,50 750,00 900,00

Crupe de
ar.llacas

6Okg 7{n 450,00 540,00

Faina de griu 4Oke 9,r7 366,90 440,00
Total lotul2 11696.30 14035.00
T ^+ aI-Ut J

Fainoase
Paste fainoase 100 ke aa aa

JJ.JJ 3333.00 4000.00
Taitei de casa 3Oks 999.90 1200.00
Total lotul3 4332.90 5200,00
Lotul 4 Fructe,
legume si
boboase



Cartofi
Morcov i !00ke 7,87 I 787o])o- 8500,00

8,33 2499,00!eepa )'lno nn
Yarzd IIUKg 8,i5 i 395,50 1496.00229].e r0,19uovlecei
proaspeti

-

Banane

2241.80 2420,00zuuKg 26,95 )J /U,U0 5900,00

27,67lvlglg
800 ke

JUJJg,00 36400,00
Mazarc
conservata

;9--l;i-Lamale
T"t"t tot"l4

933 6664.00 7200,00l4ukg 16,67 lJ J 3,gtJ 2900,00

+uKg 24,17 966,90 i16000
Lotul 6 Diverse
produse
alimentare

59669.90 69476,00

zanat tos
Cacao 4!ukg 15,74 3935.00 4250,00

_l_l,4kg 95,93Leal negru ru92.46 131 1,00
99,17w[et tz6u.9l _2ry,00J,50uonormente din

_lggg*.

yu,uu

150,00
i 09,00
i 90,00

J t(g 50,00

sare rodatd
z) Kg 4,17rrunze de dafin ru4.25

_14,00U.JUU kg 165,00 +y,JU 59,40
Vanilie

0,79r otat lotul 6 5 1,60 39,00
Lotul 8 Fructe
si legume
prelucrate

=--___l'astd de rogie 
l

7733.72 gg0g,40

18 k 26,67ruc oln lructe $u,06 576,00
Iqtat lotul g

Lotul 9Produse
de origine
animali

JY+U DUC 4.17 24769,90 29 /00,00
25249,96 30276,00

OrIi de -;i^;
Total Iotull 70?o h,

Ls8 t8137,40 21793,00
Lotul l0
Uleiuri
UCt de f6".",,
soarelui

T"t"t btrl 10

19137,40 27793,00

L ZU tfttl 34,92 + t90,40 5029,00

Lotul 8 Carne 4190.40Yilla
SRL

Prodotti 5029,00



Piept de pui
(fileu) Proaspdr 35100,00 42120,00

Muschi de porc

Total lotul 8

Anularea procedurii de achiziliepublica:

ln temeiul art.7l alin. _ lit _.
Argumentare:

Denumirea operatorului
economic

uredopnm SRL

Yrllanrodotlr SRJ
uaguette SRL

a

Data transmiterii Modalitatea de t"a,rsmitere

e-mail____-_
e-mail-___
e-matl

ru.ut.zuz2
TU.UI.ZU22

ru.vt.2uz2

ciziile*.unu.uffi

(Informarea operato.rilor eco.nomici implicali tn procedura d,e atribuire despre deciziile grupului de
';;;!;:,7;11i1't''ll,',,::r:;;:;*a rn ionfo)m,ate,u p/ni,aurite art st airegii nr r3r din 3 iutie

16. Termenur de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care ualoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute Ia art. 2alin. (3) al Legii nr. 131 din 3l"rie ZOiJ
privind ach izi[ii\e publice

{niiloace electronice qi/sau fax I! 11 zile
plin m.ij]sggq electronice qi/sau fa, n 

-
Incazul in care varoarca.rffi
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la ar1. 2 alin. (3) al Legil nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiriliite oiUti.. 

-

1,,13'1"l'-umiiloace electronice qi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comuniffi
prin miiloace electronice gi/sau Ax n -



3r.05.2022
84105.00VILLAPRODO

TI SRL
31.05.2022

BAGUETT
E SRL

1g. rnformalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd s_e completeazd doar tn

cazul in care la procedura de achizilie publicd iufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat

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

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle a;tepture pentru tncheierea

contractului./contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute cle art' 32 alin' (3) al Legii nr'

131 clin 3 iulie 201i privind achizi?iile publice ), precum qi cd tn cuzul depunerii contestaliilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, iceastea uu fost examinate qi solulionate'

prin prezenta clare de seamd, grupul de rucru pentru achizilii conJirmd corectituclineu desfdqurdrii procedurii

cle achizilie, Japt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoure'

Conduc[to

(

Au fost aplicate criterii pentru u.tti"ilii publice durabile (achizifii

verzi)?

(indicali suma cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ coltraltl a

Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codut cPV al lotuluiiloturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:

Pre[ul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raPort calitate-Prel t

Cel mai bun raPort calitate-cost r:

CriteriuldeatribuirepentrulotulAoturilepentrucareaufost
aplicate criterii de durabilitate:

"ffi::ffi

W(Nume, Prenume)

10









































Model-tip

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

Nr.l din 10.01.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Primaria satului Holercani

Localitate s.Holercani r. Dubasari
IDNO 1 00760 1 009635
Adresa s.Holercani r. Dubasari
Numir de telefon 024853266
Numir de fax 0248s3236
E-mail ticu55@.mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Ticu Sofia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
a chizitie I ac o rd u I u i- c a d ru

Bunuri r

Obiectul de achizi(ie Produse alimentare pentru sem.I anul 2022
Gradinita de copii ,,Albinuta"

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de oreturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
pr o ce durii de atribuire )

Nr:21048764
Link-ul:ocds-b3wdp 1 -M D-1 6396430291 31

Data si ora deschiderii ofertelor Data:29,12.2021 | Ora:14.00
Anunf de intenfie publicat in BAP Nun Dar

Data:
Link-ul:

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

Nr:

Link-ul:

Data publicdrii/
transmiterii:

Tehnici gi instrumente specifice de
atribuire

Nun acord-cadrur sistem dinamic de
achizilier licitalie electronicdr
catalos electronicn

Sursa de finantare
Buget de stat n

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 167888.48

Denumirea operatorilor economici Data denunerii cererii de narticinare
S.R.L.Villa Prodotti 21.12.2021

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



4.

I.I.Prozorovsci L 21.t2.2021
S.R.L.Basuette 2r.12.2021

Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clariJicdri)

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

6. PinI la termenul-limiti (data 29.12.2021, ora 14:00), au fost depuse3oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 29.12.2021 ora 14:00.
Oferte intdrziate (dup d c a z) :

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Risnunsul la demers Expunerea succintd a rdsounsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nur lDar

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare Auod caz)

Indicali sursa utilizatd gi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limit[ de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nur
Da rCu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia(ii/administratorii

S.R.L.Villa Prodotti 1016600007719 Asrici Alexei
I.I.Prozorovschi L 1 0 1 0605000089 Prozorovsci Lilian
S.R.L.Basuette 101460003774r Curdova Svetlana

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

(Inforntalia privind documentele prezentate se va consemna prin : ,, + " in cazul prezentdrii, ,, - " in cazul

neprezentdrii)

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarI

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

(duod caz)

S.R.L.Villa
Prodotti

T T 'r

I.I.Pozorovsci L + + +

S.R.L.Basuette + -r -r



Constatiri/Comentarii(dupd c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

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

9, Criteriul de atribuireaplicat:

I 0. Informa{iaprivindoferteleexaminate :



9
Chefir
25%5009

buc 200 7.36 +

10
Iaurt natural cu

fructeIohl40g
buc 700 556

l1

Chefir cu

implutura de

fructe 5009

buc 200 8,33 +

l2
Unt Mahnifico
825%2009

buc ls0 3t 02 +

1aIJ
Peste congelat

Hecf/c300+
kg 100 48 2l + 48.33 +

t4 Oua de saina buc 2000 241 z) +

l5
Crupa de

grislkg
kg 10 954 + 9s8 +

r6
Crupa de mei

1kg
kg i0 ll39 + 1r.25

t7
Crupe de

Arnaut,lkg
kg 20 l0 38 t0 42 +

l8 Fulji de ovas kg 30 163 + 14 l'l +

l9
Crupe de

porumb
kg 20 l0 53 + I Ll) +

20 Crupe de orz kg 20 7.29 + 750 +

21 Hrisca lkg kg 30 29.79 + 30 83

22
Crupe de

arbacas,lkg
kg 20 729 7.50 +

z) Orez,lkg kg 20 r 3.63 t4 l7 +

24 Faina alba kg 50 8 7l + 9t7

25 Taitei de casa kg 19.2 29 7l T 33.33 +

26
Paste fainoase

Spicusor
kg 30 12,50 + 15.00 +

27 Ulei Iitr 60 34 03 + 34.17 +

28 Mazare uscata kg 10 819 + 880 f

29 Faqsole kg 10 23 s6 + 25.00



30 Cartofi kg 1000 731 + 74r T

31
Yarzaproaspata
alba

kg 300 921 + 926 +

JZ Conopida kg 60 3s 88 + 29.63

aa
JJ Yarza brocoli kg 60 49 49 f 48 15 +

34 Morcov kg 150 764 + 8 15 +

35 Sfecla rosie kg 50 731 + 74r +

36
Castraveti

proaspeti
kg 60 31 38 + 30.s6 t

a-
JI Rosii proaspete kg 60 28 60 + 2'1.78 +

38
Ardei

dulci(bolgar)
kg 30 49.49 + 50.00 +

39 Ceapa kg 150 7.36 + 7.78 +

40 Ceapa verde kg 6 74 49 + 7 4.07 +

41 Usturoi kg 4 49 3l + 50.00 +

42 Patriniel marari kg l0 '15.23 + 74 07

43 Frunza de salat kg 6 87 96 + 55.s6 +

44 Dovlicei kg 25 32 t8 + 29 63 +

45 Paste de tomate borc 10 l9 58 + l9 58 +

46
Castraveti

murati
borc 10 62.50 + r8 33 +

47 Tomate murate borc 10 62 s0 + 15 00 +

48 Mazare verde borc 36 t4 t7 + ll 67 +

49 Mere kg 300 8 r0 + 8.33 T

50 Banana kg 100 21 .46 + 2t,67 +

51 Portocale kg 50 22.29 + 22.50

52 Mandarine kg 50 2229
+ 22.50 +

53 Lamie kg t0 26 46 + \o!> +

54 Curmane kg 36 36.00 + 3t.6'1 +



55 Stafide kg 10 39 96 + 40.00 +

56 Mere uscate kg 10 37.50 + 31 67 +

57 Napolitane kg 15 32,s0 +

58
Biscuit
Tarancuta

kg 20 48 83 +

59 Chifle cu magun buc 600 3.24 +

60 Gem de prune borc 24 23 33 + 13 33 +

61
Gem de fructe si

pomusoare
borc 24 20.79 + 20 83 +

62
Seminte de

floarea soarelui
buc 10 l8 33 + 13 89 +

63
Seminte de

SUSAN
buc 15 15 79 + 14.r7 +

64 Seminte de in buc 15 829 + 5.42 +

65

Suc natural

limpezit din
fructe

buc I6 2s.83 + z).J ) T

66
Suc natural cu

pulpa
buc t6 2'7.50 26.67 +

67 Piper negru pach l0 29 t7 + 5.42 +

68 Sare de lamie pach 6 750 + 2.92 T

69 Frunza de dafin pach r0 158 + a aa
J.JJ +

70 Paprika pach 2n 583 + 2.92 +

71 Vanilina pach 50 083 + 0.76 -T-

72 Soda alimentara pach 8 829 + 8.33 +

naIJ Otet 6% llit stic 20 6.25 + 7.50 +

74 Borsi acru litr 40 913 + 7.50 -r

75 Cacao 100g pach 5 996 + 10.00 +

76
Ceai di romanita
4oe

pach 10 8 7t + 34.17 +

77 Ceai Riona pach t5 79 r7 + 29.17 +

6



(Informa\ia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,, + " in cazul
corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se completeazd in cazul in care specfficayiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor; cel
mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informafiaprivindrezultatelelicitafiei electronice:
(se v ac o mpl e t at abelul de maij o stnc azul apl i c driilic it alie ie I e ctr o ni c e)

11. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
si/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) cerintelor
stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

Denumirea factorului de evaluare si
ponderea fieclrui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Produse alimentare pentru sem.I anul2022

Gradinita de copii,,Albinuta" 167888.481ei

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I
Factorul n

Denumireaorrerato rului economic Runda I Runda n
Lotul I Prefulfiri

TVA/noilevalori
Prefulflrl TVA

/noilevalori
Operatorul economic I

Operatorul economic n
Lotul n Prefulfdri TVA

/noilevalori
Prefulfdrd TVA

/noilevalori
Operatorul economic 1

Operatorul economic n

Operatorul economic Documentul
qVsau

informafia
solicitati

Data transmiterii R[spunsul operatorului
economic



12.Corespunderea operatorului economic clasat

documenta{ia de atribuire:
pe primul loc cu cerinfele stabilite in

Data solicitdrii documentelor confirmative :

Data prezentdrii documentelor confirmative :

Noti* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la Pct. l4'

14. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza

deciziei grupului de iucru nr.Oldin 29.Lz.2uit s-a decis atribuirea contractului de achizifie

public[/acordului-cadru :

S" i"Oi.nOocumentele confirmative privindselec{iagicalificarea

OE conform documentatiei de atribyire(influsiv PUAE)
Denumireaoperatorului

economic
Produsealimentarep entrusem' Ianul

2}22Gradinita de copii "Albinuta"
o

oo

6
gt;

IE

os

.N':
Y(

o.,1

o
,:!c
oo(Jo .0? .:

tr!2.-=
.:>

E

6

d

:!q
Eq

o
O

o

h9) ilq

S.R.L.Villa Prodotte + + -t + + + + + -r + +

I. I.Prozorovschi Lilian + + + + -t + -T T + -r +

S.R.L.Baguette + + + + + + 1- + + +

13. Ofertanfii respin;i/descalifi cafi:

Motivul res riildescalificiriibenumirea operatorului economici

Preful total fdrd
TVA

Pre{ul total cu
TVADenumirealotului Operatorul

economic
desemnat
cfistisItor

Cantitatea Pre{ul
unitar

f[ri TVA

Produse alimentare
pentru sem.I anul
2022 Gradinita de

copii "Albunuta"

S.R.L. Villa
Prodotte

4 44250-00 53IUU-UU

I.I.Prozirovsci
Lilian

102392-60 I l1l / oo-lro

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



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L.Villa Prodotte 03.0r.2022 e-mail

I.I.Prozorovsci Lilian 03.0t.2022 e-mail

Noti* Informarea operatorilor economici implicali ln procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
nll zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin milloace electronice si/sau fax

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

n1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax
tr16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax

Notd,* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de
a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, arr. 261 (1), 264 ft) ;i 265.

23, Contractele de achizitie incheiate:

Numh
rul

contra
ctului

Data
contractului

Cod CPV
f[ri TVA cu TVA

I
S.R.L.Villa
Prodotte

Nr.3
10.01.2022 1 5000000-6 44250.00 53 100,00 31,07 .202:

2
I.I.Prozorovsci
Lilian

Nr.7
t0.0r.2022 1 5000000-6 102392.60 r 14788.48 31.07 .202

J
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24. Anularea procedurii de achizifie publicl:

ln temeiul art.7l a\in. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cd tn
cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii contirmd corectitudineu
desfdgurdrii procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor
legale tn vigoare.

Conduc[torul grupului de I tru achizifii:

,.L
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DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. ^  din 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun. Chisinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun. Chisinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap. exdrupo @mail .ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21049540
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de deszăpezire
Cod CPV 90620000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

N r: ocds-b3wdn 1 -MD-164094803 8473
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1640948038473?tab=contract-notice
Data publicării:31.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

x Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 -Actualizat- 
22.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 26.01.2021
Link-ul: etender

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică aCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; □ Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; aAlte surst: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 378 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.01.2022, ora 09:00), nu a fost depusă nici o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului 

economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22)
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23)
DUAE
Garanţia pentru ofertă

Documente de calificare
Oferta
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr.l 1)
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul (Anexa nr.13)
Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului conform Formularul (Anexa nr.l4)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt îndeplinite de către 
aceştia (Anexa nr.l5)
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr. 16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.l7)
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici Formularul (Anexa nr. 18)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa nr.l9)



Declaraţie terţ susţinător professional Formularul (Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: Nu sunt

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
5

ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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 sunt

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată> Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
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 lo turi:___________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate



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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: Nu sunt
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total
»

(inclusiv
TVA)

în temeiul art.71 p .l lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de 
achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri:

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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 □

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

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractuluifără TVA inclusiv TVA

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 i

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ
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DAREA DE SEAMĂ                                                                                                                                        
de atribuire a contractului de achiziții publice                                                                                                  

la procedură de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637043632997 

Nr. 3/DS/22 din 20.01.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii 
Informaționale în Finanțe” 

Localitate or. Chișinău 
IDNO 1005600036924 
Adresa str. Constantin Tănase, 7 
Număr de telefon 022-26-28-73 
Număr de fax 022-24-37-15 
E-mail oficial  ctif@ctif.gov.md 
Adresa de internet www.CTIF.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ina Caba-Bradu, tel.068693838 
ina.caba-bradu@ctif.gov.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 Hârtie  specială 
Cod CPV CPV: 30100000-0 - Maşini, echipament şi accesorii 

de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a 
mobilierului 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: MTender ID  
ocds-b3wdp1-MD-1637043632997 

Link-ul:  
Data publicării: 16.11.2021 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.ctif.gov.md/achizitii-publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 02.11.2021 
Link-ul: BAP nr.85 

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: [surse proprii] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 200 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637043632997
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637043632997
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data:  19 nov 2021, 11:08 Subiectul întrebării: Model hartie cu holograma 

Întrebare: 
 

Rugam sa atasati modelul de hartie cu holograma cu amplasarea si marimile hologramei in format 
PDF. 

Răspuns (19 nov 2021, 14:08): Buna ziua, s-a încarcat pdf. în documentația de atribuire 

 

Data: 23 nov 2021, 10:36 Subiectul întrebării: Mostra de hartie 

Întrebare: Buna ziua. Cum se poate de obtinut o mostra de hartie? 

 Răspuns (24 nov 2021, 10:39): 

Buna ziua, mostra de hîrtie specială o puteți obține fizic doar în baza unei cereri scrise adresată președintelui 
grupului pentru achiziții și totodată prin declarație scrisă privind obligativitatea returnării mostrelor. Cererea se 
depune fizic în Serviciul achiziții publice pe adresa sediului central al IP CTIF din str. C. Tănase, 7, etaj 2 cab 
203 (despre intenția de a ridica mostrele ne anunțați cu o zi inainte la tel indicat în sistem). 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[SIA RSAP] 
 

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

[Indicați numărul de zile] --- 

5. Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 9:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L. „Mitra Grup” 1002600041206 Mihail BOICO 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S.R.L. „Mitra Grup”   Operator 
economic n 

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

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

+    

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

Experiența +    
Mostre + -   



3 
 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei (Anexa 
nr.8 din Docum Stand.) 

+ 
  

   

Declarație  
privind lista principalelor 
livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 
(Anexa nr.12) 

+    

Certificate de calitate 
(conformitate) 

+    

N.B.: La o zi după deschiderea ofertelor în sistem ofertantul Mitra-Grup SRL a depus mostre de 
hîrtie specială. Conform Raportului de expertiză seria A nr.160 din 27.12.2021 s-a constatat 
neconformități la hîrtia specială fără hologramă și anume: sunt prezente 2 fibre de securitate, iar cerin 
ța era minim trei. 

La data de 30.12.2021 prin nr. 29/4005 către ofertantul Mitra Grup SRL am expediat o solicitare 
de clarificare a situației date (necorespunderea mostrelor de hârtie). La data de 30.12.2021 prin 
scrisoare de răspuns a ofertantului Mitra-Grup SRL s-a constatat că din greșeală producătorul e remis 
în adresa noastră mostră de hărtie de model vechi, șă că în scurt timp vor prezenta mostre conforme. 

Astfel la data de 06.01.2022 au fost prezentate mostre noi de hîrtie specială. 

Conform Raportului de expertiză seria A nr.01 din 10.01.2022 se constată conformitatea 
mostrelor cu cerințele tehnice înnaintate. 

 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Hîrtie 
specială 

S.R.L. „Mitra Grup” 3610000,00 conform 
solicitărilor 

+ + 

* 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) 

7. 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 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor:                                                                                                                              

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

 
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 
Hârtie  specială cu 
hologramă S.R.L. „Mitra 

Grup” 

6200 kg 300,00 1860000,00 2232000,00 

Hârtie  specială fără 
hologramă 

17500 kg 100,00 1750000,00 2100000,00 

total 3610000,00 4332000,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. __ lit __.                                                  
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„Mitra Grup” S.R.L. 12.010.2022 e-mail: 

ekaterina.mitragrup@gmail.com 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
Notă: la stabilirea datei de  încheiere a Contractului de achiziție gupul de lucur a făcut uz de 
prevederile   art.32 alin.(3) lit. a) din Legea 131 privind achizițiile publice 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără  
TVA 

inclusiv 
TVA 

„MITRA 
GRUP” S.R.L. 

cu capital 
autohton 

nr.11/LP/22 

din 20.01.22 
30100000-0 3610000,00 4332000,00 31.02.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru 

 
Vadim MUNTEAN                                     ________________ 
 



DAREA DE SEAMA

deetribuireacontractuluideachizifiipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 Din 1,,9 ia.nVwi,e?022

V
tr
tr

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:



n"tu O*p,tnerii cererii de partici
O."umitea operatorilor economici

18.01 .2022iCs ..tut<oil - Moldova" S.R.L.

4.

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

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va complzta tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificlri operate in documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6. pani la termenul-limitr (data 19.01.2022_rora_00:00J, au fost depuse -L- 
oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de -

Oferte intdrziale (duPa caz):

19.01 .2022 ora 
-14:00-

J.

Data solicitirii clq4ficItilor
Denumirea operatorului ecorlelrlg

E.pt"gfe" succintl a rezumatului

Data transmiterii
E*oun.t.a succintd a rdsPunsului

unsul la demers
C""t.tt"t* d"cum@

Rezumatul modifi clrilor
@;rzatd qi data Publicarii :punfi*t. in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz

Nul
Dan Cu

deschidere a

ofert€lor prelungit'

Asociatii/ad ministrato rii
Denumirea oPerato rilor

economici
Isayev FeYruz

[eS ,,tut oil - Moldova"

Notificiri Privind
restituirea ofe{gP1

Datao ora Prezentirii

7. Documentele ce constituie oferta:

@d documentele prezentate se va consemna prtn'

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

ul

Propunerea
financiar[

DUAB Garahtia
pentru ofertfl

(fuP'd cai)

Denumiiea
operatorilor

ecohomrct,

P:fopunerea
,'..tehnic[

+ +
ics,,Lukoil -
Moldova" S.R.L.

+ +

i,i. ..-" tn caz,,*" tn cazul Prezentdrii, ,,



Pentru toate loturile nPe"tru mai multe loturi cumulate X

Atte timitari privind numdrul de loturi care

fi atribuite aceluia$i ofertant

ilffi deciiiei 0e a nu atribui contractul

fg. Criteriul'de atribuire aPlicat:

' 10. Informafia privind ofertele depuse:

=._,-."--'.a"rffi

Hffi ffi :ili
iijl

rii::

.iilr ffi #ffi+$

dj.ri
}}ir:,1
l*r,:,
tc''',
fi''
.l:: :,

:a{ .:1.

{a#. ,:l

9,.,.
'f,i,,,,

ffi
',::.j: .'.,.*di ,

.,t., ,,,,#,. .

.,'.,:it,''H'i
,,,..-,:. t,tE j,:

,,,,;1. ,... -FSt,,'

ti'rHl

$.
ffi
t..1'l,#

I MOTORINA litri rn
\.)\o
c.l

oo
ca

6
C-\n

\n

+ +

2 BENZINA litri
\n
\o
$

\n
c\I
c\l
@\o
f-\o

+ +

.t
J GAZ LICHIFIAT litri c\

f-

ca
ca
cn
f-
ca
oo

+ +

(Informayia privind corespunderea oE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,*" tn cazul
'roTrrpunaern 

Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui OE nu

corespund cerinlelor stub)ilfte tn doru*rrtafia de atribuire, ct't expunerea neconformitdfii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezint[ astfel:



(se va completa tabelul de mai ios pentru loturile care au.fost atribuite tn baza criteriilor: cel

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

Valoarea din ofertlDenumirea lfactorului de evaluare qi

ponderea fi".[Igifu.ton

Denumirea oPeratorului economic
(se va indicq Punctajul
otal per lot)Denumirea lotulut

Factorul n
(se va indica Punctaiul

total per lolDenumirea lotului

Factorul I

Factorul n

* Informa{ia privind rezultatele
(Se va comPleta tabelul de mai jos

licita{iei electronice:
in cazul aplicdrii licitaliei electronice)

Runda n
Pibiut . mie,TVa,ln o ile
" ''" valori'

Pre{ul fflri TVA/noile
Lotul 1

Motorind
510157,38ratorul economic 1

Operatorul economic 2 Preful flr[ TVA /noileFrepl flri TVA /noile
Benzind

orul economic I

Operatorul economic 2 Pre{ul f[r[ TVA /noile
valori

Pre{ul flri TVA /noile
valoriGaz licifiat

8373,33ratorul economic 1

ratorul economic 2

r.1. crasamentur ofertelor in urma apricirii criteriilor de atribuire

12. pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei ;i/sau operatorurui economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut)

cerin{elor stabitite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

Pre(ul ofertei ffird'
TVA/Punctai ul acqlqgl4!

Oenumirea operatorului
economic

ClasamentulDenumirea lotului

586212,96Cs,,Lukoil - Moldova'o

R5tp"*tt 
"Peratorului 

economic
Data transmiteriiDocumentul

qi/sau
,,infbrmatia
solicitati

Operatorul economic



13. corespunderea operatorurui economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in

documentatia de atribuire:

Data solicitlrii documentelor confirmative:

Data prezentdtii documentelor confi rmalive :

rm documenta{iei
Denumiiea,
operatoiutui

gcongmijc
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oh

Otr

-ets

0.)

v)
c.)
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Fl<

=.()

+
rcO
O

(.)

I

O
C)

a

c.l

()
ts
,()

l-

Lotul 1

CS "Lukoil-
Moldova"

S.R.L

I 4. Ofertan{ii respinqildescalifica{i:

ffier,i!
Denurmirea o torului economicj

Noti* In cqzul tn
cerin{ele stabilite
tabel identic celui

cQre oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

tn documenta{ia de atribuire, grupul de luiru va completa corespunzdtor un

de lq pct. 14.

15. in urma examiniri Ei evaluirii ofertelor depuse in

deciziei grupului de lucru nr' ! din l9'0L'2022
.'nhizifie nrrhlici/acordului-cadrui 

-

cadrul proceduri de atribuire, in baza

s-a decis atribuirea contractului de

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

onhizifie nrrhlic: i/acordulur-caoru
Pre{ul total firl

TVA
Pre{ul total cu

TVAIXnumirea lotului O-efatoiul
'economiC

: desemnat
cfistigitof

Cantitatea ,; Pr.g,{,gt 
,

unitar fhr[
', . vA. :

586212,96 586212,96 702450,7 5
Procurarea
produselor Petroliere
si lubrifianli

TCs "Lukoil-
Moldova" S.R.L

I

Modalitatea de transmitere
Data transmiteriiDenumirea operatorului

economrc



19.01.2022CS ,,Lukoil - Moldouu" S.R.L

Notr* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile

grupului de lucru pentru atchizi{ii se rea-lizrora in' conformitate cu prevederile art' 3I al Legii

ir.'l3l din 3 iulie-2015 privind achiziliile publice'

1.

17. Grupul de rucru a respectat termenur de aqteptare pentru incheierea contractului de:

iterii comunicirii Prin
miiloace electronice $i/sau faxn cazul in care valoarea estimati a

contractului este mai mici decit pragurile

prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achizi{iile publice
tr 11 ,tl. fiu^l *ttansmiterii comunicirii
rin miiloace elect@

n 11 ,1.1, .urul t*rrsmiterii comunicflrii prin

miiloace electronice qi/sau faxn cazul in care valoarea estimat[ a

contractului este egal5 sau mai mare decflt

pragurile previzute la art,2 alin' (3) al Legii

n.. if r dil 3 iutie 2015 privind achizifiile
tr 16 "tl. It 

cazul netransmiterii comunicirii
prin mijloace electronice qi/sau fax

Not[* calcularea termenelor prevdzute de Legea

termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate

I (Catcularea Tirmenutui) al Codului Civil, ;i implicit,

24. Contractele de achizi{ie incheiate:

nr. I 3 I din 03.07.20 I 6, inclusiv o

cu prevederile TITLUL(il IV Capitolul

art.26l (1), 264 (4) Si 265'

-.rffi
j*effilita

ffi
''''' 

i
.,:.1

t'N".']
l'dlb,
t 

',t 
t-'

.Denumirea'
op6iatoigtui
'-tf#fifr;:fi ffi tC.ofi.te,W

626712,49 702450,7 5 3t.12.202
1

ICS

,,Lukoil -
Moldova"

S.R.L.

11 19.0 r .2022 09 1 00000-0

25. Anularea procedurii de achizifie publici:

in temeiul art. 7t alin. 
-- 

lit 
-'

Argumentare:

prin prezenta dare de seumd, grupur de rucru declard cd termenul de aEtepture pentru

tncheierea contractului/contract"etoi indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute

de art. 32 alin. (3) ul Legii nr. 137 din 3 iulie ziils prtiinA achizi(iite pubtice ), precum qi cd

in cazur depunirir ,onteita(iilor, aceastea uu fost examinate qi solu(ionate'

Prin prezenta dare de seamd, gruPul

desfasurdrii procedurii de achizitrie'

prevederilor legule tn vigoure'

delucrupentruachizi|iiconfirmdcorectitudineu
fapt pentru care poartd rdspundere conform



Conducitorulgrupuluidelucrupentruachizifii:

Alexandru GosPodinov
(Nume, Prenume)
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DAREA DE SEAMĂ 
        de atribuire a contractului de achiziții publice 

 
Nr.2 din 05 ianuarie 2022   

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante IPLT”Alexandr Pușkin”din or.Anenii Noi 
Localitate Or.Anenii Noi 
IDNO 1012620008972 
Adresa Str.Chișinăului 26 
Număr de telefon 0265/2-34/96 
Număr de fax 0265/2-34/96 
E-mail alexandr.puskin.00@mail.ru 
Adresa de internet Achizitii.md 
Persoana de contact Lungu Ana 

 
2. 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 a I jum.an.2022 
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:1 
Link-ul:    
  
ocds-b3wdp1-MD-1637919763854 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:06.12.2021 Ora:14:32 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1637919763854 
 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1637919763854 
 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronic□ 

Sursa de finanțare Buget de stat  
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 173756.50 
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
1.”Dorianis&Co”SRL 02.12.2021 
2.SA”Fabrica de unt din Floresti” 03.12.2021 
3.”Petran-com”SRL 07.05.2021 
4.”Lovis Angro”SRL 03.12.2021 
5.IM”Alimprodan” 04.12.2021 
6.SRL”Baguette” 04.12.2021 
7.SC”Villa Prodotti” 01.12.2021 
8.CC”Nivali-Prod”SRL 02.12.2021 
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 04.12.2021, ora 12:00), au fost depuse 8 (opt) oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

1.”Dorianis&Co”SRL 1003601001929  BUGA STEPAN 
2.”Petran-com”SRL 1007600040972 TEAN PETRU 
3.FPC”Serviabil” 1003600030995 ANGHELUTA TATIANA 
4.”Lovis Angro”SRL 1007600043788 SOFRONE LILIAN 
5.IM”Alimprodan” 1003600096753 NITPAN ANGELA 
6.SRL”Baguette” 1014600037741 CEBOTARI VALENTIN 
7.SC”Villa Prodotti” 1016600007719 AGRICI ALEXEI 
8.CC”Nivali-Prod”SRL 1006600010112 GRADINARU SERGIU 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 06.12.2021 ora 14:32. 
 
Oferte întârziate (după caz):Nu au fost. 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 
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7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea operatorilor 

economici 
Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
1.”Dorianis&Co”SRL + + +  
2.SA”Fabrica de unt din 
Floresti” 

- - +  

3.”Petran-com”SRL - - -  
4.”Lovis Angro”SRL + + +  
5.IM”Alimprodan” - + +  
6.SRL”Baguette” + + +  
7.SC”Villa Prodotti” + + +  
8.CC”Nivali-Prod”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        □                           Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile                                
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

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

 

 
 
 

10. Informația privind ofertele examinate: 
 

N
r. 
lo
t 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

IM 
„Alimprodan” 

“Dorianis&
Co”SRL 

CC”Nivalli 
Prod”SRL 

„Lovis 
Angro”SRL  

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
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pu
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er

e 
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ifi
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ții

 te
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e 
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eț
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ni
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r f

ăr
ă 
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A

 

C
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nd
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e 
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eț
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r f
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ă 
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A

 

C
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ifi
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ții

 te
hn
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Pr
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r f
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TV
A
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ec
ifi
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ții
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e 
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1 
 

Produse lactate 
            

2 Produse de 
origine animala     

40
07

9.
50

 

+       

3 

Produse 
agricole, 

legume, fructe si 
altele 

      

31
49

9.
00

 

+     

4 Diverse produse 
alimentare 32540.00 +           

5 Produse 
cerealiere 7100.00 +           

6 Produse de 
panificatie   

18
16

8.
50

 

+         

 
(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 4rganell 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) 

Factorul 1   

Factorul n   
 
* Informația privind rezultatele licitației electronice: 
(Se va 4rganell 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   
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Operatorul economic n   
Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1 “Fabrica de unt din 

Floresti”SA 
55912.00 

2 “Petran-com”SRL 55913.00 
Lotul 2 

 
1 “Nivali Prod”SRL 40079.50 

 2 “Villa Prodotti”SRL 40080.00 
 3 “Petran-com”SRL 46367.50 
 4 “Baguette”SRL 48225.61 

Lotul 3 1 “Lovis-Angro”SRL 31499.00 
 2 IM”Alimprodan” 31500.00 
 3 “Baguette”SRL 38265.29 

Lotul 4 1 IM”Alimprodan” 32540.00 
 2 “Lovis-Angro”SRL 34499.00 
 3 “Baguette”SRL 44623.31 
 4 “Petran-com”SRL 45504.00 

Lotul 5 1 IM”Alimprodan” 7100.00 
 2 “Lovis-Angro”SRL 7999.00 
 3 “Baguette”SRL 8175.30 
 4 “Petran-com”SRL 8432.00 

Lotul 6 1 “Dorianis&Co’SRL 18168.50 
 

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (5rganelle justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: Nu 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:  

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 

documentației de atribuire (5rganelle DUAE) 
Produse alimentare 

O
fe

rta
 

Certificatul 
de 

inregistrare a 
intreprinderii 
emis de catre 

Camera 
Inregistrarii 

de Stat 

Licenta 
de 

activitate 
si anexa 

Informatii 
generale 
despre 

ofertant 

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 

din 
ultimul 
bilant 

Certificat de la 
5rganelle 

Inspectoratului 
Fiscal privind 
lipsa datoriilor 

la Bugetul 
Public 

National 

Declaratie 
privind 

respectarea 
conditiilor 
in punctual 

6 

DUAE    

“Dorianis&Co’’SRL + + + + + + + +    
“Lovis Angro”SRL + + + + + + + +    
IM”Alimprodan” + + + + + + + +    
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CC”Nivalli-Prod’SRL + + + + + + + +    
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
 
SA “Fabrica de Unt din Floresti” 

 
Oferta nu corespunde cerintelor autoritatii contractante 
 

“Petran-com” SRL Oferta nu corespunde cerintelor autoritatii contractante 
 

 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu  
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14. 
 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr.5 din 29.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru: 
 
 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu TVA 

Produse de panificatie “Dorianis&Co’’SRL lot 18168.50 19621.98 
Diverse produse 
alimentare 

IM”Alimprodan” lot 32540.00 39048.00 

Produse cerealiere IM”Alimprodan” lot 7100.00 8387.28 
Produse de origine 
animala 

CC”Nivalli-
prod”SRL 

lot 40079.50 48095.40 

Produse 
agricole,legume,fructe 
si altele 

“Lovis Angro” SRL lot 31499.00 35084.32 

 
 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Lovis Angro”SRL 29.12.2021 Achizitii.md / prin e-mail 
„Dorianis&Co”SRL 29.12.2021 Achizitii.md / prin e-mail 
„Alimprodan”IM 29.12.2021 Achizitii.md / prin e-mail 
CC „Nivalli Prod”SRL 29.12.2021 Achizitii.md / prin e-mail 

 
Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 
 

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

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

19. 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 
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21. În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

 
 
Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 
termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 
 
 
 
 

24. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Număr
ul 
contra
ctului 

Data 
contractul

ui 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1. „Lovis Angro”SRL Nr.5 05.01.2022 15800000-6 29236.93 35084.32 31.07.2022 

2. „Dorianis&Co”SRL Nr.7 05.01.2022 15800000-6 16351.65 19621.98 31.07.2022 

3. „Alimprodan”IM Nr.8 05.01.2022 15800000-6 38984.29 46781.15 31.07.2022 

4. CC „Nivalli Prod” 
SRL 

Nr.6 05.01.2022 15800000-6 30688.33 36826.00 31.07.2022 

 
25. 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: 
 
                                              Lungu Ana                             ____________________ 

                                                     (Semnătura) 
 

L.Ș. 
 











































DAREA DE SEAMA
de atribuire а Contractului de achizilii publice

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2, Date сu privire la procedura de atribuire:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se уu completa iп саzul iп care au fost solicilate clarificdri)

Dепчmirеа autoritй{ii contractante institulia Publicй ,,Centrul de Tehnologii
Informalionale in Finante"

Localitate Mun, Chiqinйu

IDNo 1 005б00036924

Adresa Str. Constantin Тйпаsе пr. 7

Nчmйr de telefon 022-26-28-7з

Nчmйr de fax 022-24-37-15

E-mail cti(D,ctif.gov.md

Adresa de internet ctif,gov.md

реrsоапа de contact Evgheni Balica, 06738l l38,
ev sheni. Ьзllqа@glЦgQч. md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй

Tipul obiectului сопtrасtului de
achizitie/acordului-cadru

Вuпчri

Obiectul de achizi{ie Reinnoirea licen{ei Cisco ASA 5555-Х FirеРоwеr

Cod СРY 48218000-9

Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decat licita|ia deschisd sau cererea ofertelor de
preluri)

рrосеdчrа de atribuire

Nr: МТепdеr: осds-Ь3wdрl-МD-lб383б4603lб8
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 63 8364603 168?tab:contract-notice
Data publicйrii: 01 .|2.202l

Platforma de achizitii publice utilizatй ! achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https://ctif.@

Апuпt de intentie publicat in ВАр Nu

Tehnici si instrumente specifice de atribuire Nu
Sursa de finantare Alte sursе: Surse proprii
Vаlоаrеа estimati Qei, /йrd TVA) 208333,3з

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Denumirea ореrаtоrulчi economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de

clarificare
Ехрчпеrеа sчссiпtй а rispunsului
Data transmiterii



Rezumatul modifi сйrilоr Nu ач fost modificйri

Р"ЬГ*"t" l" ВАР/ iпсйrсаtе in SIA RSAP
(MlTender) _

Nu

Transmise ореrаtоrilоr economici
inregistrati _
Termen-limiti de depunere qi deschidere
а оfеrtеlоr prelungit

W
Da п Cu zile

4, Моdifiсйri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care au fost operate modificari)

5. Рf,пй la tеrmепчI-Iimitй (data 1,1.|2.202|, оrа_15:00), а fost depusй 1 оfеrtй:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici:

(Iп/оrпliУiарriуiпd сlосumепrеlе prezeпlale Se часопSеmпарriп; ,,+" iп cazul prezeп,ldrii, ,,-" iп cazul

пeprezeпtdrii)

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:
(lпfоrmа|iа рriчiпd "corespuпderea ci ceriпlele de calificare" si "corespunderea cu specifica|iile tehпice" , se

uo"ronr"*n) рriп; ,,+" iп cazul corespunderii si рriп,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)
(Iпfоrmауiа рriчiпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calфcare" qi "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile tеhпiсе" , se va

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа

ofertei cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului
апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Dепчmirеа ореrаtоrilоr economici IDNo Asociatii/ad ministrato rii

Вйliпutа Маriп
,,BTS Рrо" S.R.L. l 008600061 565

Denumirea ореrаtоrчlчi economic
Dепчmirе document .BTS Рrо" S.R.L.

Documentele се constituie oferta
(se va сопsещgа!i": ,,+" t" rorul

рrорuпеrеа tehnicй
rеа fiпапсiаrё

Garanlia la oferta in mйrimе de 1% din чаlоаrеа

ofertei йrё TVA
Dосчmепtе de calificare

'se ча сопsеmпа рriп; ,,+ " iп cazul preze

Сеrеrеа de participare

Declaratia privind valabil itatea ofertei
Autorizatie de la рrоduсйtоrul bunului оfеrit

Йlanlie de Ьuпй execulie а contractului in mбrimе de

5% din sumа totali а contractului
пerеfiпапciаrd''qi,,iluslrarе'',Sllпlvizibilеdоаrcaпd

ofertaпlului urmdlor clasat, i se alribuie Slatut - ,,iп coпsiclerare",

сопsеmпа рriп; ..+" iп сqzul corespuпderii si рriп iп cazul

Dепumirеа lotului
Dепumirеа

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(lei, йrб TVA)

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Corespunderea
cu сеriп(еlе de

calificare

Corespu пdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Rеiппоirеа l icenlei Cisco
ASA 5555-Х FirеРоwеr

,,BTS Рrо"
S.R,L.

2073 l0.00 2licente + +

2

+

+

+

+

+

+



Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl
economic

Informa{ia solicitatй
Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrчlui есопоmiс

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot {
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п

дltе limitбri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

l1. Criteriul de atribuire aplicat:

рrеtчl cel mai sсйzчt !
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе crilerii de atribuire, se vor iпdiса loate

criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor фrепtе)

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

Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economic
Motivul respingerii/descalifi cйrii

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total

Dепumirе factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ореrаtоrulul999ц9!цц n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea

13. Rеечаluаrеа ofertelor
бе уа completa tп cazul tп care о/ёrtеlе uч |ust rееvuluаtе repatal

моtiчul rеечаlчirii ofertelor

Modificйrile ореrаtе

vаl



А tri hr li rеа contractulul 1cnlZltle

Dепчmirеа lotului
Dепumirеа

operatorului
есопоmiс

Cantitate ýi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fаrй ТYА)

Pretul total
(fбrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
TvA)

Reinnoirea Licen{ei Cisco ASA
5555-х FirеРоwеr IPS and
URL

,,BTS Рrо" S.R.L.

l liсеп(б 1464l 0,00 l464l0,00

248,7,72,00
Servicii de suроrt Cisco ASA
5555-Х FirеРоwеr SmartNet
Total Саrе, репtru perioada de

valabilitate а licentrei

1 licen{6 60900,00 60900.00

14. in urmа examinйri, evaluirii qi соmраrЙrii ofertelor depuýe iп cadrul procedurii de

аtriЬчirе s-a decis:

lui de achi Ьliсё

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru

achizi{ii:

;pllca|l t" procedura de atribuire despre deciziile

gripului de lubru репtrч achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3 ] al Legii пr,

131 diп 3 iulie 20l5 priviпd achiziyiile publice)

1б. Теrmепчl de aýteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

1З t diп З iulie 20l5 priviпd

achiziyiiile publice, iпсlusiч q tеrmепеlоr de asteptare, se еfесtuеаzd i.п сопfоrmilаlе сu prevederile TlTLuLuI Iv
Capitbluli 1calcularea Termeпului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

l7. Contractele de achizi{ie incheiate:

t8. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati ýе

completeazй dоаr in cazul in care la рrосеdurа de achizilie рuЬliсЙ аu fost aplicate

сritеrii de durabilitate 9i s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/loturi pentru саrе

аu fost aplicate criterii de durabilitate):

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,BTS Рrо" S.R.L. 24.12.2021 Е l е ctr опiс/рr iп е - mail

ffi stimatd а contractului

este mai miсё decit pragurile prevйzute |а art.2
alin. (З) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziцiile publice

r/ б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
miiloace electronice ;i/sац fax *---

п 1l zile in cazul netransmiterii comunicбrii

рriп miiloace electronice ýiirqч fщд__
Б c-"l i" саr. 

"aloarea 
estimati а contractului

este еgаlё sаu mai mаrе decAt pragurile

prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 131 din 3

iulie 20 1 5 privind асhizi!iilерцQ!!9g_

П l l zile iп cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice Ei/sau fах п

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrli
prin miiloace electronice qi/sau fах п

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

есопоmiс, $DNO)

intreprinderea:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч capital strйin

Nчmirчl
gi data

contractцlui

Cod СРV

vа|оаrеа contractului
теrmепul de

valabilitate а

сопtrасtuluil'йrё ТVА
сч ТVА
Iei MD

,,BTS Рrо" S.R.L.
Cu capital
autohton

пr. |5lLPl2022
din2|.01.2022

482 l 8000-9 207з l0.00 248,7,72.00
Рdпй

з1.12.2022

lч fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile

4



Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate
criterii de durabilitate:
Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе аu
fost aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru declarii cii lеrmепul de o;teptare репtru tпcheierea
сопlrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectot (ехсерftпd cazurile previizute de art.32 аliп. (3) al
Legii пr. I3I diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice), precum;i сiitп cazal dерuпеrii coпtesta|iilor

;i/sau recep|ioncirii ropoartelor de moпilorizare, acestea aufost ехаmiпаlе ;i solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de luсru репtrч acllizilii сопlirmd corectitucliпea desfaqurdrii
procedurii de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legale iп vigoure.

Preqedintele Grupului
de luсru репtru achizi{ii:

Vadim MUNTEAI\
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FffiFls*HoLuovA , DARE DE SEAMA
O0t#il.Hjt $A?E$c scttftjL ALB ' -

Ffrii,'lAFIA de airibuire a contractului de achizilii publice ffi
Mh*,,N-. Ochiul Alb, rFlqnq!.*odedncheiere a acordului-cadru tr

u,W:-Q('lU&k-de.anulare a procedurii de atribuire !
bnf.*- XOC 

-,' -- Nr.0l din 21 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

-Dqnumirea autoritnfii contractante Primaria Ochiul Alb
Localitate S Ochiul Alb rn Drochia
IDNO 1 00760 10t0622
Adresa S Ochiul Alb rn Drichia
Numlr de telefon 0-252-75-911
Numir de fax 02527s9t7
E-rnail oficial lrimariaoch i u lalb(@gmai l. com
Adresa de internet
PersOana de contact (nu.me, prennme, telefon, e-*ail1 Deleu Alexandra

025275917

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri rticitalie deschisa
nAltele: [Indica;iJ

Procedura de achizifie repetatil (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului d. 

"ctti.riti./acordului-cadru
Bunuri I Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei Achizitionarea produselor alimentare pentru IET si
centru de batrini din s Ochiul Alb

Cod CPV r 5800000-8
Expunerea motivului/temeiului p.irinO ut.gs*
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
praceduri decdt licitayia deschis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv ern ament aI www, 74t e n d er, gov, md.)

Nr: 21049201 &
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 164020201 1020
Data publicdrii:2 I . I 2. 2021

llqlforma de achizifii publice utilizati I achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptende..md

Procedura a fost inclusl.in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

IDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:

Anunf de intenfie pubfiCat in 'BAP (dupd ,o4 Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie rlicitatie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are fBuget local; nBuget CNAM; nffi
externe; nAlte surse: [Indical]

Valoarea estimat[ (ei, Jdrd TVA) 266183.24

Data solicitlrii clarificirilor 03.01 .2022
Denumirea operatorului economic SRL Lovis Angro
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare La lotul 14..alte marfuri..l4.3-cacao pudra
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v



La pretul indicat de catre agentul economic nu era suma
corecta.si am solicitat aceasta corectare

Expunerea succinti a rispunsului Si tot la data de 03 .01.2022 prin posta electronica am
primit oferta corectata ,amume la pozitia si lotul
solicitat

Data transmiterii 03.01 .2022

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cqzul tn cqre aufost operate modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de
c[tre operatorii economici:

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP lzlte mijloacelor de informare [Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pflnfl la termenul-limiti (data 31.12.2021, ora 10:00), au depus oferta S/cinci/ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SA Lactis 1 003602 151429 Anheluta Tatiana
2 SRL Lovis Angro 1007600043788 Sofrone Lilian
3 SRL Sidva V 1003602003s06 Volosciuc Vasile
4 Compania Lider vit 1012607003211 Spataru Lorin
J SRL Baeuette 1014600037141 Cebotari Valentin

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Lactis SRL Lovis
Angro

SRL Sidva V Compania Lider
vit

SRL Baguette

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

Propunerea tehnica prezerltat prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiara prezentat prezentat prezentat prezentat prezettat
DUAE prezentat prezentat prezentat Drezentat prezeiftat

Documente de calificare
se va consmna prin: prezentat, neprezentqt, nu corespunde

DUAE prezentat Drezentat Drezentat prezentat Dtezentat
Oferta
Certificate de
inregistrare a

intreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de atribuire
a contuluibancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitelor
,contribuabililor /lipsa
de restante -valabiV

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport
financiar

prezentat prezentat

.l

prezentat prezentat prezentat

Certificate de

conformitate
prezentat prezenmt prezentat prezentat prezentat

specificatii de pret prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Autotizatia sanitara
veterinara de

functionare /pentru
produse alimentare/

prezentat prezentat prezen.tat prezentat prezentat



Pasaport sanitar al
transpornrlui

prezentat prezeniat prezentat prezentat prezentat

Lista fondatorilor
operatonlor
economici-
nume,prenume,cod
personal

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie sanitara de
Iunctlonare/pentru
produse alimentare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de calitate
si de provenienta a

materiei prime
lfaina,griul

La lotul piine
nu sa prezentat

nimeni

(Informalia p rind denut rires docurnentelor prezentale se \)a indica tn codormilale cu cerinlele din documentalta de atribuirc ti se va
consemna prin: prezenlat, neprezentol, nu corespunde (in cazul ednd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de
caliJicare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulur

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrd, TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I
piine

Procedura nu a avut
loc
Nu a avut loc

Lot 2
Paste fainoase

SRL Lovis Angro 3068.33 2 pozitii -r -T-

SRL Baguette 3700.00 2 pozitii + -r

Lotul 3

Produse lactate
SA Lactis t02692.23 8 pozitii T +

Lotul 4
crupe

18972.00 13 pozit I + T

18972.08 13 pozit I + -r

Lotul 5

Peste si produse
din peste

SRL Lovis Angro 911s.00 2 poz tii + +
SRL Baguette 9932.5s 2 pozitii + +

b
Lotul 6

Carne de pasare
SRL Sidva-V 3 8175.00 4 poz tii -r +
SRL Lovis Ansro 4r316.67 4 poz tii -1- +
SRL Basuette 49068.30 4 poz tii -r -1-

Lotul 7

Carne de vita
SRL Sidva-V 17820.0 1 poz tie -r -r

Lider Vit 20700.0 L poz tie -r -r

SRL Lovis Angro 22800.0 I pozitie T +
SRL Baguette 23850.0 1 pozitie + +

Lotul 8

Carne de porc
SRL Lovis Ansro 11200.0 1 pozitie I-r +
SRL Sidva-V 11900.0 1 pozitie + T

SRL Basuette t55]16.20 1 pozitie + +
Lotul 9

Conserve+ulei
SRL Lovis Angro 25245.0 10 pozit I + +
SRL Baguette 25245.88 l0 pozit I + +

Lotul 10

Biscuiti in
asortiment

SRL Lovis Angro 7718.00 8 pozitii + +
SRL Basuette 1119.0

'!
8 pozitii + +

Lotul 11

zahar
SRL Lovis Angro 8400.00 I poz tie + +
SRL Baguette 8440.20 I poz tle -t- +

Lotul l2
Fructe si
legume

SRL Lovis Angro 65s6.62 4 poz tii + +
SRL Baguette 6556.63 4 pozitri I +

Lotul 13 SRL Lovis Angro 499r.99 I pozitie + +



solicitlrii economtc

oua SRL Baguette 4992.0 I pozitie + +
Lotull4
Alte marfuri

SRL Baguette 7 554.63 9 pozitie + +
SRL Lovis Ansro 14910.42 9 pozitie -r -r

Lotul 15

Carne si
produse din
carne

SRL Sidva-V 3555.0 2 pozitii + +
SRL Lovis Angro 4642.0 2 pozitii + +
SRL Baguette 4643.0 2 pozitn -r +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei/inale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de califcare" Si "Cores'fuunderea cu specifrcaliile tehnice" , se va
consemna prin: ,,+ " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite ln documentalia de atribuire (inclusiv justilicarea prelului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificali:

Denumirea operatorului economic Motivul res pin gerii/descalifi ci rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate D

Pentru toate loturile tr
Alte limitdri privind numArd de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll, Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ tr t
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(ln.cazul tn care in cadrul procedufii de atribuirc sunt aplicate mai nulte criterii de atribuirc, se vor indica toate criteriile da atribuirc
aplicate Si denum ea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicalii
(Se ua completa pentu loturile core au fost alribuite in baza crileriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bltn raport calitate-
cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operaiorM Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea /l

Denumire factorul I
Denumirea operatorului economic n

t-

lPonderea I

Total

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



de,,m6$urb (fEre TVA) (ffi6TVA)

14. lo utma exrminlri, evalulrii li compartrrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de etribnlrc s-r
declr:

Atribuirea confactului de achizilie publcd/acordului'cadru:

(inclusivTVA)
:,.. ' :;:: ' .'.t:'.

T

(Se va eompleta tn cazul tn cwe ofertele aufost reevaluate repetat)



Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Unita
tea de
masu
ra

cantitatea

Pretul unitar

(fara TVA)

Pretul total

(fara TVA)

Pretul total

(inclusiv TVA)

Pine alba ke 2150.0
Pine sura ke 500.0
Chifla cu mac buc t20
tarita ke 25.0

Total pentru lotul I Procedura nu a

avut loc

Lotul2
Paste fainoase
Paste fainoase
spaghete

SRL Lovis Angro
kg 100.00

r4,0 1400,00 1680.00

Paste fainoase
cornisoare

SRL Lovis Angro
kg 130.00

12,83 7668,33 2002,00

Total pentru lotul 2 3068,33 3682,00

Lotul 3
Produse lactate
Brinza cu cheag tare SA Lactis Kg 64.00 I13,33 7253,33 8704.00
chefir SA Lactis ks 320.00 15,56 4971,79 5376,00
Lapte pasterizat SA Lactis It 2200.00 12,96 28519,52 30800,00
smintina SA Lactis ke 158.00 49,01 77 53,70 8314,00
Brinza de vaci SA Lactis ke 252.00 51,41 r4466.67 t5624^00
iaurt SA Lactis buc I 000 5,56 5555,56 6000,00
Brinzica dulce SA Lactis buc 900 5,56 5000.00 5400.00
Unt de voca SA Lactis ke 225.00 r29,63 29166.67 3 1500.00
Total pentru lotul 3 102692"23 I 1 1778,00
Lotul 4 crupele
Faina de porumb SRL Lovis Ansro Ke 120.00 10,50 1260,00 1512,00
Crupe de gris SRL Lovis Ansro Kg 50.00 10,67 533,50 640,00
Mazare uscata slefuita SRL Lovis Angro Ke 100.00 10,00 1000.00 1080.00
Cr de orz maruntita SRL Lovis Ansro Ke l 10.00 8,08 888,80 1067.m
Fulgi de ovas + 5
componente

SRL Lovis Angro
Kg 65.00 ^a 

aa
1516,45 1820.00

Hrisca cu bob intres SRL Lov s Angro Ke t26.00 29,59 3126,58 4473,00
Orez cu bob rotund SRL Lov s Angro Ke 180.00 15,50 2790,00 3349,00
Fasole albe SRL Lov s Angro Kg l 16.00 24,17 2803,26 3027,60
AIac intreg SRL Lov s Angro Ke 30.00 8,00 240,00 288,00
Faina de griu SRL Lov s Angro Ke 240.00 9,17 2200,32 2640.00
Arnautca ded vasile SRL Lov s Angro ke 65.00 12,33 801,45 962,00
Cr de griu SRL Lov s Angro ke 30.00 8,17 245,10 294,00
Cereal din frlsi de
porumb

SRL Lovis Angro
kg 20.00

48,33 966,60 I 160,00

Total pe lotul 4 18972.00 22311.60

Lotul 5.

Peste si produse din
peste
Peste congelat HEC SRL Lovis Ansro ke 180.00 48,33 8700,00 10440.00
Squmbie file SRL Lovis Ansro ke r 5.00 I1,67 1075,00 1290,00
Total pentru lotul 5 9ll5,00 I 1730,00

Lotul 6
Carne de pasare



Carne de pasare,pulpe
de saina MD

SRL Sidva -V
kg 160.00

32,00 5120,00 6744,00

Piept de pui fara os SRL Sidva -V ke 210.00 6l,50 12915,00 15498,00

Carne de curcan SRL Sidva -V ke 100.00 120,00 12000,00 14400.00

Gambe de pui MD SRL Sidva -V ke 220.00 37,,04 8140.00 9768.00

Total Pentru lotul 6 3 8175,00 45810.00

Lotul 7

Carne de vita
Carne de vitafara
os,muschi

SRL Sidva -V
kg 180.00

99,00 17820.00 21384.00

Total pentru 7 17820.00 21384.00

Lotul 8
Carne de porc

Carne de porc
dezosata si
necongelata

SRL Lovis Angro
kg r40.00

80,00 11200.00 13440.00

Total pentru lotul 8 11200,00 13440,00

Lotul 9

Conserve.ulei

Pasta de tomate 5?6

SRL Lovis Angro
Borc
ane/

kg

81

58.32
21,50 1603.80 1924,56

Magiun de mere

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

80

il/
68.80 20,83 1433.10 t720.00

Mazare verde
conservata

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

80

ilt
54.40 16.67 906,85 1088,F0

Suc defructe limpezit

SRL Lovis Angro
Borc
anel
It

113

339.0 8,67 2939,13 3525.60

Suc de tomate

SRL Lovis Angro
Borc
anel
It

85

255.0 10.00 2550,00 3060.00

Castraveti murati

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

40

120.0 16,67 2000,1 6 2400,00

Tomate in suk propriq

SRL Lovis Angro
Borc
ane/ o

kg

42

il/
42.0 16,67 700,r4 840.00

Rosii murate'

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

40

120.0 26,67 3199.92 3840.00



Castrsveti murati

SRL Lovis Angro

Calda
nl
kg

6t
36.0 16,61 599,98 720,00

Uei din floarea
soarelui

SRL Lovis Angro
It 295.0

31,51 931r,97 11r7 4,60

Total pentru lotul 9 2s245.00 30292.16

Lotul I0
Biscuit in asortiment
Biscuiti zernivie SRL Lovis Ansro ke 30..00 28.00 840,00 1140,00

Biscuit clas Lamie SRL Lovis Angro ke 30.00 33,33 999.90 r200.00

Biscuit de ovas SRL Lovis Angro kg 55.00 26.61 r466,85 1760.00

Biscuit Maria SRL Lovis Ansro ks 55.00 33,33 1 833,1 5 2200,00

Covrigei cu mac SRL Lovis Ansro ke 30.00 35.1 I t053.24 7137,60

Biscuit de casa SRL Lovis Angro Kg 1s.00 33,33 499.89 600,00

Biscuit cu stafide SRL Lovis Ansro Ke 15.00 36.67 549,99 660.00

Biscuit Porumbita SRL Lovis Angro ke 15.00 37,67 474,99 570,00

Total pentru lotul I0 7718,00 9267.60

Lotul I I
zahar
Zahar din sfecla SRL Lovis Ansro ks 540.00 15,56 8400.00 9A72.00

Total pentru lotul I I 8400.00 9012,00

Lotul 12

Fructe si
legume,proaspete si
uscate
Prune uscate SRL Lovis Ansro Ke 4s.00 56,61 2550" r 5 3060.00
lamie SRL Lovis Ansro Ke 54.00 25.00 1350.00 1620.00

banane SRL Lovis Ansro Ke 100.00 )') )'1, 2223,10 2668.00
portocale SRL Lovis Ansro ke 20.00 2I,67 433,40 520,00
Total pentru lotul 12 6556,62 7868,00

Lotul 13

oua

!s

Oua de saina SRL Lovis Ansro buc t920 2,60 4997,99 5990,40
Total pentru lotul I3 499r,99 5990.40

Lotul 14
Alte marfuri
Ceai nesru di fructe SRL Baeuette ph 160 26.93 4308.80 517t.20
Sare iodata SRL Baguette ks 125.00 5.00 625.00 750.00
Cacao SRL Basuette ke 3.50 t}t.67 3 55.85 427.00
Frunze de dafin SRL Basuette ph 60 3.45 207 .00 248.40
Droidie uscata SRL Basuette ph 30 8.00 240.00 288.00
Soda alimentara SRL Basuette ph 15 8.68 130.20 156.30
Bors acru SRL Baeuette buc 186 -, aat.)) 1363.3 8 1636.80
Mac SRL Baguette ph 10 13.33 133.30 160.00
Piper negru macinat SRL Basuette ph 30 4.r7 r25.1,0 150.00
Condiment cu gust de
saina

SRL Baguette
ph 30

55.00 66.00 79.20

Total pentru lotul I4 1554.63 9066.90

I5
Produse din carne



Crenvuste rusesti SRL Sidva -V Kg 35.0 63,00 2205.00 2646.00
Pirioale conselate SRL Sidva -V ke 30.0 45,00 1350,00 1620,00

Total pentru lotul I5 3555,00 4266,00

Anularea procedurii de achizilie publica: In temeiul art. 7I alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor econonici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd
ih conformitale cu prevederile afi. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achEiliile publice)

(Selectali lermehul de alteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice,
inclwiv a termenelor de atteptare, se efectueazd in conformltate cu prewde le TITLULUI IV Cqpitolul I (Calcularea Termenului) al
Codului Civil al Republicii Moldova).

17, Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat, t

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specfficd SIA RSAP, e-mail, fax,
po;td, etcJ

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

J 6 ztle in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
W 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice $i/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

X 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax n
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax r

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

ftr[ TVA inclusiv
TVA

S''RL:SidV,a,V
NrO9 din
18i,,,01.22 ft 15800000-8 s95s0.00 71460.00 30.07l2A22

SA.'t$ iS
N din
t&0 i22

15800000-8
rua6i92i/3 111778:00 34,U.7':2,022

SRL Lovis Angro trl{il,l d'in
18.,01.22

1s800000-8
95926.94 113654.36 30.07.2022



18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s'a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru cere aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Ptin pra,enta darc de sean4 grupul de lucru deelard cd tenmenul de asteptare pentru tncheierea
contactulul/contructplor lnilicote a fost rcspectat (except&nd cazwile prevda&e de att, 32 aIfu (3) al Legti
nn lil dln 3 lulie 2015 prfoind achtd$ile publice ), pr*unr Sl cd tn cazul depunefii conte$qiilor- li/soa
recepllondrii rapoaltebr ae monitofizarc, oceostea aujo* exa iuate $t solu(ianate" t

Pfin prezenta darc de seamd, grupul de luuu pentru achirilii confamd corectiludinea desldgurdrii prucedurli
de achizilte,fapt pentru carc poa d rdspundere conform prevedetilor legale Xn vigoma

Conducltorul grupului de lucru pentru,achizi{ii:

c %.oe. "/hza,o[ic' Nume, Prenume)

l-i):. r ir::'.t,': '.: ',: ,. :

*|iffi ;1b,U'oo't6 :C-tiffi , pent ru achiei{ii p u,b l ice d ura b i le (ac hizi{i i (DA/NU)

$iba"**' o*, aifiiri& cU'ftl ain] cu ntractltbntracte a

Iotuf yiAgturilo,r,pe,ntEu care au'fost aplicate criterii: de

dufq$litate (lei S@): 
, ,,,,

(indicali suma cu TVA)

Cii,i+6*d-A'Ui[tffi ;i04ffi Util'#ieft trucaic:aufost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

10



DAREA DE SEAMA

de аtriЬuiге а contractului de achizilii publice

Nг.l din l0.0l .2022

Date ctl privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirе
Localitate ,

lDNo 
,

й'r** l

I), i rlr lt r i а сl Ц]1цL.цti.лццЦ-щtцgц_
()т. Dirгl qgц1_,m uп.С h i ýirlДu _
00760 l 009679

Or.Durlesti. str.Al. cel Вuп, l3
Numir de telefon 0225835б9
Numйr tle fax
E-nrail oficial

022 58 44 ]8
dLrгl esti рri rTari e(ilgmai l,ccltT

Adresa de iпtеrпеt rl,rvrr,. с1 url csti . tlld

Persoalta de contact(пutlle, рrепlll11е, rеLеJЬп,

e-mail)
sагаtl Еlеоtlога

Date cu рriчirе la procedura de atritluire:

achizitie/acord u lu i-cad ru

Cod СРV
B*llun.ro, rMir',tlruil-t.nr.iului

l 5800000-6

alegerea procedurii de atribuirc
aplicdrii altot, proceduri decat

Ncccsitаti lc instituti ilor рrеqсоlаге

/nT tendеr. gov.rTd/tenders/ocds-

ЬЗ rr il1l l -\4 D- l б j 70ý] 7Щ95]

Т .lAи,r,,J-cadru lSistem dirlarTic de achizitie

| г:I iclqalie 9!ецщrriс; цlЪtаlqg e_]ýqtrg]]1q_

_1лз 980.00

рriл,iпd
(iп c,ct:ttl

licitalict
deschisd
рrосесlurа de atribuir е (se yct iпdica diп cadrul
portalului gtlverпatlleпtal
||:1|\1,. п1 r е п (l е r grll,. п t cl )

Platforma de achizitii publice utilizati
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupёl

@ specifice tlЬ atribuire
(tlttpci c,tt:)

Sursа de fiпап(lrý_

]_Щ!qаrqз .q!iд qt1 (4, tiЦ! I' А i

Clarificйri privind documentatia de atribuire:

(Se l,ct c.omplelct iп cct:u! ill c,ctl,e сtч.fЬлst solicirale сlаri/iссtri)

l паtа solicitйrii сlаriliсйrilоr

Aclrizilionarea рrоdusеlог alimentare репtru
institutiile de educalie timpurie din or.Durle5ti.
nTun,Chi5inau

Obiectul achizi{iei

Nr: 21046866

Link-url:

Дq!цщцдцqllq !_9 щ]ц!ц, 1_9ý9д9щ!,q_
l iB поч 

'оr|, 
оg:оз

Рrtlсеdurа de achizitie rереtаtй (tlttpti

Tipul tlbiectului coIttractului

urii de atribuire aplicate ie deschisa

п achizitii.rTd;

llIJLtцet dc stat:9 ,_--_]



Lцuп.r.о ,u.cinй а solicitйrii rle

lлlqrifiсяrеl clarificare

D ata е хрqЦЦlLЦлqрцщ ц!цL
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Ехрuпеrеа sttccintй а solicitйrii de

clarificare

Гп.ЙБЙГi,l t й ; r йýрццýцЦЦ
nsului

Ехрuпеrеа succintй а solicitf,rii de

сlаrifiсаrе

mаjоrаге а регturilоr si instabilitatea 2rеаtе va

solicitam respectuos sa revedeti perioada de

Iiчrаrе. Oporlun este а organiza рrосеdurilе репtru

ReiesInd din criza есопоmiса mondiala, continua

tгimеstru, сhiаr daca рrосеsul este anevoios

31 03 2022

Ас va tine cont de орuпеrilе DVS.

rigоаrе

26 nov 2021, 12.08

Btrtla z-itta, Scoatc,ti ссгtifiсаtirl dat са obligatoгiLt

dеоагесе Activitatea in dotneniul sigtrгantei

alittletlteloг (сагсi ii арагtitrе depozitzгea ргсldusеlог

аlirllепtаге) este suptlsa аutогizагii sапitаг чеtегiпаге ctt

дс оrgапrrеаzа ргосеdurilе de licitatie tinind cont

de peisonalul calificat. Репtru lotul de !rол1l,л"
sеzЬпiеrе реriоаdа de liчrаrе este de 01,01,2о22-

-Просим изNленить период поставки продуктов

питания. Прогнозировать на целый гOд

абсолютно не реально, [-{ены меняются

ежедневно, и только в сторону увеличения,
говорить о какой -то стабильности невозможно,

экономические агенты не защищены и обязаны

исполнять контракты даже если цена на товар
повысилась в 2 раза ( к примеру, гречка, яйцо,

растительное масло, капуста), Контракты на

bon"" короткий срок исполнятся на ,100 О/о и 11о

альным ценам!

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

D з !цец qtl i qr! i ц4 s2u ц s ц! tц 18 поч 2021 , 10:02):

Dattt stllicitirii clarifi сй rilоr 18 nov 2021 , 2З.28

Den u m irеа operato ru lцr Jý9д9ц]]9

Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de

сlаrifiсаrе

18 nov 2021, 12.09):

lв;ы 2oz мз5----

РiеturПЫа moment se majoreaza la tot si este

imposibil sё se de-a uп рrеt stabil,si luind iп
consideгatie situatia асtuаlё riscati sё rёmiпе!i si

fёrё mагfё,suпt produse саrе se imрогtё, Noi

venim cu ргорuпегi саrе sunt in avantajul аmьеlоr

19 поч 2021, 13.46):

19 Гоч 2ол 1151

ыпа zluaI lndicatl vа rоg cantitatea p-u produse

din саrпе si va rоg mult sa va revedeti perioada de

liчrаrе p-u toti ргоdusеlе, situatia economtce пu

este stabilitate din tаrа, ргеturilе сrеsс zilnic si nu

avem capacitatea de а ргоgпоzа рrеturilе репtru о

ffiс va efectua mоdifiсёrilе de

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului

i\@ sеzопiеrе а inclus реriоаdа
de liчrаrе iапuаriе-mагtiе 2о22, апumе din

сопsidеrепtul рrеtuгrlоr ridicate s

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului есопоmiс

Брuпеrеu suссiпtй а rйsрuпsului

25 nov 2021,13:16):

Data solicitйrii clarificйrilor
гDепumirеа opcratorului есопоmiс

Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de

clarificare

t, l i Ьс, гqLеа д L ] l-( ) R l ZA,I,I F- I S д N I'гА Tt Е D Еl_



i

}] [ ] N С I'l ( )N А I(}:. Dерtlzitагеа ргtlсittsеlог а l iпl cIll,al,c

11Ll se геgаsеstе in lista t.ista activitй{iloг саге se sul)tllt 
l

iпгеgislгiгii sаtritаге чсtегiпаге de сitге AgerlIic,

Consultatianexa Nг.б а legiiNг.22l din l9,10,2007

сu modit-icaгile clin a.202l Publicat:22-01-2021 iп

N{опitогttl Oflcial Nг. 13-20 агt. l0,

Buna ziual Vom efectua modificaгile de rigоаге

29 nov 2021, 10:51):

Mottificйri operate in documentatia de atribuire:

(Se yct c,omplelct itl c,tt:ttl ilt c,ctl,e ctu.frlst opel,(lle пodilicdt,i)

Rezumatul modifi сйrilоr

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupa са:)

Рiпй la tеrпlеltu1-1iпritй (c|ata 29.12.z02l, оrа l0:59), аu clcpus tlferta ofertanti:

lnforma{ii privind ofertele depuse
сйtrе operatorii ectlnonr ici:

Sl clocumentele cle calificare qi aferente DUдЕ prezentate de

l)tIt tl ltt i rса ol)erat() l:riltl i есопоmlс

Dепumirе [ci
dосumепt l п

l___L

Sl\

Documentcle се constituie оtъrtа
(Se l,ct co11Sl1111a 1эl,ill; 1эl,e:etltctl, tlelэt,e:elllal, пtt col,espuпcle)

SR.l-
BagLrett

с"

S(
F-гаllzс
lLlta"

SIt
,. Pasol
iпа"

SRl
..АV,г
LUX"

SRl-.
.Vicl
сгis
ltпре

IIпсliсаtri sursа utili:alёt ;i data publical,iiJPublicate iп BAP/altemijloacelor de

iпfоrmаrе (duра са:
IIпdiса{i tlttmdrul de :ileJ

Nr. Dепumirеа operatorului есопоm ic IDNo Asocia(iii
administratorii

1 SRL Сirеdорrirт l 00з60002696з costru llinca

) SRt- ..I'госJusе de []allilie l0l0600010l l l lcovet viorel

J Sltt.
SRL

ALll\4 lo,I4I-
t]AGL'l] l l'l'1

l 0 l 160()0009l?
l0l-+б0O0j774l

\ it,illai Bahcivan1l
l];\GUE'I ГЬ, SRL4 i SRL t]AGL,l: l lLl

ý l SRL Darrt Аsгсl" l 00j60900 l 90з FеrtЪtсhii Апdrеi

6 I С I'tqцЦ!оор U_ЦICPQ Р ýlццs. ецi 1 0036070 |1922 Апdrеi Grigorqq

1 SRI DelrTix Ргiп-t 10l0б0O0jl25/ LJllan Uallna

8 Frапzеlutа SC l 002600004030 Nina Colta

9. SRL..Pascolina" 1 009600025979 Ghenadle pasca

l0. SltL..,\Vlltх"
SRL..Villa Ргоdоtti"

0lzlб00040()э j
0166000077l9

ц_LLцrщL] |Vll,ý9]
Alexei Аgгiсill

|2 SRL..Viocris lmрех" l006(100032l07 сiоьапu Аurеl

Рrсlрuпеrе
а tehnici

рrеzе
lltat

preze
lltat

prezelltat preZelltat рrеZе
lltat

prezelltat prezel]t ] рrеzе l prezettt

at |rltat lot
prezellt
at

ргеZ
entat

рrеzепt
at



Рrорutlеге
аflпапсiаг
а

pгeZellt
at

]
рге Ze

lltat ]

ргеZс
l1tat l)гeZcl) t а

ргеZспtilt ргеZс
l l1il t

pгeZelitilt ргеZеll t

at

ргеZе
l1tat

рrеZеllt
at

preZellt
at

рrеZ
elltat

preZelit
at

DUAE рrеZе
l1tat

рrеZе
ntat prezelltat

рrеzепtа
t

preZe
l1tat

preZentat preZent
at

рrеZе
lltat

prezettt
at

preZent

at

preZ

elltat

preZellt
?lt

Ciaralrtia ] рrеzе

pentrLi l 
rrtat

оfЪrtа
(clutla (,а:) 

1

рrеZе
lltat l)ге Zc ll t tlt

prezellta
t

1lrc,ze l l)гeZc,Iltllt
Ilti|t 

l

prezeIlt
at

рrеZе
lltat

preZellt
at

preZellt
at

ргеZ
elltat

рrеZеllt
at

(iuoa са:) l_ ]_
Documente de caliticare

1

уа со S п111.а :спl(ll. перl,е=спlаl. Ilu Col ч

Рrорuпеrе
а telrnici

рrеZе l

lltllt

рrеZе i

lltaI

рrеZе
litat

prezellta pгeZelltat preze
lltttt

pгeZelltat l\ Ll

с огеSр Ll

rlde

рrеZе11
tat

рrеzеп
tat

pгeZellt
at

рrеZ
elltat

Ntr
coгespltrlcl

с

Рrорuпеге
аtlпапсiаr
а

рrеZе
l1tat

ргеZеlltа Ntr
согеSрtlIt

de

NLr

согеS
ptlncle

l)гeZelitat \Lr
согеSр tl

tlde

l)tt tt

согеSр
r,rtlde

ргеZеп
tat

Ntr
соrеSрu
пdе

Ntr
согеS

рuпd

Ntr
coresptttlcl

е

D[JAE рrеZе
lltat

рrеZе
lltaI

preZelltat preZelltat рrеZе
ntat

preZelltat рrеzепtа
t

preZell
tat

рrеZеп
tat

preZellt
at

рrеZ
entat

prezelltat

Gаrапtiа
pentrLl
оfЪrtа
(clttpd c:ct:)

рrеZеп
tat

preZe
ntat

l]гeZelitat pгeZelltat ргеZе
Il1at

pгeZelltilt pгeZellt|t
t

preZell
ttlt

ргеZеll
tat

preZellt
at

preZ
elltat

preZelita

пd5'е

(lп.fоrпауiсt рrilliпt| сlепttпtit.еа docttпleп|elc,lt, 1лt,е:епtаtе Se чс| iпdica itl сопfоrпtilаlе cu сеl,iпуеlе diп

,lo,cttпte,ltalia cle atribuire;i.se l;c сопSеll1tlа рriп; prezeпtпt, пeprezelltot, tlu соrеSрuпdе (iп ca:Ltl

сапсl clocttпteпtttl ct,|ilst рt,е:епlаr, clctr пtt c,ot,espl.tп(lec,el'iпlelol' de cali/icctl'e)

lnforma(ia ;lrivind corespunderca 01'сrtсlоr сu cerintelc SOlicitate:

Dепumirеа
lotului

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriпtеlе de

calificare

PrcldLtse

lactate

Соrеsрuпdеrеа
сu Specificatiile

tehnice

cantitate
si unitate

de
mйsurй

Denumirea
operatorului

economic

S R l . ..('гес]о;lгitll"

Рrе{ul
ofertei

(fhrД ТVА)8

ii-'o rz.хrо"ГzфЭs.о

P*t. -ГýRL Delnlix Рriпl
fainoase. ]

l

сгllре si 1 SRl Alilll'ltltal
pг()tlIlSc ditl 

,

bacallic SItl Г};,rgcttc

7б8 754.5] 
l i]rr, 

, 
l

,n,0о& чz -РуЫ-l , 

-ltg 
l

lч8б ,,7]. l -+ 
, i1,,,,, l

оuа SRl, ."DANT,-
Аgrо

45 600.00 22800 buc +

89 832.00 45 600
Ьuс

+
+

+ +

+

+

+



Рrоdusе
peSte

SRL
Impex'"

SRL..Pascolina"

iCP Panitboop а

URECOOP din
Stга5еlli"

j зztlо Kg000.()()

SRL...l\V l

Srl".baguette

SRL..ProdLtse de l 298 515.00

F arTilie"

sc'..Vitta
I)гodotti"

250.00 3700 ltg

3700 kg

l6420.0kg

rii+:rl.tl--
kg

l36 534.6t) l2690.0kgProduse
panificatie

22tt li]2.0ti l2(l90.0kg

Fruсtе/lеgumе

* iп c,c.t:ul tttili:at,ii lic,itcttiei eleclt,ollice .уа l,ct iпсliс,сt Pl,cIll/ о,/ёt,tеi.|iпаlе

(lп|Ьrпlа|iсt рriчiпd "С)оrеsрuпсlеrеа cL! cerirlYele cle c,ctlificctt,e" ;i "Col,espttпclerect cu specфcaYiile

rеhпiсе' , Se yct соllS,епlпа 1)l.iп. ,, r" iп ca:ul соl,еslэuпtlеrii;i рriп ,,-" iП ca:ul песоl,еsрuпdа,ii)

репtru eluciclarea uпоr neclariti(i sаu сопlirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu

сеriп(еlе stabilite ilt с|осumепtаtiа tlс atribuire (5nclusive justificarea pretultli апоrmаl de

sсйzut) s-a solicitat:

3700 kgз42 250.00

з5l 500.00

33430"0k
з9j 469.45SRL ".AlirT

Total"
33430.Okg4з0 29з"0]SRL ..Delmix

Рrim"

19.+ 89]. j

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informatia solicitatй Rezumatul rйsрuпsului
ореrаtоrului есопоmiс

ОfЪrtап{ii rеsрiп s i/clescalilicati :

U.*ln ir.o ор..Ло.,lui ес!ц9ц!]g

Motlalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtru tlссаге lot

.lustiflcarea deciz-iei dc а tltt atribLri 5nclursive5l рс lоtLrгi:

Criteriul dc atribuire aplicat:

Pre{url cel nrai scДzut

Motivul res ii/descalificйrii

-L

+ +

+ +

+ +

produse din
саrпе

+ +

+ 1

+ +

S(' .. F гatlzc,lttta" -| +

+ +

+



(iп c,ct:ul iп c,ctt,e iп ссtсlrul 7lгtлс,есlurii tlе ctrribttit,e ,\ul1l aplicare mcti mullе бпсlttsit, de аrriЬuirе, se yol,

iпdicct lоtllе cгilel,iile de (llt,iblliгe (lplicille.si deпtttltit,eп lоrurilu,пfеrепtе)

Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

/Se ча бпсl.usiл, репl1,1..t lolurile саrе atl.fosl cttribttile iп lэа:а cl,iteriilor: cel mаi Ьuп rapol,t calitate-1ll,e1

scltt с,е1 mаi Ьttп rароrl c,alilctle-ccls,t)

Reevaluarea ofertelor:

(Se yct бпсlu.уiу iп c,a:ul iп care o.fertele aufost reeyaluale rереlаr)

Motivul rеелаluйrii ofertelor
Moditicйrile tlperate

in urmа ехаmiпйriо ечаluйrii qi соmраrйrii ol'ertc|or depuse in cadrul procec|urii de atribuire s-

а decis:

Аtгi Ьuirеа contractul lri de achizi ti е incl us/acordul ui-саdru :

!
]l
pesJe 

l

Апulаrеа ргосеdLrrii de achizilie pLrblicir:

iп temeiul аrt.7l alirl. lit

Factorii de evaluarc ] YзЦцчп Сiцоfс,rtй
бetltrIlliiJj JБ;i;t;*Г,ri ecotlorllic l

Punctajul calculat
Total

Denum rе fъсtоrul l Ропdеrеа

Dспum rе fасtогul п Ропdегеа

DепLtпlirеа ореrаtогului ecotltllTic n Total
Dепuпliге lirctoгLrl l [)оtlсlегеа

Dспuп"riге fhcttlгLtl ll [)оlltlегса

Dепumirеа ] I)eltumirea
lotului ' tl;lcratttrului

i ecttnomic

Cantitate ;i
uпitаtс dc
mйsurй

PretuI
inclusil,

(lhrй ТVА)

Preful total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
inclusiv
тчА)

Produse
lactate

SRl,..Сгеdорrim 79795,0kg 2 зб0 l25,00 2 зб0 l25,00 2 560 375.00

Paste
Гаiпоаsе.
сгl-tре si
prtldLrsc din
bacanie

SRL,,
Alint Total"

27599,1 kg 798 098,97 798 098,97 949 825,00

оuа SRL,,Alinr
Total"

,lб 500 Ьuс 89 832,00 89 832,00 lOft 072,00

ргоdusс ditl
panificatie

ICP Panifcoop а
URECooP
Strigспi

l2б90.00 kg l3б 53,1,60 136 534,б0 l49 843,40

Fruсtс/lеgLrпlе SIll-,,Alilrr 33{30,0 kg
Tolal" 

l

393 469,00 393 469,00 44t 342,95

I)t,odrtsc dirr SltL..|'rodtlsc i lбJ20,0 kg 
i

9д lle .le [з_щ!Ц]l ] ]

:::Рr. 
dirl 

, 
SRL,.PascoIina" J700 kg

l 29tl 5l5.00 l 298 5l5,00 l 558 l80,00

342 250,00 342 250,00 4l0 700.00



Дrguпlепtаrе:

lпfоrпrаrе:r ореrаtоrilоr cconomici cles;lre deciziile gruрului de luсru репtru achizilii:

l SRt_""Viоф_)_ I!]ry]) vi ос risi m рех @ g m а i l, соm

achizi|ii se reailzeazd iп conformitote cu prevederile art. З1 ol Legii пr. 1-З1 din З iulie 2015 privind achizi|iile

publice)

Ternrcnul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL..Delmix Ргirll" 29.L2.202L alexbev@mail.ru
ы{L -Д*тi,tог 29.L2.2o2L Дlim.tоtа!@ mаil.rч

SRL..Вацuеttе" 29.72.2027 Baguette.srl@ mail.ru
SRL..Dant Ag1,o"

SRL ,,Fгanzeltrla"
S R[-.. ['ascolia"

29,12,20zt _ _
29.L2,202L
29,1,2,zo27

Feder-79@gmail.ccom
а ch i ziti if r а п ze l uta @ m а i l. r u

pascolino @ mail. ru

SRL",Сгеdоргiпl" 29.72.2027 credoprim@mOil.ru
Sгl,,Ргоdusе de F'anlilie" 29J22o2t Vi о rе l. i а covet @ m а i l, r u

SRL..Villa Ргоdоtti 29.t2.2o2L u i ! l а р, ц 9 Q о_tfuQlуl_ф,у""у.

ICP Panifcoop LJRECOOP | 29.L2.2o2L
Stt,iscll i" l

рапifсоор@ rоmЬlеr,rч

iп cazulin саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este mai miсё decЭt pragurile рrечёzutе lа art. 2

alin. (З) аl Legii пr. 1Зl diп З iulie 2015 privind

achizi}iile publice

тп cazul iп саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе dесбt pragurile рrечёzutе
la аrt.2 alin. (3) al Legii пr. 131din 3 iulie 2015

prylnd achizi}ii le ццQ|iсе

(Selecta,ti tеrmепчl de а5tеуэtоrе respectat. Colcularea tеrmепеlоr prevozute de Legea пr. 1-З1, diп З iulie 2015

privind ochizi|iile publice, inclusiv а tеrmепеlоr de a5teptare, se et'ectueaza iп сопfоrmitоtе cu prevederile

TtTLtJLlJl lV Capitolul l (Colculorea Теrmепчlчi) al Codului Civil al Republicii Moldovo).

l5 Сопtrасtul de achizi{ie/acortlul-cadru incheiat:

П 11 zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
l

i mli|o9ce electronicq9i/squ fax 
ц

Denumirea
operatoru l

ui

economic

I пtrерri
пdеrеа:

Cu
capital
autohto

пl
Сч

capital
m ixt/tls
ociere/

Сu
capit:tl
str:iin

Numirul
5i tlata

conl ractultt i/

acorclului-c:ttl rtl

Cod СРV vаlоаrеа contractuIui Теrm
еп с|е

valabi
lit:ttc

al
contr
actulu
i/acor
dului-
сас| rrt

fёrё ТVА inclusiv TVA

SRL..CRE
DOPRlM

Iпtгерri
dегеа:

l-AP l0.0l .2022 l 5800000-6 2 360 l25.00 2 540 375"00 j l .l2,2
022

29,12.2021
29.L2.2o2|

l

]



Crr
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului  
privind achiziționarea autoturismelor pentru anul 2022 

 
Nr. 17/22 din 24.01.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Autoturisme pentru anul 2022 
Cod CPV 34110000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639138587568 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639138587568?tab=contract-
notice  
Data publicării: 10.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 10.12.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_96_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 800 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor A fost corectat numărul lotului nr. 2: din „Lotul 
nr. 1” în „Lotul nr. 2” în Anunțul de participare 
și Anexele la Documentația de atribuire. 

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

www.achizitii.md  
20.12.2021 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor a fost 
prelungit cu 2 zile, de la 03.01.2021, ora 09:00  
la 05.01.2021, ora 08:30. 

5. Până la termenul-limită (data 05.01.2022, ora 08:30), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „East-Test” SRL  
 

1003600028532 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

„East-Test” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

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

conform  
termenului solicitat 

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

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 
8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

Distribuitor oficial al bunului propus sau partener al 
distribuitorului oficial al producătorului prezentat pe teritoriul 

nu corespunde1  
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Republicii Moldova - copia documentului confirmativ emis de 
către producătorul bunurilor sau de către distribuitorul oficial al 
producătorului, semnată electronic de către operatorul economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

neprezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice 
al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

neprezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  
 
Comentarii: 
1 În documentul prezentat nu este menționată informația cu privire la producătorul bunurilor, 
distribuitorul oficial al căruia este compania „Martorelli” S.p.A., care autorizează operatorul economic 
„East-Test” SRL de a comercializa bunurile pe teritoriul Republicii Moldova. Menționăm că în 
formularul specificațiilor tehnice (Anexa nr. 22), în coloana nr. 4 „Producător” operatorul economic 
„East-Test” SRL a indicat „Stellantis”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Lotul nr. 1 
Autoturisme cu 

transmisie de tip mecanic 

„East-Test” 
SRL 1 480 000,00  

 
5 unități 

 
- 

 
+ 

Lotul nr. 2 
Autoturisme cu 

transmisie de tip automat 
Achiziția nu a avut loc. 

 

* 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). 
 
Licitația electronică nu a avut loc. 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

14.01.2022 „East-Test” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 

Operatorul economic a 
prezentat următorul răspuns: 
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privind achiziţiile publice, ASP 
a solicitat operatorului economic 
„East-Test” SRL prezentarea 
clarificărilor cu privire la 
următoarele aspecte: 
- care este legătura dintre 
compania „Martorelli” S.p.A., 
care autorizează operatorul 
economic „East-Test” SRL de a 
comercializa bunurile pe 
teritoriul Republicii Moldova și 
compania „Stellantis”, indicată 
de către ofertant în formularul 
specificațiilor tehnice (Anexa nr. 
22), în coloana nr. 4 
„Producător”; 
- potrivit informaţiei publicate în 
sursele mass-media din 
Republica Moldova, „East-Test” 
SRL comercializează  
autoturismele de modelul indicat 
(„Fiat Tipo Sedan”) la un preţ 
mult mai redus decât preţul 
ofertei propus ASP la licitaţia 
respectivă. Astfel, solicităm 
clarificări privind prezentarea 
ofertei cu un preţ majorat 
excesiv şi nejustificat în 
comparaţie cu preţul de piaţă al 
autoturismelor nominalizate. 

„Compania  S.R.L.  East-Test  
este  Distribuitor  Oficial  
FIAT  în  Republica  Moldova  
din  anul 2014.  Relația  de  
distribuit or  al  companiei  
S.R.L. East-Test cu 
producătorul FIAT (,,FCA 
Italy S.p.A.”  din  2021   parte  
a  Concernului Stellantis) este 
realizată prin intermediul   
Importatorului pentru  piața  
Europei  de  Est  (Moldova,  
Ucraina,  Bielorus  și  
Georgia),  compania  
Martorelli S.p.A.[…]. Cu  
referire  la  solicitarea  
justificării  prețului  ofertei  
[…], Vă  comunicăm  că  
aceste  ,,surse’’  dispun  de  o  
informație  învechită    în  
privința  prețurilor  de  vînzare  
pentru  unitățile  de  model  
Fiat  Tipo Sedan.  Vehiculele  
propuse  de  compania  S.R.L.  
East-Test  în  cadrul  
procedurii  de  achiziție  vor  fi 
produse în 2022 și achiziția 
acestora va fi efectuată 
conform listei de prețuri în 
vigoare   pentru anul 2022”.  

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„East-Test” SRL În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„East-Test” SRL, deoarece oferta nu corespunde cerințelor 
expuse în documentația de atribuire. Este de menționat că, în 
documentația de atribuire, autoritatea contractantă a solicitat 
prezentarea copiei documentului confirmativ emis de către 
producătorul bunurilor sau de către distribuitorul oficial al 
producătorului pentru confirmarea distribuitorului oficial al 
bunului propus sau partener al distribuitorului oficial al 
producătorului prezentat pe teritoriul Republicii Moldova. 
Operatorul economic a prezentat documentul confirmativ prin 
care compania „Martorelli” S.p.A. autorizează „East-Test” SRL 
pentru comercializarea bunurilor respective pe teritoriul 
Republicii Moldova. În procesul de evaluare a specificațiilor 
tehnice (Anexa nr. 22), a fost stabilit faptul că operatorul 
economic „East-Test” SRL a indicat denumirea de „Stellantis” 
în coloana nr. 4 „Producător”. Astfel, au fost solicitate 
clarificări cu privire la legătura dintre companiile „Martorelli” 
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S.p.A. și „Stellantis”. În răspunsul său, operatorul economic a 
menționat că „S.R.L. East-Test este Distribuitor Oficial FIAT în 
Republica  Moldova din anul 2014. Relația de distribuit or al 
companiei S.R.L. East-Test cu producătorul FIAT (,,FCA Italy 
S.p.A.” din 2021 parte a Concernului Stellantis) este realizată 
prin intermediul Importatorului pentru piața Europei de Est  
(Moldova, Ucraina, Bielorus și Georgia), compania Martorelli 
S.p.A.”. Însă, din documentul confirmativ anexat, reiese faptul 
că distribuitorul oficial – compania „Martorelli” S.p.A - al 
concernului „Stellantis”, este autorizat ca reprezentant doar pe 
teritoriul Ucrainei. În rezultat, clarificările și documentele 
prezentate de către operatorul economic „East-Test” SRL nu au 
întrunit condițiile stipulate în cerința autorității contractante.  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 
 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lotul nr. 1 

Autoturisme cu 
transmisie de tip 

mecanic 

 
Lotul a fost anulat. 

Lotul nr. 2 
Autoturisme cu 
transmisie de tip 

automat 

 
Achiziția nu a avut loc. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
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1. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a 3-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice pentru lotul nr. 1. 
Argumentare: A fost depusă ofertă care nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu 
cerințele cuprinse în documentația de atribuire. 
 

2. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice pentru lotul nr. 2. 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

„East-Test” SRL 
 

21.01.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 

Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
 

Întreprin 
derea C 

u ca 
pital au 

tohton/ cu  
capital mi 

xt/asociere/ 
Cu capi 

tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate al 

contrac 
tului/acor 

dului-cadru 
 
 
 

fără 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - 
 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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model-tip

DAR.E, DE SEA.MA

de atribuire a contractului de acthrzrll pub,lice v
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribrlire D

|{r.20 din -25.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante Ministerul Afacer:ilor Externe si Integririi Eu

Localitate Municipiul chi
TDNO I 00660 1 000 1 29

Adresa str. 31 .Ausust 1989" 80

Numir de telefon 022 s78 2351022 578 208

Numir de fax 022 578 235

E-mail oficial sl(@mfa.gov.md
secretariat@,mfa, tqov. md

Adresa de internet http ://vwwv. mfa. gov.md

Persoana de contact (nume, prenLtme, telefon,

e-mail)

IonZaharia 022 578 235
ro n. zahar ia@,m fa. g o v. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
anlicate

v Cererea ofertelor de pre{uri nLicitalie deschisd lAltele:
Indicatil

Procedura de achizi{ie repetati
duod caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de

achizitie/ arcordului-cadru
Bunuri r Servicii v Lucriri n

Obiectul achizi{iei Servicii de consultant[,
informational integrat si

gestionare ;i dezvoltare a sistemului
infiastructurii a MAEIE

Cod CPV 72600000-6

Expunerea motivuluVtemeiului
privind alegerea procedurii de

atribuire (tn cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica
di n cadrul portalul ui guverna menlal
www.mtenrleLgpv,ulD

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 6400081 40636

Link-ul : https ://achi zitn.md I rc lpublic/tend er l2l 049 0 I 4 I
Data oublic Frii: 20 decembr:ie 202 1

Platforma de achizifii Publice
utilizati

v achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in Planul
de achizi{ii publice a autorit5{ii
contractante

vDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
htto s : //mfa. sov. md/sites/de fault/fi I e s/p lan achiziti i .202Z.pdf

Anun{ de inten{ie publicat in BAP

ldupa caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
/.l",ni nnz\

rAcord-cadru nsistem dinamic de acht'zi1re :Licitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are vBuget de stat; nBuget I-NAM; luuget uNAttl lburse

I externe; nAlte surse: Ilzdicati/
Valoarea estimatl (lei. fdra TVA) 200000,00

3. Clarificiri privind documenta(ia rde atritruire:



Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a so'Iicitdrii-de
clarificare
Exnunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

(Se va completa tn cazul tn care auJbst solicitate clarificiiri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn ca.re aufost operate modificdri)

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

cltre operatorii economici:

Denumirea forului economic

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indiccr tn conformitate cu cerinlele atin
'do"cumentay,ia 

de utribuire ;i se va consemna prin; preTentst, neprei:entut, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de c,zlificare))

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare dupd caz)
findicayi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunerc qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupii caz)

llndicali numarul de zileJ

5. Pdnd la termenul-limiti (data 29.tI.202I, ora 00:00), au depus oferta 1(unu) ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

I Maxim Catanoi 0991908364319

Denumire document Maxim Catanoi

Documentele ce constituie ofert:t
va c()nsmna orin: prezentat, neprezenlal, nt.t c'orespunde

Formularul DUAE
Cerere de trrarticipare
Conform anexei nr.7
Specificatii tehnice

Certificat prrivind lipsa
sau existenla datoriilor
fata de bugetul public
national
Extrasul ce,rtificatului
de inresistlare a

intreorinderii
Contract pr:ivind
delinerea experienlei
similare
Garanlia pentru ofertd
-Io/o drn suma ofertei



7. lnformatia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitatle:

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economrc

Preful
ofert'ei

(ftud.

TVA)*

Cantitate
Siulirlate

de
misuri

Corespunder
ea cu

cerin{ele de
calificare

Corespund
erea cu

specifircafiil
e tehnice

Servicii de, consultantd,
gestionare [;i dezvoltare a

sistemului informalional
integrat qi infrastucturii a

M,A,EIE

I\{axim Catanoi 213600,00 12 ltrni +

* in cazul utilizdrii licitaliei ertectronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformafia privind "Corespu,nderea cu cerin{ele de calificare" Ei "(}orespunderea cu specfficaliil<z

tehnice" , se va consemna prin; ,,+" in cazul corespunderii;i prin,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentrru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertlei cu

cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justific:lrea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denurnirea operatorulrui economic Motivul res pingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v
Pentru mai rnulte loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte limital, privind numdrul de loturi care pot f-r atribuite aceluiaEi ,rfertant: [lndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut v
Costul cel nrai scizut n
Cel mai bun rapofi calitate-Pref n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Data
solicitirii

Operatorul
economlc

Informafia solicitatl Rezrnatul rlspunsuJlui
operatorului econonnic

t7 .01.2022 Maxim Catanoi linem sd informdm, cd la data de

12.01 .20220 ora 15:30, a avut loc
evaluarea ofertei depuse pe marginea
procedurii Cererii Ofertelor de PreJuri nr
MD-1613492089842.
in urrna examindrii documentelor
prezenlale, membrii grupului de lucru au

constatat cd contractele indi'riduale
indeplinite pe parcursul ultimilor rtrei ani

de{in o valoare mai mica decit suma de

213 600lei propusd in oferta comerrciald.

in acest context, solicitdm respectuos in
termen de trei zile lucrdtoare, un ldspuns

cu prezentarea clarificdrilor pe milrginea
subiectului men{ionat.

Documentele solicitate
au fost prezentate in
termen



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

12. Infornnafia privind factorii de evaluare aplicafi;

(Se va comple,ra pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai ttun roplrt calitate-czst)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparflrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

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

luiru pentru ichiziyii se realizeazd ln conformitate cu prevederile ,crt. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie

2015 privind achizi{iile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul l Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re faclorul n Ponderea

Atnbulrea con ul oe ac I ulul
Denumirea lotului Denumirea

operatorulur
economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Prefu,,l
unitar

(fIrn TVA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Pre{u,l tofa
(inclusiv
TVA)

Servicii de consultanl6,
gestionare qi dezvoltare a

sistemului informalional
integrat Ei infrastucturii a

MAEIE

Maxim Catanoi 12 luni 17 800,00 213600,00 213600,00

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

Denurnirea opel'etoru:lui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Maxim Catanoi 19.01.2021 fse specificd SIA RSAP, ruiL
/ax, postd, etc/

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2 alin' (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
oublice

v 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in celzul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I
in cazul in care valoarea estimat[ a contractului este

egalS sau mai mare dec6t pragurile prevSzute 13 art.
! 1l zile in cazu

miiloace electron
transmiterii comunicdrii Prin

ce si/sau fax n



2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind | tr 16 zile in cazulnetransmiteriicomunicdrriiprin
ach izitiile publice miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea inr. I3I a!.in 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dcttd se comp'leteazd dloar ht

cazul in care la procedura de achizi{ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ,;i s-a tnc,heiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabililate,):

Prin prezents tlore cle seumd, grupul de Iucru cleclard cii termenul de aEteptsre ,pentru i'nchei)erea

contractului/contructelor intlicate afost respectflt (exceptincl cazurile prevdzwte de art.32 alin. (3) atr Legtii nr.

I3l din 3 iutie 2015 privinct achiziliile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestafiilor;ti/sau
recep(iondrii rapoartelor cle monitorizure, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezentu dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfisurdrii procedurii

tle achizilie,J"apt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorrul grupului de lucru pentru achizi{ii: /',/
--- v> I

(' -->4\l y-da>+L4-, r-- -'-

1Nume, Prenume) (Semndtura)

Denumirea
operatorulu

i
economic

ntreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strflin

Numlrun
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Iy'aloarea

contractului

Termen de
valabiliitate al

contractului/ar:ord
ului-cadru

frrii
TVlt

inclusiv
Tvn

Maxim
Catanoi

Persoana fizicd Nr,ocds-
b3wdpl-MD-

1640008740636

25.01.2022

72600000
-1

2t3600
,00

213600,
00

3r.1'.2.202t2

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(,DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali suma cu Tll/At

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdztl n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-p,vstr 2

Cel mai bun raport calitate-cost r:

;/' {. r,

L.$'



DARti DE SЕАмд
privind ш ot{iticarea contractului

cle achizi{ii рuЬliсе

Nг. tlccis-bjrvdpl -N4D- l 5850З02569З0_ 1 clin 24.01 .2022

t. Date cu rrriчirе lrt autori

II. Date сu privire tra рэrосесlrtrа clc achizi

Ltl___Qеlе_gц_рIФr9 la с о п t r а с tu l d е а с hiz i(i е/а с о rd u l- с

l)епumirе:l
Localitate

rlts сu рrlчлrе lii_autorltatea сOп
а utorltatll coIttractan te

асtапtй:' i.ý*цd.niп ,,

i i\II) 200{. muп. Chisinйll_ R\I
щцL
Adresa

_щqФqqOлiц_
muп. Chisina". .t". Bu"_,r.i"i_ lZ_ "Numйr de telefon t}22 2|2296

Numйr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@,asd.md
Adresa de internet ryww.asd.md
реrsо:rпа de contact ссчd:rr cristina

rr. r-ratý сu prlYlre l:l р{glýlццз_qqзql
Тфцlдrqgg!ц{Ц,iq аý"}:tз. i iill
obiectul achizitiei

}д!t,ýi____
l . ici tut i,-, lr\lh] i.,;
1-uсrаIl de remediere а degradйrilor atestate la
nivelul suprastructurii podului de ýosea,
amplasat ре drumul exples М1 frontierй cu
RomAnia - Leuqeni - ChiEinйu - Dubйsari -
trontierЁ cu Ilcraina km 0+00

Cod СРV
Yаlоаrеа estimatй а асlЦzitiеi
Nr. Ei tioK-,rt p.ocedu.ii Т, "" i,rl,*, ,l*
cadrul porlalului gчvеrпuпtепlаl
y,ww. пл l епdеr, goy. md )

lэZLIлу2_
5 909 600"00
Nt,: осds-ЬЗwdр 1 -N4D- 1 5850З
http s : //е- lic itatie. md/a chizitll l
de-remediere-a-degradarilor-a
nivelul- suprastructurii -по dulu

025б9з0
З5З 1/luсrаri-

testate-la-

Data publicйrii anuntului tlе participare 24,0з.2020
Data (datele) ;i rеtЫilл{я (retЫintt,{e)
publicйrilor апtеriоаrе it:,};,:rnalrlý O{icial
al t]niunii Europelte i;,,ii,ilaci рrоiеслul
(proiectele) la care se rеf'еrй апuпtul
respectiy (сJuрёt caz)

u adru:гс i?t сOпtrасtu еа асо
Tiprrl contractului de achigitie/acorctialui-
.o,1ou
Ьо"t.;й"l,t* о.hi"-Гыi:uiiйБi,-,i* й
rеfеrй la uп proiect qi/stlu {)rogгаm fin*ri{at
{tцфц Сццз]sJд!цдц Еu rоllсп е

вuпuri п servicii п Luсrйri п

Nuп Dаг:

ýursa de tlпап{аrе Alte surse:I Programul priviпd repartizarea
mijloacelor fопdului ratier репtru clrumuri
рцhЦgе псt{iопаlе репtru опul 2020 /

tJiltil c!e{llzlet dе iltл"ttэидгс :l "Jt}iltl"i-sct i:i,:; ,,iе
achizi{ie/ асоrdului*сасlгu

Ц!цёц}Цý4 9]в9цlqщ]ý l q{о поm iс
Nr. 9i data contractului cle
achizilie/acordulu i-cadru

0ii.05.202t)

ýRLjJл1:]щц
Nr: 06-1z1/1З8
Data: 15.05.2020
FйrёТVА: 6 191 850,78



Yаlоаrеа contractului
achizitie/aco rdului-cad ru
теrmеп de valabilitate
теrmеп de executie

рiпй la recetэtia finali
1 l luni calerrdaristice

Inclusiv TVA: 7 4зО 220,94

IY. Date сu рrivirе la ryrodificйrile necesare а fi efectuate:
Tipul mоdifiсйrilог

Temeiul juridic

Сrеýtеrе:r pTetului in urmе rlroclificйrii
Modilicarea апtеriоаri а contrrrctului de
achizitiipчblice/acorclului:y_yъ_{r;g_(yfu pgJ
Alte in1'ormatii rеlечапtе

V. l)сsсriсrеii :iclrieiiitl itlrriirtc 9i ritlpti nrodificare:
Сопtгасtr"rI cste itr dсгulаге.

VI. I)еsсriеrеа circtlrnstan{elor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:
СоrlfЬгrrl ргосеsului-чегЬаl tlг. 2 clin 30.|2.202l, grupr-rl de'lucrrt, iп urmёtоаrеа соmропеп16: dl Ion
Druсес, director adjunct ai i,S, "AdministTalia de Stat а Drumurilor", dl Pefitr Triboi, qef Direclia
Siguranla gi tntrelinerea Constгttcliei Rutiere а i.S. "Administrajia de Stat а DrumuriloI", dl Serghei
Galuqca, sel Seгr,iciul росlr-lгi li1 t.S, ''AcJпliriistra{ia de Stat а Drumurilor", dl Vladimir Costev,
геsроrlsаlэil tclrnic at t,S. ";\tiпlirlistгаliа de Stai а l)rttmuLilог", iп ргеzеп!а Antreprenorului general,

dna Tatiana Vartoloinei" с,liгссtог S.R.L. "Vz\I{-IMP" ;i dI Aiexandru Сесап, autor de proiect,
S.R.L. ,.Injploiect", all conslatat necesitatea aplicarii modiflcarilor la obiectul licitat.
iп confbrrrritate or: рrечеdегilе contractului c,le апtrерrizй пr. 0б-14/1З8 din 15,05.2020, obiect:

,,Luct,dri cle remecliere а clegrctclйrilor Llte,\lctle la пiyelttl supraslructurii podului de sosea,

cttltplcl,s,ttl ре c.ll,ulltltl ехрга.\, l!l fi,опliеr,d ci.i ]kllэl.tiпiсt - Lеttsепi - Сhisiпdъt - Dubйsari -frопtiеrit
c,tt Lic,l,iiittt.t, km () t ()() , iilci,.,l,r. liril,c i.lj, ",.\Jшiпistга{iа cle Stai а l)rurпurilоr" qi S,R.L. "VAR-
IN4P", la podul menlionat aLr 1bst execlltate ILrсгiri de rераrаliе iп conformitate cu caietul de sarcini.
in рrосеs itlsi, аu tbst stabilile nroctit-iciri clr-rpa сum urmeazb:
- Din cauza suрrаfЪlеlоr degгadatc а strаtuгilоr de uzurё Ei hidroizolare 1а suprastructura podului,
in urmа concliliiloг metco nefar,orabiie (pl<эi). intгadosul podului se mепliпеа timp indelungat in
stare umeci-l avansati, сееа се ar 1Ъсut imposibili ехесutаrеа luсririlоr de tratament superficial al
sr:ргаtЪtеlог din beton ctr Silta N4ono T'o11-91tJ N Ei tencrrieli spcciale de proteclie prin torcretarea
sLlргаt'сiеlог clin beton cll lllогLаг cic citllcltt rrloditlcat cLt рсiliпrеri de tip Sika Mono Тор-612.
АsltЫ, s-a clecis ехсluсlсгса illсгtiгilог c,tc tгаtаmепt superticial al suрrаlЪtеlоr de beton cu Sika
Мопо 'Гор-910 

},Т ;i tencuieli speciale de ргоtесfiе рriп tоrсrеtаrе а suprafelelor din beton cu mortar
de ciment rrrodiflcat cu роlit"tlегi de tip Sika N4ono Тор-612, (pozi{ia 66-68 deviz forma 7), inclusiv
alte pozitii сопехе luсririlог tlcntionate.
- СопtЬгm soltlliilor de proiect ;i cler,izrriLri 1Ьrrпа пr.7" lucririle de la pozilia 54-5], prevйd
сопtЪс!iопагеа si lllопtагеа 1-,oiic!Lrlr"ii siisl],,jIlclat (1'rесегеа de sегчiсiu 1'S-1) ре toati lungimea
pt,Jttltri.
Luсгагiiс tnetrliotratc, lti-l I'ost imlrosilэil cie гсlllizаt рспtru сd uггt,lаu sй tle еfЪсtuаtе concomitent cu
Iuсrаrilе de sаЬIаге si vopsire, caIe se execLttб ре etape а cAte 10 m de ре aceeaqi schelй: insй, 1а

planificarea inilierii luсrаrilоr,mепliопаtе, а intervenit inteTdictia Poliliei de Frontierб din RomAnia

Micsorarea valorii contractului п
Majoralea valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestale п
N4odificarea termenului de valabilitate п
Rezilierea contractului п

[Legea пr. l 31 diп ()3.07.20] 5 priviпcl
ac:hizi t i ile р uЬl i с е, art,



qi Reptrblica Moldova. iirг pcгttlisil-tttea de асtiопаге (emisё in Lэaza demersurilor adresate de ASD)
а 1Ъst гесерliопаti гесепt. АsrlЪI" trlattcl 1п r,edere lermenii restrAnEi de ехесutаrе а lucrйrilor,
preclllll gi conditirle l].lctcu sil-riLlcc llссеsiiгj;lгосеdul,ii de sаЬiаrе Ei vopsire atablieruluimetalic,
s-a decis inirintaгea sрге urtlДtoalea desci-tidclc. Рriп Llrmale, luсrйrilе de conf'eclionaIea;i montare
ir pode{ului suspendat (Тгесегеа de seгlicitr TS-1) аu t'ost excluse din contractul menlionat.
Totodati, in confblmitate cu рrечеdегilе clevizului, tЬrmа ш.7, luсrйrilе de la pozilia 50-53 се
prevad costuri pentru dеmопtаrеа рrоfilеlог metalice nituite, au 1bst executate in totalitate, iar
datele din caietul de sarcini care рrечid un r,oium aditional de 1.5б t sunt eronate, respectiv nu
este песеsаrй ехесutаtгеа Iоr.
- СопfЬгm ргеr,еdеrilоr devizr-rli-li. i'огmir пг,7. luсгйrilе de 1а pozilia 4]-49, previd costuri pentru
transportarea materiaielor. De tiLcto rrtt а 1Ъst песеsаrё, aceasta поrmй, respectiv aceste lucrйri nu
au fbst executate. Сопfоrm рrечеdегilоr c,leviztrlui, fbrma nr.7, lucririle de 1а pozilia 27, рrечбd
costuri pentru lucriri de Ьеtопаrе, care au 1Ъst executate in totalitate, iаr datele din caietul de sarcini
care prevйd un volum adiliorrai сlе 0.14 mj sunt eronate. Respectiv, nu este песеsаrй executarea
lоr.
- Petrtrtl ltrсгёгilе de Ьеtопаг.-" cle 1'acto, пr"t а fbst песеsагй aceasti поrmё, astfbl, aceste lucrйri nu
au tbst exccutate.
- La adjudecarea contractLllLli 1эгiviпсi еttесtuаrеа lucririlor de rераrаliе menlionate, Asigurarea
sociala ;i medical5 constitr"ria 2'2.5 % (саге s-a aplicat ia lricraгile de reparatie receplionate in апul
2020), ultеriоr, in anl-rl 2021, а tbst mосliflсаtй асеаstй поrmй, constituind 24% (respectiv,
рrосеsеlе-rrеrЬаiе ultеt,iоаге corrtitreau cos'L1,lгi modificate cu pгivire la Asigurarea socialй Ei
medicala).
In contextul сеlоr nrenliotlatte. а 1Ъst еlаlэоrаt lrn deviz репtru volumele de lucrari саrе urmеаz1 а
tl exclLrse clin deviztti gепегiti 9i se гесогrrапсlй intocrrrirea ltnui acord adilional de micqorare а
sumei cotrtractului nrerrlionai. l'oatc volltmelc de luсгйri excluse au fost inaintate proiectantului in
чеdеrеа includerii acestora (dLrрй caz) in solutiile de proiect, etapa 2 (ргоiесt deja elaborat;
trгmeazi а fl licitate lucrilile de гераrаliе).

VII. Rezultirteleexaminirii:
iп гezultatr_rl ехаmiпйrii песеsitiltilог de rrrociiircare а contractului de achizilie, s-a decis incheierea
acordului aditiorral пr. 1 din 18.01.2022 ivind rnodificarea vaiorii contractului,

Ctlnclucrittll,ul gfupului cle luсru: Itln i)ruсес

Dепumirе ореrirtог ectrnomic Lucriri excluse; lei inclusiv TVA

(-) 25З^22З,44Lеi

















DARE DE SЕАмА

de аtгiЬuiге а сопtгасtului de achizitii рuЬliсе    V

Nг.1  din 26.01.2022

1.    Date cu ргiviге la аutогitаtеа сопtгасtапtй:

Dепumiгеа аutогitйtii сопtгасtапtе, Judесаtогiа ваіti,
Localitate мuп.ваlti,
IDNo 1007601000182

АdгеSа Мuп.Ваlti Stг.Ноtiпului 43,
Numйг de telefOn 023122277,023122212

Numйг de fax 023122212

Е-mаi] ofiсiа] jьасZjustiсе.md
АdгеSа de iпtегпеt
РегSог\пг` de сопti*сt (пите, ргепите,  tеlеf;оп, Puiu Еduагd tеl.060541131
е-таil)

2.    Date cu ргiviге la ргосеduга de аtгiЬuiге:

Tipul ргосеduгii de аtгiЬuiге aplicate v  Сегегеа  оfегtеlог  de  ргеtuгi  пLiсitаtiе  deSchisa
гіА;++е1е..  [Iпdiса{i]

Ргосеduга de achizitie гереtаtй /dz4рб сс7Z/ Nг:

Tipul   оЬiесtului   сопtгасtului   de   асhizitiе/ вuпuгi п   SегViсii v  Luсгагi п
асогdu]ui-саdгu
ОЬiесtul achizitiei, SегViсii ро$tаlе
cod cpV 64100000-7
Ехрuпегеа       mоtivului/tеmеiului      ргiviпd
а1еgегеа   ргосеduгii   de   аtгiЬuiге   /z^и   сс7Zзj/
арliсdгii      аltог      ргосеdигi      decdt      liсitа{iа
dеSсhisd)

РТОсТdТТаdеаtгiЬuiге/5'сэvсп.ис7;.сс7с77.исс7с77'и/ Nг.Осds-Ь3Wdр 1 -МD-1640691516114 -рогtаlиlиi                                        gиvегпатепі al
•,\.\,  \\     ,Ii,'с,  ...iсi.   .+''\..'I!,; Liпk-ul:iпfо@асhizitii.md

DаtарuЬliсагii:30.12.2021

Рlа.fогmа de achizitii рuЬliсе utilizata V асhizitii.md; п е-1iсitаtiе.md; п урtепdег.md

Ргосеduга а fost iпсlusй in planul de
v Da  п Nu
Liпk-ul  саtге planul  de achizitii рuЬliсе рuЬliсаt:achizitii рuЬliсе а аutОгitйtii сопtгасtапtе

Anunt de intentie рuЬliсаt in ВАР /а#рб сс7Z/ Dаtа:
Liпk-ul:

Tehnici $i iпStгumепtе Specifice de аtгiЬuiге пАсогd-саdгu    пSistеm    dinamic    de achizitie,
(dирd саz) vLicitatie еlесtгопiса    пСаtаlоg еlесtгопiс
SuгSа de fiпапtаге vBuget  de  Stаt;  пВugеt  СNАМ;  EBuget  СNАS;

гіSUIsе е;х1еггге., гLд;+1е sлIIsе..  [Iпdiса{i]
Vаlоагеа еstimаtй /7е;., /йrd ГИ/

-500000,00

3.    С]агifiсйгi ргiviпd documentatia de аtгiЬuiге:



(Sе va completa {п cazul ^іп саге аи foSt Solicitate сlагifiсdгi)

Data sоliсitйгii сlагifiсйгilог
Dепumiгеа орегаtОГului есоПОmiс
Вхрuпегеа Suссiпtй а Sоliсitйгii de
сlагifiсаге
Ехрuпегеа Suссiпtй а гйSрuпSului
Data tгапSmitегii

4.    Моdifiсйгi орегаtе in documentatia de аtгiЬuiге:

(Sе va completa ліп cazul ^іп саге аи f ;оSt орегаtе modif iісdгi)

Rezumatul mоdifiсагilОг
РuЬIiсаtе in ВАР/аltе mijlОасеlОг de [Iпdiса{i SигSа иtilizаtй $i data риЬliсdгii]
iпfОгmаге /dирс- сс7Z/
Тегmеп-limitй de dерuпеге $i dеSсhidеге а [Iпdiсаfi питdгиl de zilе]
ofегtеlог ргеluпgit /d24рс- ссrz/

5.    Рапй 1а tегmепul-limitй (dаtа 13.01.2022, ога10:30 ), au depuS оfегtа 1 ofегtапt:

Nг. Dепumiгеа орегаtОгuluieconomic IDNo
АSосiаtii/,

аdmiпistгаtОгii

1. Ё.S.РоStа MoldoVei, 1002600023242 Соjuhагi Roman

6.    IпfОгmаtii ргiviпd оfегtеlе depuSe $i dOcumenteIe de саlifiсаге $i аfегепtе DUAE ргеzепtаtе de
сйtге орегаtогii есопоmiсi:

Dепumiге document
Dепumiгеа орегаtогului economic

Орегаtог ОрегаtогI.S.роStа, Орегаtог
Мо1dоVеi              economic 2 economic 3 economic п

Documentele се conStituie оfегtа
(Sе va conSmna ргiп: ргеZепtаt, пергеzепtаt, пи согеsрипdе)

Ргорuпегеа tehnica ргеZепtаt
Ргорuпегеа fiпапсiага ргеZепtаt
DUAE ргеZепtаt
Gагапtiа репtгu оfегtа(dирdсаZ)

Documente de саliГісаге
Se va conSmna ргiп: ргеzепtаt, пергеzепtаt, пи согеSрипdе

DUAE ргеZепtаt
СаZiегjudiсiаг ргеZепtаt
Сегtifiсаtul ргiviпdlipSaSauexistentaгеStапtеlогfatadeьugеtulрuьliсnational ргеZепtаt

Dесlагаtiе ргiviпdVаlаЬilitаtеаоfегtеi ргеZепtаt

ЕхtгаS din RеgistгuldeStatа1регSоапеlогjuгidiсе ргеZепtаt
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(Iпfогтаtiа ргiviпd dепитiгеа dоситепtеlог ргеzепtаtе Se va indica ліп сопf;огтitаtе си сегiпtеlе din
dоситепщiа de аtгiЬиiге $i Se va conSemna ргiп: ргеzепtаt, пергеZепtаt, пи согеsрuпdе (^іп cazul
cdnd documentul а foSt ргеzепtаt, dаг пи согеSрипdесегiп{еlог de саlifiсаге))

7.    Iпfогmаtiа ргiviпd согеSрuпdегеа оfеI1еlог cu сегiпtеlе sоliсitаtе:

Dепumiгеаlotului Dепumiгеа ргеtul, cantitate СОгеSрuпdегеа СогеSрuпdегеа
Орегаtогului оfегtеi ?i unitate cu сегiпtеlе de cu Specificatiile

economic (гагатVА)* de mйSuгй саlifiсаге tehnice
Lotl Ё.S.РоStа MoldoVei, 21600,00 432 + +

Lot 11 f.S.РоStа Moldovei, 12000,00 240 + +

Lot 1п Ё.S.РоStа MoldoVei, 566400,00 132791 + +

* ^1п cazul и(ilizdгii liсiщiеi еlесtгопiсе se va indica рге{и1 о./`егtеi finale

(Iпf;огта{iа ргiviпd "СогеSрипdегеа си сегiпtеlе de саlifiісаге"  $i  "СогеSрипdегеа си Sресifiса{iilе
[еhпiсе"  , Se va consemna ргiп:  ,, + "  ^іп cazul согеSрипdегii $i ргiп „-"  tn caZul песогеSрипdегii)

8.    Репtгu еIuсidагеа uпог песlагitйti Sau сопfiгmагеа uпог date ргiviпd согеSрuпdегеа оfегtеi cu
сегiпtеIе StаЬilitе in documentatia de аtгiЬuiге (iпсlusiv justifiсагеа ргеtului апогmаI de SсйZut) S-
а Soliсitаt:

Data Орегаtогul economic IпfОгmаtiа Soliсitаtй, Rezmatul гйSрuпSului
Soliсitйгii орегаtогului economic

9.    Оfегtапtii геSрiп$i/dеSса[ifiсаti:

Dепumiгеа орегаtОгului economic Motivul геSрiпgегii/dеSса]ifiсйгii

10.   MOdaIitatea de еVаluаге а оfегtеIОг:

Репtгu fіесаге lot v
Репtгu mai multe 1оtuгi cumulate п
Репtгu toate lоtuгilе   Е
Alte limitагi ргiviпd пumагul de lоtuгi саге pot fi аtгiЬuitе асеluiа$i оfегtапt: /Jис7;.ссr,іj7

Justifісагеа deciziei de а nu аtгiЬui сопtгасtul ре lоtuгi:

11.  Сгitегiul de аtгiЬuiге арIiсаt:

Ргеtul се1 mai ScaZut   V
Costul се1 mai ScaZut   п
Се1 mai Ьuп гарогt са1itаtе-ргеt п
Се1 mai Ьuп гарогt саlitаtе-соSt п

(1п cazul ^іп саге  ліп саdгиl ргосеdигii  de  аtгiЬиiге  Sunt  aplicate  mai  ти1іе  сгitегii  de  аtгiЬиiге,  Se vог
indica toate сгitегiilе de аtгiЬиiге aplicate $i dепитiгеа lоtигilог аfегепtе)

12.  IпfОгmаtiа ргiviпd fасtогii de еVаIuаге арliсаti:
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(Sе va completa репtги lоtигilе саге aufoSt аtгiЬиitе ліп Ьаzа сгitегiilог:  cel mai Ьип гарогt саlitаtе-ргеf
Sau cel mai Ьип гарогt саlitаtе-соSt)

FасtОгii de еvаluаге Vаlоагеа din оfегtй Punctajul calculat
Dепumiгеа орегаtогului economic  1 тоtаI

Dепumiге fасtогul  1 Ропdегеа
Dепumiге fасtогul п Ропdегеа

Dепumiгеа орегаtогului economic п тоtаI
Dепumiге fасtогul  1 Ропdегеа
Dепumiге fасtогul п Ропdегеа

1З.  RееvаIuагеа оfегtеIОг:

(Sе va completa ліп cazul ^іп саге оf;егtеlе аи foSt гееvаlиаtе гереtаt)

Motivul гееVаluйгii ofегtеlОг
МОdifiсйгi]е орегаtе

14.  fn uгmа ехаmiпйгi, еvаluйгii $i соmрагйгii оfегtеlог depuSe fn саdгul ргосеduгii de аtгiЬuiге S-а
dесis:

АtгiЬuiгеа сопtгасtului de achizitie рuЬliса/асогdului-саdгu:

Dепumiгеа Dепumiгеа cantitate ?i ргеtul uпitаг ргеtul total ргеtul total,
lo'ului Орегаtогului unitate de (йгй тVА) (йгй тVА) (iпсlusiv

economic mйSuгй тVА)
LotI i.S.роstа,моldоVеi 432 vizite 50'00 21600,00

Lotn I.S.роstа,моldоVеi 240 Vizite 50'00 12000,00

Lot 1п i.S.роStа,мо1dоVеi 132791Sсгisогi           Si,colete 4'26 566400,00

Апulагеа ргосеduгii de achizitie рuЬliса:

iпtеmеiulагt.71аliп.        lit      .

Агgumепtаге:

15.  Iпfогmагеа орегаtогilОг economici dеSрге deciziile gгuрului de Iuсгu репtгu асhizitii:

Dепumiгеа орегаtОгuluieconomic Data tгапSmitегii Modalitatea de tгапSmitеге

I.S.РоStа MoldoVei, 18.02.2022 е-таil'  ро`'td,

(Iп`f.огтагеа  орегаtогilог  economici  iтрliса{i  ^іп  ргосеdига  de  а[гiЬиiге  dеSрге  deciziile  gгириlиi  de
1исги репtги  асhizi{ii  Se  геаlizеаzd ^іп  сопf;огтitаtе  си ргеvеdегilе  агt.  31   а1  Legii  пг.131  din  3  iulie
2015 ргiviпd achizifiile риЬliсе)

16.  Тегmепul de а$tерtаге репtгu fпсhеiегеа сопtгасtului:

Ёп caZul in саге Vа1оагеа eStimata а сопtгасtului П 6 Zile in caZul tгапSmitегii соmuпiсагii ргiп
este mai mica decat ргаguгilе ргеVаZutе 1а агt. 2 mijloace еlесtгопiсе $i/Sаu fax п
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а1iп.  (3)  а1  Legii пг.131  din 3  iulie 2015 П  11  zile  in caZul пеtгапsmitегii соmuпiсагii
ргiviпd achizitiile рuЬ1iсе ргiп mijloace еlесtгопiсе $i/sаu fax Е
Ёп caZul in саге Vаlоагеа estimata а сопtгасtului V  11  Zile in caZul tгапSmitегii соmuпiсагii ргiп
eSte еgа1а Sau mai mаге decat ргаguгilе mijloace еlесtгопiсе $i/sаu fax п
ргеVаZutе 1а агt.  2 а1iп.  (3) а1 Legii пг.131  din П  16 Zile  in caZul пеtгапSmitегii соmuпiсагii
3 iulie 2015 ргiviпd achizitiile рuЬliсе ргiп mijloace еlесtгопiсе $i/sаu fax п

(Sеlесtа{i tегтепиl de а§/ерlаге геSресtаt. Са1си1агеа tегтепеlог ргеvdzиtе de Legea пг.  ] 31  din З iulie
2015  ргiviпd  асhizi{iilе  риЬliсе,  inclusiv  а  {егтепе1ог  de  щ[ерIаге,  Se  еfес[иеаzd  {п  сопf.огтitа[е  си

ргеvеdегilе ТIТLULU1 IV Capitolul I  (Са1сиlагеа Тегтепиlиi) а1 Codului Civil al RериЬliсii Моldоvа).

17.  СОпtгасtul de асhizitiе/асогdul-саdгu iпсhеiаt:

Dепumiгеа

iпtгергiпdегеа:
NumйгulSidata,

cod cpV

VаIоагеа

Тегmеп deVаlаЬilitаtеа1
cu capitaIаutоhtоп/ сопtгасtului

fатгйтVА
iпс]uОрегаtогului cu capitalmiхt/аSосiеге/cucapitalStгйiп сопtгасtului/асогdului-саdгu сопtгасtului/ас

economic SivтVА огdu]ui-саdгu

i.S.ро?tамоldоVеi IпtгергiпdегеdeStat 1744/6/2022,din26.01.2022

64100000-7 600000,00 31.12.2022

18.  Iпfогmаtiа  ргiviпd  achizitii  рuЬliсе duгаЬilе (асhizitii vегzi)  /гиЬ7'j.с'с7 с/с7/б L`'е со#7р/с/сс7Zб с/ос»' 7^#
cuzul  in саге  la  ргt]сеdига de  uсhizi!iе  риЬliсd uиfоs[ ар/iссI[е  сгiіегii de dигаЬiliіаіе  $i ш iпсhеiuі
сt]п[гсісі/сопігас[е  репіги lоі//оіигi реп[ги саге аи f>`Sі  aplicate  сгiіегii de  dигаlэiliіа[е)..

Au fost aplicate сгitегii репtгu achizitii рuЬliсе duгаЬilе (асhizitii
(DА/NU)

vегzi)?

VаlОагеа de achizitie cu TVA din сопtгасt/ сопtгас{е а,

(iпdiсаti suma си тVА)lotului/lоtuгilог репtгu саге au fost aplicate сгitегii de
duгаЬi]itаtе (Iеi МD):

COdul CPV а1 Iоtului/lоtuгilОг репtгu саге au foSt aplicate сгitегii
de duгаЬilitаtе:

Сгitегiul de аtгiЬuiге репtгu Iоtul/lоtuгilе репtгu саге au fost Рге{иl  се1  mai Scdzui   г±

apIicate сгitегii de duгаЬilitаtе: CoStul ceJ  mai Scdzui   гі

Cel  mai Ьип гарогі саli[аtе-рге{ гі

Cel  mai Ьип гарог[ саli[а[е-со,s[ п

Ргiп   ргеZ.епtа   dаге   de   sеатй,   gгuрul   de   |uсгu   tlес|агd   сt-і   tегтепul   de   а$tерtаге   репtгu  ^іпсhеiегеа
сопtгасtului/сопtгасtеIог .іпсliсtіtе tі foSt геsресtаt (ехсе|]tt^іпtl сtіZ.uгilе ргеvdzutе {lе агt. 32 аliп. (3) а1 Legii т
131   din  3   iulie  2015   ргlviпtl  асlйZitiilе  рuЬliсе  ),  ргесит  $i  cd  ^іп  саZ.ul  dерuпегi,i  сопtеsщiilог  $i/stіu
гесерtiОпdгii гароагtеlОг tle топitогizаге, aceastea аи fost examinate $i sоlutiопаtе.
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Ргiп ргеzепtа dаге de sеатd, gгuрul de luсгu репtгu achizitii сопfiігтd согесtitudiпеа dеsfd§uгdг.іi ргосеduгii
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice I
de incheiere a acordului-cadru !
/ de anulare a procedurii de atribuire I

Nr. 21045972/1 din 18.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autoritif ii contractante IMSP ,.Spitalul raional Ed ine1,,

Localitate Or. Edinel
IDNO r 003604 r 508 r 7

Adresa Or. Edinet str. $oseaua Bucovinei I

Numdr de telefon 0-246-2-24-48
Numir de fax 0-246-2-l5 -02
E-nrail oficial sredinet@rns.md
Adresa de internet sredinet.nd
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

GUTU Anatolie-director IMSP,,Spitalul raional
Edinef,,

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi lLicita{ie deschisd
aAltele [Indicati]

Procetlura de achizi{ie repetati ldupd cazl Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acord ului-cadru

Bunuri c Servicii o Lucriri I

Obie ctul achizi{iei Lucriri de montare a sazelqy medicale la IMSP,,SR
Edinet,.

Cod CPV 4s000000-7
[xpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
l,t,'t,durt decut licitat ia dcs,hist
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t u I u lu i guv ern amental www. m tender. gov. md)

Nr:21045972
Link-Lrl:
qqd!-b wdp !:M.D,:1635337821 148

Data prrblicdrii: 27 .10.2021
Plal lbrma de achizilii publice utilizati r achizitii.md; r e-licitatie.md; o yptender,md

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritltii contractante

!Da trNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:-

Anun{ de intentie publicat inBAP (dupd caz) Data:-

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

rAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie lLicitatie
electronica oCatalos electronic

Sursa de finantare lBuget de stati lBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externet !Alte surse: [Consilinl rdonal Edinetl

Virloalea estimati (l e i, ;fdrd TVA) 809304.95

Data solicitirii clarifi cirilor Conform datelor din SIA RSAP
Denumire a operatorului economic Confonn datelor din SIA RSAP



ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare Conform datelor din SIA RSAP
IxDunerea succinti a rlspunsului Conform datelor din SIA RSAP
Data transmiterii Conform datelor din SIA RSAP

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificiri)

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor SIA RSAP
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
klupd caz)

[Indicali sursa utilizatd $i dato publicdrii]

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a
ol'ertelor prelungit (dupd caz)

findicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limitn (data 30.11.2021, ora l5:07), au depus oferta 2 ofertanli:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(iil
administratorii

1. ICS,, EYECON MEDICAL,, SRL I 0 r 260003 6l 08 Ciobanu Sergiu
2. FCPC ,, DATA CONTROL,, SRL 1003 60000793 5 Volcov schi Mihai

Denumire document
Den umirea operatorul ui economic

ICS,, EYECON MEDICAL,, SRL FCPC ,, DATA CONTROL,, SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica Prezentat Prezentat
Propunerea firranciar6 Prezentat Prezentat
DUAE Prezentat Prezentat
Garanlia pentru ofeftd
(dupd cazl

Prezentat Nu corespurrde

Documente de calificare
Se va consmna prin; prezentat, neprezenlat, nu corespunde

Cerere de participare
(anexa nr.7);

Prezelltat Prezentat

Declaratie privind
valabilitatea oferte i
(anexa nr. 8):

Prezentat Prezentat

Scrisoare de garanfie
bancardl% din val
ofertei iird TVA (anexa
nr.9)l

Prezentat Nu corespunde (garanlia bancard nu a
fost transferala pe corrtul IMSP .. SR

Edinetr,,)

Crafic de executare a

lucrarilor (anexa nr. 10.)
Prezentat Prezentat

Grafic de executare a

documentaliei de proiect
(anexa nr. I l);
Declaralie privind
experienfa sin1ilarA
(anexa nr. I2); SAU
Declaraqie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate (anexa nr. l3):

Prezentat Prezentat

Declaralie privind
dotArile specifi ce, utilajul
9i ech ipamentul necesar
penlru indeplinirea
corespunzatoare a

contractului (anexa nr.
r4):

Prezentat Prezentat

2



DeclaraJie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului (anexa nr.
ls);

Prezentat Prezentat

Lista subcontractanlilor gi

panea-/pArf ile din contract
care sunt indeplinite de
ace$tia (anexa nr. 16)i

Prezentat Prezentat

Inlormalii privind
asocierea (anexa nr. l7);

Prezentat Prezentat

Angajament le(
susfindtor financjar
(anexa nr. i8):

Prezentat Prezentat

Angajament pfivind
suslinerea tehnica Ei
profesional6 a

of'eft antu lui/grupului de
operatori economici
(anexa nr. l9)t

Plezentat Prezentat

Declaralie te4 susfintrtor
tehnic (anexa nr.20);

Prezentat Prezentat

Declaratie terl sustinator
profesional (anexa nr,
2 l):

Prezentat Neprezentat

Aviz pentru participare la
licitaliile publice de
lucriri din domeniul
constructiilor $i
instalaliilor (anexa ff .

22):

Prezentat Prezentat

Caiet de sarcini.
Irornrulalul de deviz nr.1

lista cu cantitdtile de
lucrari (anexa nr.23)t

Prezentat Prezentat

Realizarea unei cifre rnedii
anuale de afaceri in ultimii
3 ani

Neprezentat Neprezentat

(lnlbrmalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se ra consemna prin: prezentat, neprezent t, nu corespunde (in cazul
cAnd docunlentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

t in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va inclica preSul ofertei Jinale
(ln/ttrmalia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" ;i "Corespundereo cu speci/icaliile
lellnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" in cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fZri TVA)*

Cantitate $i
unitate de
misur[

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1

Lucriri de
ICS,, EYECON
MEDICAL., SRL

7502 r3,31 lbuc

montare a
gazelor
nrcdicale la
IMSP ..SR
Idinet,.

FCPC ,, DATA
CONTROL,, SRL

729103,5 | rouc



8. Pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre!ului anormal de scdzut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai nulte loturi cumulate o
Peutl u toate loturile r
Alte limitari privind numhrul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant: flndicayil

.Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-prel .
Cel mai bun rapod calitate-cost !

Data
solicitirii

Operatorul economic Informalia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

9. Ofertanlii respinqiidescalifica{i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respingeriiidescalifi cinr
FCPC,, DATA CONTROL,, SRL Decizia nr.03D-898-21 din 31.12.2021 a Agen{iei

rrentru Solutionarea Contestatiilor
ICS,, EYECON MEDICAL,, SRL Decizia nr.03D-898-21 din 31.12.2021 a Agen{iei

nentru Solutionarea Contestatiilor

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de aftibuire qplicate Ti denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicali:

(Sc t,a completu penftu loturile care au.fost otribuite in baza criteriilc,tr. cel mai hun raport calitate-
prel sou cel mai bun raport calitate-cosl)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se vo completa in cazul in care ofertele au.fosl reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile onerate

14. In urma examiniri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie oublicS/acordului-cadru:

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

Denumile factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Dennmire factorul n Ponderea



Denumirea
lotu lui

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate $i
unitate de
misuri

Pretul unitar
(fnrn TVA)

Pretul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizilie public6:

in conformitate cu Decizia nr. 03D-898-21 din 31.12.2021 a Agentiei pentru Solu{ionarea
Contestatiilor, in temeiul art. 71 alin. 1 lit d) cratima unu din Legea nr.13112015

Argumentare: nu corespund cerintelor stabilite.

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

(lnfbrmarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
Iucru pentru achizi\ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iutie
20 | 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cad ru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

FCPC,, DATA CONTROL,,
SITL

Nr. 0l-9/842 din 03.12.2021 m.volcovschi@datacontrol,md

ICS ,, EYECON MEDICAL,,
SRL

Nr. 01-9/841 din 03.12.2021 offi ce@eyeconmedical.md

FCPC ,, DATA CONTROL,,
SRL

Nr. 01-9/852 din 08.12.2021 m.volcovschi@tlatacontrol.md

ICS ,, EYECON MEDICAL,,
SRL

Nr. 01-9/852 din 08.12.2021 offi ce@eyeconmedical.md

FCPC ,, DATA CONTROL,,
SRL

Nr. 0l-9/27 din 18.01.2022 m.volcovschi@datacontrol.md

ICS ,, EYECON MEDICAL,,
SRL

Nr. 01-9/27 din 18.01,2022 olfi ce@eveconmedical.md

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului este
nai micd decAt pragurile previzute la aft.2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile
pub lice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mij loace electronice gi/sau fax I
! ll zile in cazul netransmiterii comLrnicirii prin
mijloace electronice gi/sau lax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egald sau rlai mare dec6t pragurile previzute la art. 2

alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rnij loace electronice gi/sau fax I
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mij loace electronice Ei/sau fax o

I)enumirea
operatorului

economrc

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

NumIrul
Si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadru

TATA

TVA
inclusiv
TVA



Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contract€ a
lotului/lotu rilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suna cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scizut c

Costul cel mai scizut D

Cel mai bun raport
calitate-pref -
Ccl mai bun raport
calitate-cost D

18. Inlbrma!ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazl doar in
cazul in care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prez,enm lare de seamd, grupul de lucru tleclari cd termenul de asteptue pentru incheieren
conlroclrtltti/cotltrfictelor indicote a.fost respectol (ercepfintl cazurile prevtizute de url.32 r in, e) af Legii
nr, l3l din 3 iulie 2015 privind nchiziliile publice ), precum si cd in ctzul depunerii contestotiilor $i/sou
rcceptionirii rtpoartelor cle monito zare, ace stea aufost examinate $i solutiotrde.

Prin prezenla dare de setmd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitutlinefi desfdlurdrii proceclurii
de uchizilie,./irpt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Anatolie GUTU

(Nunte, Prenume) :.\Y '-Xt
\/, ^- \

f".fHfit:r.l?
)rt"uBif 

J:,

Vfnr;:#



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice ,/

de incheiere а acordului-cadru п

de anulare а procedurii de аtriЬuirе п

Nr.l din 26,0|.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Dепumirеа autorit5{ii contractante IP LT,,Petru Rаrеg"

Localitate .Мuп.Sоrоса

IDNo 1 01 з620000777

Adresa J\.z[r rn Sпrоса _ str.Testemitanu.2

Numf,r de telefon 02з0122589,069l734бз

Nчmйr de fax 02з0122589

E-mail oficial netru. rаrеs(@rаmЬ ler. ru

Adresa de iпtеrпеt
Mitrofan DionisiiP."*una de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Tipul procedurii de atribuire aplicate /С.,ýrеа ofertelor de pre}uri пLiсitаliе deschisб

пАltеlе: [Iпdicati|
Nr:Drплдrlrrrя de ясhizitiе renetatf, Иuоd caz)
вuпuri п servicii / Luсrйri п

ýervicii de alimentare

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

ý5500000-5Cod СРV
П*pun.i.u motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nu se сеrе.

Nп 2'м93бP."..dr.a d. 
"tribuire 

(se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl

tl, lц,w. m l е псl ar. g ot,. m d.l Data public бriil27 .|2.202l
/ "..hi"jtit-& п e-licitatie.md; п yptender,md

Platforma de achizi(ii рц!Цg9_цЦ!,zе!Д /Da пNu
Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul de

achizi{ii publice а autoritй{ii contractante
Ltrrl""l .ёt* p'""ul de achizilii publice publicat:

Data:Апuп{ de inten{ie publlcat ln бАr (uuрu L:цz/
I ink-lll

Т.h.tdцt trrtrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamtc dе acnlzlIle
/Licitatie electronicб Bcatalog electronic
7Бrе.t de ,tat-Buget CNAM; пBuget CNAS;
пSursе ехtеrпе; a1.ilt

Sчrsа de fiпап{аrе

570969.00Valoarea estimatй (lеi,fФg !!Ц



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire: пч аu fost,

(Sevacompletatпcazultпcareaufostsolicitateclarificdri)

4.Modificirioperateindocumenta{iadeatribuire:nuaufost.

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

рflпй la termenu1_Iimitй (data |7.0|.2022,ora 14:00), ач depus oferta -1- ofertan{i:

6. Informa{ii privintl оfегtеlе depuse qi documentele cle calificare qi aferente DUAE prezentate de

сйtrе operatorii economici:

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепumirеа о tоrчlчi есопоmiс

E*purr.r*a suссiпtй а solicitйrii de

B"p,r*r"u succintf, а rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сёц!!9д
rl,,dlr"|l *rr",,tilizatd ;i data publicdrii]

Prbrtcate ln BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (dl
tlпdicati пumdrul de zile]

T..-.*rtr"ttй de depunere qi deschidere а

ofertelor prelungi

Asocia{ii/
administratoriiD.rr.t*a ореrаtоrчlчi economic

revici Elenal 003607000544

D-rrmtr." operatorului economic

Dепumirе document
Ореrаtоr

economic n
Ореrаtоr

economic 2
Ореrаtоr

economic l
uoсtrmentele се constituie oferta

уа сопsmпа рriп: р!9цЦg!,

пеrеа financiarй

Garaniia pentru оfеrtб

Doorm.nte de calificare
Se va сопsmпа рriп: p|ezeпtat, пе

Gаrапliа репtrч oferta , anexa

пr,9 documentatia standard оfепа
va fi insolitй de о garanlie pentru

оfеrttr (emisб do о Ьапсtr

comercialё) in mёrimе de 1% din

чаlоаrеа ofertei fбrd ТvА

C."feT р"rtЙЙ , алеха пr,7

еЙiГ,счV ОЙiriе de iпrеgistrаrе

а iпtrерriпdеrii /Extras din

rеgistrul de Stat al реrsоапеlоr
juridice

C.rtiГ,*t de l," 
"rganelle 

lFS
privind lipsa datoriilor la Bugetul



certificat de atribuire al contu|ui
Ьапсаr

prezentat

Declaralie privind сопfоппаrеа
identital ii Ьепеfi сiаrilог еГесtiч i,

prezentat

cifra medie de afaceri anualб а
ofertantului in

ultimii 3 mti

prezentat

Informatii gепеrаlе despre
ofertant

pleZentat

Raport financiar prezentat

Lista fondatorilor operatorilor
economici

prezentat
f

Declaratie privind personalul de

specialitate рrорus репtrч
imреmепtаrеа сопtrасtчlчi

Autorizatie sanitara чеtеriпаrа ds
functionare

prezentat

Тrапsрогt special care sh de{intr

revizia tehnictr qi

nasanortul sanitar

prezentat

Autorizatie sапitаrа чеtеriпаrа de

functionare
prezentat

ВхрЫепР similartr de activitate
minimum 3 шri

prezentat

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se vа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriп!еlе diп

dосumепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezeпtпt, neprezeпtat, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе Se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч ceriп|ele de'calфcare" s,i "СоrеSрuпdеrеа сu Specifica|iile

tеhпiсе'' , Se va сопSеmпаЬriп; ,,+" tп cazul соrеSрuпiеrii si рriп ,,-" tп cazul песоrеSрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului аПОrmаl de scЙzut) s-

а solicitat: пч аu fost.

Ofertan{ii respinýi/descalifica{i: nu аu fost,

Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Соrеsрчпdеrеа
сu specificatiile

tehnice

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de

calificare

cantitate
pi unitate
de mйsur5

Рrе{чl
ofertei

йrб ТVА

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

Dепumirеа
lotului

37l copii/
17 |zi|e

685l62,80servicii de

alimentare

Rezmatul rispunsului
tоrulчi economic

Informa{ia solicitatйОреrаtоrчl economic

inserii/descalifi сйrii
Dепumirеа ореrаtоrчlui economic



10. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitёri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica{iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sсdzut /
costul oel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п

Cel mai bun raport calitate-cost п '

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr

iпdica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtrч loturile care ач fost atribuite tп baza criteriilor; cel mаi Ьuп raport calitate-pretr

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч а fost cazul

(Sevacompletatncazultпcareoferteleaufostreevaluaterepetat)

14. in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s_a

Atribuirea сйlасоrdului-саdru:

Апulаrеа procedurii de achizifie publicй:

in temeiul art.'l I alin. _ lit _,

Punctajul calculatvаlоаrеа din ofertйFactorii de ечаluаrе
Total

Denumirea rului economic l

Denumire factorul l
Denumire factorul п

rului economic п

Denumire factorul l
Denumire factorul n

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificйrile operate

Рrе{чl uпitаr
(fбrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misчrй

10.80 685162,80 685l62,80
servicii de

alimentare

iM Sorocea,rca 371copii/l'71zi|e

Denumirea

4



(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitaLte сu prevederile art, 3l al Legii пr, ]3] diп 3 iulie

20l 5 priviпd achizi|iile publice)

Argumentare:

15. Informarea ореrаtОrilоr economici despre cleciziile gruрчlчi tle luсru pentru achizilii:

16. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtrасtulчi:

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute^de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie

20t5 priviпd achiziyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сu

prevederile TITLULiI IV Capit'olul I (СаlсulаrеаТеrmепului)'аl Codului Ciyil al Republicii Moldova),

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtй s,e 
,с.оmрlеtеаzd 

doar iп

cazul iп care la procedura'de achizi|ie iuЪtiia )ufost iplicate'criterii de cJurabilitate $i s-a iпсhеiаl

сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtr,ч care oiPr, iplicate crilerii de durabilitale)znu se aplicй

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDепumirеа operatorului
economic

e-mail, telq|9.0|.2022

/ 6 ,i|"1" слzul transmiterii comunicйrii prin

miiloace electronice Ei/sau fax пffi estimatй а contractului

este mai miсё decAt pragurile prevйzute |а aft,2

alin. (3) al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

П 
' ' 

,ib in .azul netransmiterii comunicйrii
л,iл miilпясе e'lectronice si/sau fax п

i" ."лr rrr *r.rl"тЫеa.rtr-"tl а contractului

este egalй sau mai mаrе decAt pragurile

prevliute la art. 2 alin. (3) al Legii nr, lЗl din
j iuti.2015 privind achiziliile publice

п 11 zile iп cazul transmttertl соmuпlсагll pl

mii loace electronice qi/sau fqцд__
п l6 ril. l".ar"' netransmiterii соmuпiсйrii
prinmiiloaceelectro@

vаlоаrеа contractului Теrmеп
de

valabilit
ate al

contract
ului/асоr

dului-
саdrч

Dепчmirе
а

ореrаtоrчl
ui

economic

intreprinde
rеа:

Сч capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Nчmirчl
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV
йri ТVА inclusiv ТvА

lм
SoRoCEA
NCA

Nr.6 26.0|.
2022

555000
00_5

685l62.80 685l62.80
з|.12,
2022

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi{ii

ffilvаlоаrеа de achizi{ie сч TvA din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):



codul Срv al lotului/loturilor репtru care ач fost aplicate criterii

de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut

costul cel mаi sсйzut гl

Cel mai Ьuп raport calitate-prey а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost l

Criteriuldeatribuirepentrulotul/loturilepentrucareaufost
aplicate criterii de durabilitate:

рriп prezeпta clore cle sеаmd, grupul cle luсrч cleclard cii tеrmепul cle aEteptare репtru tпcheierea

coпtractului/coпtroctelor iпclicate o1ort rrrp"clat (ехсерtапd cazurile prevdzute cle art, 32 аliп, (3) пl Legii пr,

Iз1 сtiп з iutie 2015 priviпcl achiziliite publice ), precum;i сd iп cozu! clepuпerii coпtestпliilor Ei/sau

rесерliопdrii rapoartelir cle moпitorizore,irceastea aufosl ехоmiпаtе si solu|ioпale,

Рriп prezeПto clare cle seamci, grupul cle luсrч peпtru ochizilii сопJirmd corectilucliпea clesfdsurdrii procedurii

cle achizi|ie, Japl репtrч ,orn poortd rdsрuпсlеiе сопfоrm preveclerilor legale iп vigoare,

Сопdчсйtоrul grupului de luсru pentru achizi{ii:

6



l{'*.,-.---, ,,

I ::':': !:'i. i ,o;: il DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice'''''drj tncliEi0re a acordului-cadru
ffi
!
nare,a procedurii de atribuire

Nr.Ol din 2I ianuane 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Denumirea auto rit[tii contractante Primaria Ochiul Alb
Localitate S Ochiul Alb rn Drochia
IDNO 100760 1010622
Adresa S Ochiul Alb rn Drichia
Numlr de telefon 0-252-7 5-917
Numtrr de fax 02527s911
E-mail olicial pri marias qhiu I al b @ gmai I, c-om
Adresa de internet
Peisoana de Contact (nume, prenume, trtr\oi, *mail1 Deleu Alexandra

025275917

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate f,Cererea ofertelor de prefuri oLi.itutie Oetcfri*
aAltele: [IndigaSiJ

Procedura de aqhizi{ie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri f Servicii r Lucrdri I

Obiectul achiziliei Achizitionarea produselor alimentare pentru IET si
centru de batrini di s Ochiul Alb

Cod CPV r 5800000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri
d.ecdt llciralia deschis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
.tr.

p or t a I u I ui guv e r n am e n t a I www= m t e-n d e r. go v. m d)
Nr: 21049201
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 164020201 l0Z0
D ata publicdrii:2 | . 12 .202 1

Platforma de achizifii publice utilizatl f achizitii.md; r e-licitatie.md; 
" ypt."a...tnA

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoritlfii contractante

TPu rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie rlicitalie
electronicd nCataloe electronic

Sursa de finanfare puget local; nBuget CNAM; nery
externe; zAlte surse: [IndicaliJ

Valoarea estimatl (ei, Jdrd fVA) 266183.24

Data solicitlrii' clarifi clrilo r 03.01 .2022
Denumirea operatorului egonomic SRL Lovis Ansro
Expunerea succinti a solicitirii de clarifi.a.. La lotul 14..alte marfuri..l4.3-cacao puOra

La pretul indicat de catre agentul economic nu era suma



corecta,si am solicitat aceasta corectare
Expunerea succintl a rispunsului Si tot la data de 03 .0I.2022 prin posta electronica am

primit oferta corectata ,amume la pozitia si lotul
solicitat

Data transmiterii 03.01 .2022

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modificdri)

6. fnforma{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP lalte mijloacelor de informare [Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limitl (data 31.12.2021, oru l0:00), au depus oferta S/cinci/ ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

1. SA Lactis 1003602rsr429 Anheluta Tatiana
2 SRL Lovis Angro 1007600043788 Sofrone Lilian
3 SRL Sidva V r 003602003506 Volosciuc Vasile
4 Compania Lider vit t012607003217 Spataru Lorin
f, SRL Baguette 101460003774r Cebotari Valentin

Denumire document
Denu14irea operatorului economic

SA Lactis SRL Lovis
Angro

SRL Sidva V Compania Lider
vit

SRL Baguette

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentet, nu corespunde)
Propunerea tehnica prezentat prezental prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiara prezerfiat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Docure
d

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

b

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Oferta
Certificate de
inregistrare a

intreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de atribuire
a contului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitelor

,conffibuabililor /lipsa
de restante -valabiV

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport
financiar

prezentat prezenmt prezenmt prezentat prezentat

Certificate de

conformitate
prezentat pqezentat prezentat prezentat prezentat

specificatii de pret prezentat prezentat prezentat prezentat ptezentat
Autorizatia sanitara
veterinara de
functionare /pentru
produse alimentare/

prezentat prezentat prezefitat prezentat prezentat

Pasaport sanitary al prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat



fransportului
Lista fondatorilor
operatorilor
economici-
nume,prenume,cod
personal

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie sanitara de
functionare/pentru
produse alimentare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de calitate
si de provenienta a
materiei prime
lfaina,griu/

La lotul piine
nu sa prezentat

nimeni

(Infomalia privind denumirea documenlelor prezenhle s.e va indica in conformitate cu cerinlele din documentslia de otribuire ji se va

::tr::yrl,,, o,"r"ntal' neprczentat' nu corelpunde (in cazut cand docinentut afosr p*)*t,, a.i 
"" """"ip"iiierinyelor de

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceLot I
piine

Procedura nu a avut
loc
Nu a avut loc

Lot 2
Paste fainoase

SRL Lovis Angro 3068.33 2 pozitii -r -f'

SRL Baguette 3700.00 2 pozitii + -r
Lotul 3

Produse lactate
SA Lactis 102692.23 8 pozitii + +

Lotul 4
crupe

SRL Lovis Angro 18972.00 l3 pozitii -T- +
SRL Baguette t8972.08 13 pozitii + +

Lotul 5

Peste si produse
din peste

SRL Lovis Angro 977 5.00 2 pozitii + +
SRL Baguette 9932.5s 2 pozitii + +

Lotul 6

Carne de pasare
SRL Sidva-V 3 8 175.00 4 pozitii + +
qRL Lovis Angro 41316.67 4 pozi I -r +
SRL Baguette 49068.30 4 pozitii + -1-

Lotul 7

Carne de vita
SRL Sidva-V 17820.0 I pozitie + -T-

Lider Vit 20700.0 I pozitie -r -r
qBI Lovis Angro 22800.0 I pozi le + -r
SRL Baguette 238s0.0 I pozitie + +

Lotul 8

Carne de porc
SRL Lovis Angro 11200.0 I pozitie + +
SRL Sidva-V 11900.0 I pozitie -r +
SRL Basuette 15516.20 I pozitie -r -r

Lotul 9

Conserve+ulei
SRL Lovis Angro 25245.0 l0 poz tri + -r
JtsI Baguette 25245.88 l0 poz trr + +

Lotul 10

Biscuiti in
asortiment

S^RL Lovis Angro 7718.00 8 pozitii + +
SRL Baguette 7719.0 8 pozitii -t- +

Lotul 1l
zahar

SRL Lovis Angro 8400.00 I pozitie + +
SRL Baguette 8440.20 I pozitie -r +Lotul l2

Fructe si
legume

SRL Lovis Ansro 65s6.62 4 pozitii -r +
SRL Baguette 6556.63 4 pozitii + -r

Lotul 13

oua
SBI Lovis Angro 499t.99 I pozitie + -r
SRL Baguette 4992.0 I pozitie + -'l-

J



solicitflrii economlc

Lotul l4
Alte marfuri

SRL Baguette 7 5s4.63 9 poz tie + -r

SRL Lovis Ansro 14910.42 9 poz tie + +
Lotul 15

Carne si
produse din
carne

SRL Sidva-V 35ss.0 2 poz tii -r +
SRL Lovis Ansro 4642.0 2 pozitli -'l- +
SRL Baguette 4643.0 2 pozitii -r +

I In cazul rrtilizdrii licitatiei elecffonice se ya indica preful ofertei fnale
(Infornalia privind. "Corespunderea cu cerin1ele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se ya consemna prin: ,, + "
tn cazul corespunderii fi prin ,,-" in caal necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respingi/descalilica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul res pingerii/descalifi cdrii

1,0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile D

Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costrl cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost o *
(n cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicste mai multe criterii de atribuire, se vor indica toqte critefiile
de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se ra completq pentru loturile care qufost atribuite in baza criteriilor: cel msi bun raport calitate-prel sau cel mdi bun ruport calitate-
cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetot)

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirq? operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea ir

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate



(fErd TVA) (fera TVA)

Lotul l.Piine

t'

14' ln urma examintrri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd,/acordululcadru:



Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Unita
tea de
masu
ra

cantitatea

Pretul unitar

(fara TVA)

Pretul total

(fara TVA)

Pretul total

(inclusiv TVA)

Pine alba ke 2150.0
Pine sura ke 500.0
Chifla cu mac buc t20
tarita ke 25.0

Total pentru lotul l Procedura nu a

avut loc

Lotul2
Paste fainoase

Paste farnoase
spaghete

SRL Lovis Angro
kg 100.00

r4,0 1400,00 1680.00

Paste fainoase
cornisoare

SRL Lovis Angro
kg 130.00

72,83 1668,33 2002,00

Total pentru lotul 2 3068.33 3682.00

Lotul 3
Produse lactate
Brinza cu cheag tare SA Lactis Ke 64.00 I 13,33 7253,33 8704,00
chefir SA Lactis ke 320.00 15,56 4971,18 5316,00
Lapte pasterizat SA Lactis It 2200.00 12,96 28518.52 30800.00
smtnttno SA Lactis kg 158.00 49,07 77 53,70 8374.00
Brinza de vaci SA Lactis kg 252.00 57,47 14466.67 t5624.00
iaurt SA Lactis buc 1 000 5,56 5555,56 6000.00
Brinzica dulce SA Lactis buc 900 5,56 5000.00 5400.00
Unt de voca SA Lactis ke 225.00 129,63 29166,67 31500.00
Total pentru lotul 3 102692.23 I 1 1778.00
Lotul 4 crupele
Faina de porumb SRL Lovis Ansro Kg 120.00 10,50 1260.00 15 12,00
Crupe de gris SRL Lovis Angro Ke 50.00 10,61 533,50 640,00
Mazare uscata slefuita SRL Lovis Ansro Ke 100.00 10,00 1000.00 1080,00
Cr de orz mqruntita SRL Lov s Angro Kg I 10.00 8,08 888.80 106200
Fulgi de ovas + 5
componente

SRL Lovis Angro
Kg 65.00

23,33 1516,45 1820,00

Hrisca cu bob intreg SRL Lovis Ansro Ke 126.00 29,58 3126,59 4473,00
Orez cu bob rotund SRL Lovis Angro Ke 180.00 15,50 2790,00 3348,00
Fasole albe SRL Lovis Angro Ke I i 6.00 24,11 2803,26 3027,60
Alac intreg SRL Lovis Ansro Ke 30.00 8,00 240,00 288,00
Faina de griu SRL Lovis Ansro Ke 240.00 9,17 2200,32 2640.00
Arnautca ded vasile SRL Lovis Ansro ke 65.00 12,33 801,45 962,00
Cr de griu. SRL Lovis Angro ke 30.00 8,17 245,70 294,00
Cereal din fulsi de
porumb

SRL Lovis Angro
kg 20.00

48,33 966,60 1160.00

Total pe lotul 4 18972.00 22311^60

Lotul 5.

Peste si produse din
peste

rr

Peste congelat HEC SRL Lovis Angro ke 180.00 48,33 8700.00 10440.00
Scrumbie file SRL Lovis Ansro ke 15.00 71,67 1075,00 1290.00
Total pentru lotul 5 9715,00 I 1730,00

Lotul 6
Carne de pasare



Carne de pasare,pulpe
de gaina MD

SRL Sidva -V
kg 160.00

32,00 5120,00 6144,00

Piept de pui fara os SRL Sidva -V ke 210.00 61,50 12915.00 15498.00
Carne de curcan SRL Sidva -V ke r 00.00 120,00 12000,00 14400.00
Gambe de pui MD SRL Sidva -V ke 220.00 37,00 8140,00 9768.00
Total Pentru lotul 6 38175,00 45810.00

Lotul 7

Carne de vita
Carne de vita fara
os,muschi

SRL Sidva -V
kg 180.00

99,00 17820.00 21384.00

Total pentru 7 r 7820.00 2t384.00

Lotul 8
Carne de porc
Carne de porc
dezosata si
necongelata

SRL Lovis Angro
kg 140.00

80,00 11200.00 13440,00

Total pentru lotul 8 11200,00 13440.00

Lotul 9

Conserve.ulei

Pasta de tomate 5%o

SRL Lovis Angro
Borc
anel

kg

81

58,32
27,50 1603,90 1924,56

Magiun de mere

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

80

68.80 20,83 1433,10 1720,00

Mazare verde
conservata

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

80

t/t
54.40 16,67 906,95

fr'
1088,00

Suc de fructe limpezit

SRL Lovis Angro
Borc
ane/

It

113

339.0 8,67 2939,r3 3525,60

Suc de tomate

SRL Lovis Angro
Borc
anel
It

85

255.0 10,00 2550,00 3060,00

Castraveti murati

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

40

120.0 16,67 2000.1 6 2400.00

Tomate in suk propr.iu

SRL Lovis Angro
Borc
unrl
kg

42

42.0 16,67 700,14 840,00

Rosii murate

SRL Lovis Angro
Borc
anel
kg

40il
120.0

26,67 3199,92 3840.00



Castraveti murati SRL Lovis Angro
Calda
ril
kg

6t
36.0 16,67 599,99 720,00

Uei din floarea
soarelui

SRL Lovis Angro
It 295.0 31,57 9311,97 11174,60

Total pentru lotul 9 25245.00 30292.7 6
Lotul I0
Biscuit in asortiment
Biscuiti zernivie SRL Lovis Ansro ke 30..00 28,00 840,00 1140,00
Biscuit clas Lamie SRL Lovis Angro ke 30.00 1'' aaJJ,JJ 999,90 1200,00
Biscuit de ovas SRL Lovis Angro ke 55.00 26,67 r466,95 1760,00
Biscuit Maria SRL Lovis Ansro ke 55.00 a-t .,-

JJ,JJ 1 833,1 5 2200,00
Covrigei cu moc SRL Lovis Ansro kg 30.00 35,1 1 1053,24 rr37,60
Biscuit de casa SRL Lovis Angro Ke 15.00 33,33 499,99 600,00
Biscuit cu stofide SRL Lovis Ansro Ke 15.00 36,67 549,99 660,00
Biscuit Porumbita SRL Lovis Ansro ke 15.00 3r,67 474,99 570,00
Total pentru lotul I0 7179,00 9267.60

Lotul I I
zahar
Zahar din sfecla SRL Lovis Angro kg 540.00 15,56 8400.00 9072.00
Total pentru lotul I I 8400,00 9072,00
Lotul I2
Fructe si
legume,proaspete si
uscate
Prune uscate SRL Lovis Anqro Ke 45.00 56.6'.7 2550, I 5 3060,00
lamie SRL Lovis Ansro Ke 54.00 25.00 13 50,00 1620,00
banane SRL Lovis Angro Ke r 00.00 22,23 2223,10 2668.00portocale SRL Lovis Ansro ke 20.00 21,67 433,40 520,00
Total pentru lotul I2 6556,62 7868R0

Lotul 13
oua
Oua de gaina SRL Lovis Angro buc t920 2,60 49gl,gg 5990,40
Total pentru lotul I3 4991,99 5990,40

Lotul 14
AIte marfuri

4308.80 517 r.20
Ceai negru di fructe SRL Baguette ph 160 26.93
Sare iodata SRL Baguette ke 125.00 5.00 625.00 750.00
Cacao SRL Basuette ke 3.50 101.61 3 5s.85 427.00
Frunze de dafin SRL Baguette ph 60 3.45 201 ,00 248.40Drojdie uscata SRL Baguette ph 30 8.00 240.00 288.00
Soda alimentara SRL Baguette ph 15 8.68 t30.20 156.30Bors acru SRL Baguette buc 186 7.33 1363.3 8 r 636.80Mac SRL Baguette Ph .r 10 11aa

I J.JJ 133.30 160.00llpg, negru macinat SRL Baguette ph JO 4.17 r25.10 150.00Condiment cu gust de
gaina

SRL Baguette
ph 30 55.00 66.00 79.20

Total pentru lotul I4
7 554.63 9066.90

I5
Produse din carne



Crenvuste rusesti sl(L Srdva -V Ke 35.0 63,00 2205,00
1350.00

2646,00
1620.00
4266,00

rrloale congelate

-

'|ft^t-l ,, , ,
SRL Sidva -V kg 30.0 45,00

t utut pentru rcIw I )
3555 00

Anularea procedurii de achizi[ie publicd:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

e-maIt
SA Lactis
crT)T at. r

03.0r.2022
JA-L DTUVA V 03.01.2022
cr e- mailJr\r- L()vls Angro 03.01.2022 e-mail

e-mail
e-mail

SRL Baguette
Compunia LidoTit

vJ.ul.Lv//
03.01.2022

l5' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

{:;!#:::;;:;r';l':;::;'#:;;H,;:#;';,i:;"#: *,;,;nT;,f:#:;r;;;t fl;,#;i 
de rucru pen ru achizitii 8e reatizeazd

(selectali ternenul de afleptare respectat culcular^ea termenelor prerdzute de L,egea w. I 3 ) din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice,'t":tr';,?!;i,X';:";!;,f';:":,f;";: efectueazd tn 
"onto'^itoti "i 

p'*"a"'it""nit'uiir i c;;;;;';6;:;,;":". retmenurui) at

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contracturui:
In cazul in care valoarea estirnata a contractului este

T1t 
tri:A decdt p_ragurile prevdzute la art.2 alin. (3)

al Legii nr. l3l din 3 iulie 20rs privind achiziliire
publice

-.u 6 zrle in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
I ll zile in cazulnetransmit;@
mijloace electronice si/sau fax IIn cazul in care uutour6

egal[ sau mai mare dec6t pragurire prevdzute ra art.2
atrl (:) al Legii nr. t3 t din j iuti. 2015 privind
achiziliile publice

LJ I I zrle in cazul transmiterii comunicirir pnn
mijloace electronice qi/sau fax n
I 16 zile in cazul n.
miiloace electronice gi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

'eq'
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
strtrin

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-

cadru
o

Cod CPV

1s800000-8

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fErI TVA
" 

t, ..r-'

inclusiv
' .f\1

Nr0gdin
lro1rz, ,, 59550.00. 71460..00



SA Lactis Nrl0din
18.0i!.22

15800000-8
102692.23

ll--l
95926.g4

-:-rI
7554.63

11.1779.00

, , ' ,.l=

113654.36

+---:
9066.9b'

30.07,2022

SRLi;;; Nrlldin
ils;0i'ii

15800000-8
30.47,2022

SRL Baguette NrL2'din
18,01.22

15800000-g
30.07.2022

Total 4 contracte
265723;.80 305959.26

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul in care laprocedura de achizilie publica artJbst aplicate critei:rii de rlurabiritare;i s-a tncheial conrracr/conrracre pentrulot/lotrtri pentru care auJbst apricate criterii de clurabiritate):

*

Prin prczenra dare de seamd, grupur de rucru decrard cd termenar de ageptarc penfiu rncheiereacontructuluycontracrelot indicate a josr respectat 1u""ptaia-"oz*it" prevdzue'i it s5-iiio 1t1 ot t"giinr. t3I din 3 iutie 201s privind.,:i!,::l,i 
f:!:::" 

j,i,ii,^ q.t ca ry cazit ipii",ii _iin,o(iit* ;y*urecepliondrii rapoafielor de monitorisare, aceastea aujost examinate $ solu(ionate.

Prin prezenta dare de seand, grupul de lucru pentru-achtailii co,nfund- corecr udinea desfdsurdfii proceduriide achizilie,fapt pentru care loartrl ,asponaelr" co,nlor^')'i"'*iuito, trgore tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
///^^ r/ r."/t/e q//,tLilAi(

elrume, prenume)

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii
verzi)?

publice durabile (achizitii

valoarea de achizifie cu TVA din cont ract/contracte alotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (tei MD): (indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: - - -r--'-!! !' I

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Preyul cel mai scdzut n

Costul cel moi scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pret.

Cel mai bun raport calitate-cost a

l0











































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. J_din 12.01.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Dcnumirca autoritatii contractante Scoala Profesionala nr.5
Localitate mun.Chisinau
IDNO 1007600008295
Adresa Sec. Botanica, str. Burebista,66
Nuraar de telefon 022550076, 022523729, 022523467
Numar de fax 022550076
E-mail oficial sp5. ch is inau(3]gm ail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Juc Mariana, Pascaru Tatiana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicatc □Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) -
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Lucrari

ObicctuI achizitiei Lucrari de reparatie curenta a retelei de 
canalizare alimentarea cu apa rece si calda 
lucrari de reparatie a bailor si veceurilor Tn 
caminul nr.2 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. 
Chisinau

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/tcmeiului privind 
alegcrea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21048600
vortalului suvernamental www. mtender.sov.md) Link-ul: ocds-b3wdt> 1 -MD-1639405787163

Data publicarii: 13.12.2021
Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md;

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante

Nu
-

Anunt de intentic publicat in BAP (dupa caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici si instrumentc specifice de atribuire
(dupa caz)

Licitatie electronica

Sursa de finantare □Buget de stat;
Valoarea estimata (lei, far a TV/t) 835 000

1



3. Clariflcari privind documentatia de atribuire:

Data solicitarii
-a •  1 U  _w  * 1clanticaruor

14.12.2021,15.12.2021,16.12.2021,17.12.2021,19.12.2021

Denumirea operatorului 
economic
Expuncrea succinta a 
solicitarii de clarificare ■ ■

:

: '

'
'

: : ::

!!M a i|il|j|g B |fe

warn-
iiiip i :m u igfgf Ц |:

i i i i l
aigjSfpif

l i iunit |  ;
illiiiil i l l :: S ill Ш

i i i i
iiiil Я В Silii ' Ш=Mi

. ::: Vo"« IS щ ц m ii i i i
H i

В ■
llliill 1111■ 1 IlllliiS ii

i l l !
mm :H ill

: ililg 7 :- ' . ...... . .
И В

ши!!!? Ш ’ sIeB m in шшшщг
Is li

7 ^ mI

■

■ISIS!
;ili ll-ii a t ::|is

■ a iB iiB
: t  i  : =

i
■

1. Va rugam pentru simplificarea lucrului operatorilor economici sa 
excludeti punctul 15 Cazier judiciar al operatorului economic

2. Buna ziua, de ce a-ti bihat licitatie electronica la COP pentru 
LUCRARI?

3. Ati solicitat Termenii si conditiile de livrare/prestare/executare 
solicitati: perioada In decurs de 3 zile dupa Tncheierea 
contractului- nu este real, faceti corectari

4. Daca este greseala tehnica anuntati alt concurs ca altfel nu 
puteti elimina greseala data?

5. Documentatia de atribuire este invechita,comformativa la 
standardele noi aprobata in 2021 ,nu faceti dezoordinea asta 
exista legislatie care prevede asa momente.Corectati va rog.

6. Baile si viceile sunt conectare la incalzire centrala.

7. Poz.nr 64 SC07A1 - Ceasa-ghen se monteaza la pardosea? 
Necesita fundament pentru Ceasa-ghen.

8. Poz. 39. RPSC05A nu cuprinde demontarea batariei si a 
racordurilor la conductelor de apa. Cine va efectua demontarea 
batareilor amesticatoare.

9. Lipseste sifonul p/u Ceasa-ghen. Cine va efectua montarea 
sifonului? 16 buc

10. Poz.5 si Poz.23 Pervazuri montate la ferestre sau usi din 
aluminiu - este modificata de catre DVS. Pentu MAIACI exista 
CK18 -Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu

11. poz. nr.53 - Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu 
apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, 
conducted avind diametrul de 4&quot; pentruasa volum 16 
buc.sunt putine

12. Lipsesc Bratara d-50. Cine va monta?

2



13. Nu sunt incluse bratarile d 50 in caietul de sarcini! Tevile nu se
- tin pr aer! Completati caietul de sarcini conform tehnolgiei!

14. Vas de closet ceasa gen cum solicitati se numeste in limba de 
stat vas de closet de tip turcesc! Respectiv nu s-a aplicat corect 
simbol norma! Respectiv so resursele nu corespund solicitarii! 
Solicitam insistent sa fie modificat caietul de sarcini

15. Nu ati facut modificarea p/u Poz.nr 64 SC07A1 .Care este poz.
din caetul de sarcini-montarea fundamentului pentru Ceasa-
ghen ?

16. Poz. 82. - ce fel de ventilator ?

17. Cine va efectua iucrarile la demontarea 
cablurilor,becurilor,intrerupatoarelor,prizelor.

18. Poz. 22 din CS suna - Zidarie din caramida simpla, format 250 
x 120 x 65 la ( padon pentru dus ) Dap p/u poz.64 unde este 
fundamentul?

19. Cine va efectua Iucrarile la demontarea 
cablurilor,becurilor,prizelor?

* 20. Modificati si adaugati pozitiile ca operatorul economic cTstigator
se efectuaze.

Expunerea succinta a
raspunsului 1. Conform Documentatiei Standard p.28,p.29,p.31

autoritatea contractanta poate solicita oricarui ofertant 
document care confirma neimplicarea in oricare din 
situatiile prevazute la art. 19 alin.(2) si aiin.(3) si art. 16 
alin.(6) al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice.

2. Greseala tehnica

3. Anunt de participare a fost redactat si Tncarcat.

: ' • 
■::Г - .

:

4. Conform art.63 al Legea 13 din 03.07.2015 privind 
achizitiile publice, licitatia electronica este о procedure 
legala. Documentele au fost ajustate conform procedurii 
date ceia ce nu necesita anularea procedurii.

5. Corectat

6. Nu sunt conectate la incalzire centrala

7. Se monteaza la pardosea si necesita fundament

3



8. Sunt incluse si accesoriiie Tn aceasta pozitie. Beneficiarul 
tot va contribui la demontarea obiectelorTn stare buna

9. In poz 64 vas pentru closet cuprinde si sifonul interior tip S

Ш §Ш §М |ИШ 1|Д1ш ^И1Ш 8!1 10. Am selectat cea mai avantajoasa financier pozitie

11. Sunt suficiente, in caz ca nu, beneficiarul va suplini bucati 
adaugatoare

Ш IlS iilS  ШШШ111Ш111|!
12. Nu lipseste

:; ;;;у;

13. Caietul de sarcini a fost modificat. Conform p.22 din 
anutului de participare pentru a gasi raspuns la unele 
neclaritati sunt organizate vizite la santier pentru 
familiarizarea cu complexitatea lucrarilor.

14. Caietul de sarcini a fost modificat. Conform p,22 din 
anutului de participare pentru a gasi raspuns la unele 
neclaritati sunt organizate vizite la santier pentru 
familiarizarea cu complexitatea lucrarilor.

1 ш И ж |1 1 Р Ш И 1 15. p.22

ЩЦ11! 1 1 i  l i i i  - Si ItllSiiliiiiiiiiillSSSSlSISS'SiiSiiiliiiilsIiiilliillliigiliiii;
-

16. Ventilator electric

йв̂ 9нвши1 17. p.67, p.68

18. p.64 baterie amesticatoare pentru baie se monteaza pe 
perete

”* .. Г..' / ”' vrx '̂'х~хТг'~- *** . ....»v-»,-. -v li-i
19. Toate lucrarile stipulate Tn caietul de sarcini de la p.1 pTna 

la p.83 sunt efectuate de operatorul economic cTstigator

20. Caietul de sarcini cuprinde о informare competa si explicita 
pe lot privind obiectul achizitiei pentru operatorii economici 
si nu necesita modificari. Decizia operatorului economic de 
a depune sau nu dosarul la procedure data se Tncarca Tn 
urma vizitei la santier privind familiarizarea cu 
complexitatea lucrarilor, Tn urma carora se elibereaza un 
proces verbal care este obligatoriu de a se atasa Tn dosarul 
care urmeaza al Tncarca pe platforma Achizitii.md.

Data transmiterii 14.12.2021,15.12.2021,16.12.2021,17.12.2021,18.12.2021,19.12.2021,
20.12.2021
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4. Modiflcari operate in documentatia de atribuire:

RezumatuI inodiiicarilor -
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

~

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

~

5. Pana la termenul-limita (data 27.12.2021. ora 14:14), au depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/c 0 9
administrator»

1. SRL "7 SERVIC II IM O BILIARE" 1008600018237 Gutan Teodor
2. Adrika SRL 1014600026086 Nina Covas
3. S C 'D arco n s tru c t M RVD "SR L 1003600167750 Darii Veaceslav

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici:

Denumire document
.

Denumirea operatorului economic
SRL "7 

SERVIC II 
IM O BILIARE"

Adrika
SRL

S C 'D arco n s tru c t

M R VD ”SRL

Documentele ce constituie oferta
(be va consmna pnn: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnica prezentat - -

Propunerea financiara prezentat - -

DUAE prezentat - -

Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

- -

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

Perioada de garantie a lucrarilor prezentat - "

Grafic de executare a lucrarilor F3.3 prezentat - -

Declaratie de neincadrare in situatiile 
ce determina excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin in 
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 F3.5

prezentat

Declaratia privind conduita etica §i 
neimplicarea in practici frauduloase 
§i de compere F3.6

prezentat

Formularul informativ despre 
ofertant F3.7

prezentat - “

Declaratie privind obligatiile 
contractuale fata de alti beneficiari 
F3.8

prezentat
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Declaratie privind experienta similara 
F3.9

prezentat -

Declaratie privind lista pincipalelor 
lucrari executate in ultimul an de 
activitate F3.10

prezentat

Declaratie privind dotarile specifice, 
utilajul si echipamentul necesar 
pentru indeplinirea corespunzatoare a 
contractului F3.ll

prezentat

Declaratie privind personalul de 
specialitate si/sau a expertilor 
propus/propusi pentru implementarea 
contractului F3.12

prezentat

Lista subcontractantilor §i 
partea/partile din contract care sunt 
indeplinite de catre ace§tia F3.13

prezentat

Avizul Inspectiei de Stat in 
Constructii F3.15

prezentat -

Cazier judiciar a operatorului 
economic

prezentat "

Certificat de inregistrare a 
intreprinderii/Decizie de inregistrare 
a intreprinderii/Extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice

prezentat

Certificat de efectuare sistematica a 
pla îi impozitelor, contributiilor

prezentat - -

Devizele locale aferente ofertei prezentat - -
Certificate emise de organisme 
independente cu privire la sistemele 
sau standardele de management al 
calitatii §i management de mediu

prezentat

Certificarile de atestare tehnico- 
profesionala necesare pentru 
electricitate

prezentat

Confirmarea privind evacuarea 
deseurilor in locuri autorizate.

prezentat

Pina la data limita perioadei de 
clarificare vor fi organizate vizite 
la santier unde se va lua 
cunostinta cu volumul de lucru §i 
familiarizarea cu complexitatea 
lucrarilor.

prezentat

Disponibilitatea de personal angajat prezentat - -

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
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Denumirea lotului
Denumirea

economic

Prctul
ofertei
(fara 

TV A)*

Cantitate 
§i unitate 

de
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Lucrari de 
reparatie curenta a 
retelei de 
canalizare 
alimentarea cu apa 
rece si calda lucrari 
de reparatie a 
bailor si veceurilor 
in caminul nr.2 al 
Scolii Profesionale 
nr.5 din mun. 
Chisinau

SRL "7
SERVICII
IMOBILIARE"

575 950,00 Lot + +

Adrika SRL 576 000,00 Lot - -

SC'Darconstruct
MRVD"SRL

614 233,18 Lot

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sail conflrmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 
scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata RezmatuI raspunsului 
operatorului economic

- - - -

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic M otivul respingerii/descalificarii
_

-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prepil cel mai scazut □

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Denumire factorul 1 Ponderea - -

Denumire factorul n Ponderea - -

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fa s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadra:

7



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitatc de

masura

Pretul unitar
(faraTVA)

Pretultotal 
(fara TV A)

Pretultotal 
(inclusiv
TVAL

Lucrari de 
reparatie 
curenta a 
retelei de 
canalizare 
alimentarea 
cu apa rece si 
calda lucrari 
de reparatie a 
bailor si 
veceurilor in 
caminul nr.2 
al Scolii 
Profesionale 
nr.5 din mun. 
Chisinau

SRL "7
SERVICE
IMOBILIARE"

Lot 575 950,00 691 140,00

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ____________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii111!!!!!!!!| i| !  ■: W! '! i ■ ■ 7 ■ ш: 1Щl :;!sgf' ■; 1'' ;lЩ' !!S Modalitatea de transmitere

SRL "7 SERVICE 
IMOBILIARE"

28.12.2021 [ e-mail]

Adrika SRL 28.12.2021 “ f  e-mail]
SC'Darconstruct MRVD"SRL 28.12.2021 [ e-mail/

(Informarea operatorilor economici implicati inprocedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achizitii se realizeaza in conformitate cuprevederile art. 31 alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015privind  
achizitiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termemdui) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea 
operate rului 

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPY

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

•

lara TVV inclusiv
TV A

SRL "7 
SERVICII 

IMOBILIARE"

Cu capital 
autohton/

9
12.01.2022 45200000-

9 575 950,00 691 140,00 31.12.2022

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza 
doar in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate):

An fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU)

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

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

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

Pre(ul cel mai scazut □

Prin prezenta dare de seamci, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015privind achizitiilepublice),precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau receptionarii 
rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de acliizifie, faptpentru care poarta raspundere conform prevederilorlegate in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Juc Mariana
(Nume, Prenume)

9



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice g

Nr. 0l din 25.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorit[tii contractante Direclia J-eritoriale pentru Siguranfa Alimene
Orhei (cu raza de acoperire si a raionului Rezina)

Localitate mun. Orhei
IDNO 1021601000322
Adresa MD-3501 mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 39
Numir de telefon 023s-2-t6-40
Num5r de fax
E-mail oficial drsa. o rhe i@,ansa. gov. m d

Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Gorban Victoria. tel: 0235-2-16-40
e-mai I : vi ctoria .gorban@,ansa. gov. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate EI Cerere oferte de preturi
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri EI

Obiectul achizi{iei Produse petroliere pentru Direclia Teritoriale
pentru Siguranfa Alimenelor Orhei (cu raza de
acoperire ;i a raionului Rezina), anul 2022

Cod CPV 09200000- I

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decat ' licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. qov. md.)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- |641980529525
Link-ul:
b3 wd n I - M D - | 64 1 9 80 529 525?tab:co ntract-noti ce

Data publicdrii: 12.01 .2022
Platforma de achizitii publice utilizatl achizitii.md EI

Procedura a fost inclusl in planul de achizitii
publice a autoritafii contractante

El Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
Pe motivul c5, dupd reorganizare in coformitate cu
H.G. nr. 600/2018 inca se lucreazd asupra paginii
oficiale web, DTSA Orhei/Rezina, remite ataEat

Planul de achizilii pentru anul 2022 in care a fost
inclusd prezenta procedura de achizilii.
Dupa solufionarea problemelor IT ce lin de pagina
oficiala web, DTSA Orhei/Rezina va publica Planul
sus-numit.

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie
MLicitatie electronici rCatalog electronic
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I
Sursa de finantare EIBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; rAlte surse: ilndicati/
Valoarea estimati (lei, fara TVA) 206 520,00 MD

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu au fost solicitate

4. ModificIri operate in documentafia de atribuire: nu au fost operate modificari

5. PAni la termenul-limitl (data 20.01.2022, ora l0:00), a depus oferta 1 ofertant

6. Informatii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate

de citre operatorii economici:

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

documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin; prezental, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

l. lCS "Lukoil-Moldova" SRL r 002600005897 Administrator:
ISAYEV FEYRUZ
Asociafi:
LITASCO S.A. ELVETIA _

t00%

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ics "Lukoil-Molclova" SRL

(Se VQ

Documentele ce constituie oferta
consmno prin; prezental, neprezentQt, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat

Propunerea financiarir prezentat

DUAE prezentat

Garanfia pentru oferta
(dupd caz)

prezentat

Se

Documente de calificare
ve consmna prin; prezentat, neplezentat, nu corespufu

Cerere de participare prezenlal

Declaratie
privind valabilitatea ofertei

prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei juridice,
in conformitate cu prevederile legale din
tara in care ofertantul este stabilit

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar
eliberat de banca delinatoare de cont
(rechizitele bancare)

prezentat

Actul ce atestd dreptul de a livra bunuri prezentat

Certifi cat de conformitate prezentat
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fard TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I Oficiul Central ANSA

1.1
Benzina Premium 95

178 150.00 10 500 litri + +

t.2
Motorina EURO 5

14 241,67 I 000 litri + +

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei./inale
(lnformayia privind "CoTespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sctrzut) s-a solicitat: nu s-su solicitat informa(ii.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: nu au fost ofertanfi descalificafi

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: {re{ul cel mai scizut

12, Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplici

13, Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate

14. in urma examiniiri, evatuirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Preful unitar
(farI TVA)

Preful total
(fnri TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot I
Oficiul Central ANSA
1.1 Benzina
Premium 95

ics "Lukoil-
Moldova"

SRL

l0 500 litri 16,97 178 150.00 213 780,00

1.2 Motorina
EURO 5

1 000 litri 14.24 14 241,67 l7 090,00
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Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalit atea de transm itere

ICS "Lukoil-Moldova" SRL 21.01 .2022 e-ma!!, poStd

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

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimat[ a contractului I V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
este mai mica decAt pragurile prevdzute la art.2 | ri.iloace electronice ;i/sau fax r
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Pfin prczenta dare de seamd, grupul tle lucru declard cd termenul de asleptare pentru tncheierea
contruclului,/conlruclelor indicate a fost respectal (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum Si cd ln cazul depunerii contestaliilor gi/saa
recepliondlii rapoarlelor de monilorfuare, aceasteo au fosl examinate ;i solalionate. Prin prezenla dare de
seamd, grfupul de lucru pentru achizilii conJirmd coreclitudinea desfdsurd i procedu i de achizilie, fopt
penrru care poortd rdspundere conform lrevederilor legale in vigoare.

Pregedintele grupului de lucru pentru achizifii: Valentin BOTNARI

Ex : Gorbqn Victoria.
tel: 02 3 5-2- I 6-40:

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadrufiri TVA inclusiv TVA

ICS "Lukoil-
Moldova" SRL

11 COP
25.01 .2022 09200000- 1 192 391 ,67 230 870.00 3r.122022

'lG
ts\fl

'0Zt

te

H,';
i 9/e

ilr

ru
601
Ft3

)

6"Y\
Y.

tl
o<
Fc
6c
\)t-

l't r.

l\
:tl
"^fi!mD
= ?>l:r

dt

,+;
,";

fi
=-\*l

to"

"'

G

t

u

v

lr(.
oc
;Qc
oFzi
,4 \

\e,

'-v
i(
n^1
!m
o=?
--Y,.3;
r"^'

4din4



D9

(D

а

Ф

А)

р
о

Е
(э
ý
ао

Dа
ф

Ф(

bJ

Ф
а

tD

ý)

Ф

D)

tD

(э

1-1

л)
F,

t!
а
ti!

2
=

р.о-дФФФ
о) Е) ý)Евs.Ёt]ьБ:
ФФчл.|1оZ ЁН,Ft.)| орё|- 88а

lлFt|-ll =о_Ф'о- tstsq.ц.Ё.-!its.-LJ F L, ат'сlц ý$а
19Ёrlлrl* бР хlьЕ.Ёlзаý:
lb.l ,э:

9
Ёg
о
Ф

пtr<

о
вi-
Ё,

Ф
iа
!)

Ф
а

ý)а

Ф

ч
Ф

Ф

I

ý

iо(л

Ф

tDrl

Ф

Fl
l

о
D)

z
J
Р(
Et

Ф

вх

z
)
r)(El

Ф

Ф
(э

3

lt
Фrл
Dэ

zл
.r
о

Ф

Ф

iо

lt

р(

а

r1

а

Ф

н
cD
|-tо

|-t

{
{
ь
о?
о-

о+
i-.j aо
Фа\
ор
а
U)

д

NJ
ttJ

I

N)
N)
N)

Iýý
Ul

о
,U)

Р(

ts1

Еоn
Ф

Фl-t

N)
NJ
ltJ

ý
I

N)

(л

о\
о\

NJ

b.J

ь
,U)

р(

F1

та
|-t
Ф

Ф
|-t

N)
N)
l.J
?Е

I

t\)

(,гt

о
Ф

l

Ф

Ft

о
N

с
о
Ф
о
Ф

ts_tр
N
Ф
Ф

(л
Р(
Р(
tD

Ф

ýэ Elэ i('

пФФа

ч<

.)\
ý(Ф
ьФ
ic
ý
Xr.S 

='ý* j.

}р
ý,rе"tъ

п,ъч.р

:-о}! tъБа.s,trи -,.
!

Ф

о

о Фа

}rо
N

tъ

J

Фо

о

El

о

Ф

о
N

(э

а
,t

Iа

i

i
о
G

rt
вэ

(D

в)о
N

Ф
rt
Ф

Ф
аэ

э)(

:\
ч
ý(
а
ý

l
!

rt

о
Ф

n

(э
в)
Et

i
Ф
D?

а
D)

Ф

z
:1

оо
сл

I

UJ

о_

l?ý
I

Lr)

оо
!
ý
оaý{

'-l

ý{

-Ф
оа
Фр
:r

U.)

N)

Lal

п

о-
о
N

о

о
Ф

ц)
uJ

о
I

(rх

5N
En0

nD( й'+rdýо9N

9:,ЁФ
ео,Б
Ео
-Q.NJ х,
NJЁ
-(ъоо

о'|f

Фо
Ф
U)

Р(

о
'-t

cD

cD
;aо
р
>-t

о
tst

U)

р

F-t

r
(л
Ф
Fl

о
tr

-
оl-t
Р(l-t

п

z
:1

trо
Ф
ts1
cD
ts1
aD
р
+
aD'Ёt

Ф
о
>-t

а-
Ф

|-t
Ф

F-t

l-
о
d

cD

р.
Ф(л
о
U)
Р(

tr

d
Ф
sl

ал
\



l<

lпэlrtlб
|1эlФ||,

jпэ

lý,lъ|\lý
l.-l\r
l\(

lý.l:lý
|\-

а
Et
.а
рg
Ф
э
р

рFt
Ф

Ь.-li} оl*E
Iý, э
lrъ о
I.N .сr)

lсл
lrl

lЁ
ltъ

l.ъl-
IФla)

l(ъ
lбla

Ф

i

rl
Ф

(ъ

(ъ

Ф

о

Ll
al
:*|
чl
ý, 

l.]l
ýl
,Nl l!l

аа

ýi

tър

о

.)

а
!9(

tъ

о
N

ё
Ф

i
Р(

1.1

Dэ

Ф

о

N

а
Ф

Nр
р(

ý ,r"

ýв
ý.rФý
5чз

ls+
l. - .t

lrъ Ll

lsdll\lЬ al
IЭ "slI

l*-l

lý"ýl
I

фl

olýI
I\l,I
Iql

лl

ýl
Iъl

*]. l

N.
\с
схч

Ф

,Ig пIп пlE Фlо >
|lffi Е lR в
lB 1l.T i
ýЁlýil;E"lyl 9
l El ýlol 'IZl о_

l Ёl ýll пl Б'|

lPloll oal Ф|l gl ,l
l?lýl

J4I 6,1

al в.lal 9.|:l "gI
xl (Dl
БI ll

Ёl Ё[

*l ilФ l Р,|

lrltli
lx
Il

:,

VJ

Ф

ФF
0а

ьо
t
U)

V)
cD

Ф
U)

р
9

N)

ý

з
-t

-],
э
-ъ

Ellя F F
dll1lь- g
ýliE Е 8,
чllR lи а

зlIзl+Ё
чll= {6 g]

эlls " al

ýll* $llls "э;l

Шý Ёlllэ +lllN) =l|lo, о lllo ýlllx э|

iltl

//

L
lc
|"п
2

id
llH 

l

lTl,
lN l

lз,I
lF:l

lBl
lo l

l#ll=l
lB.l

lЁl
lo I

IEl
lil

lil

l

l

l

р

(,
о
Р(Е1

j:,

S
ю
tJl
лl

чI

'lы пlUJ э
loo Jl{ Е.lO\ -_Iýц
lRЁ
lýý
Ihtj Ф
lT Е"
ld Е
lз оа ]

lý ? ll9bl
lЁ *ll+ cD l

l8 *ll ;ll}ll?lldI UJl
ll<I
o_1

Tl
<l
lI

ъ\
(ý-

3оýА)
:} Б,

ý'Е
б .l.
ýj.

\а. афБ

хФ;о..iФьА,

d
о
л\
\д.
а
.r

р
Еэ

rt
ý
(r)

(эrt

Ili
lх
!

ФFt
Ф
пэ
са

ао

19(

п,

с,

t5х

ФEt
Фр
u,

оа

Е(
ý?
U2

о
Вr( lil
:,I
бlal
ýrlEtl
эl.)lýl.rl
(ъ|

Ф

Е!
Ф

Фо

а

lB)
Dэ

U,

о
ý(Et

о
i
а
Р(rl

olrl

N)

NJ

Lr,
о\

о
N

а-
о
Р(

l;lL
l-
laD
lla
llD
lл
IФ|-
l)

l:
I-.
Фхо
а
Р(
о-

:]
!lolо-l
cDl
-|Cl
o-1
aDlol
9l
9|
ЕlФl.)l
-l

ЕýЕlýЕgýý
i?б ýEiT; g
1ý;Ё*ýЁ=ý
=9:Е*5о}ЕqзЬýЁЁЁýý
Ф,с х р д сrл р
=F;Ё.о оБ ,ё о

Х р Ф }=Е 8 Я
тg}ýýýЁЕ
д и.Ё ;,ý j :,ffl
Ёаý я gý ý;l

аf,а}ЁýЕilýыХЕаЁiаl
к gE э.F? iýl

1Е*ýнЁ[Еl

ý.Е$iЁЁ1-1

t\)

t9

Uп

ý



L^Jх
L
ФFt
Фý
а2

оа

19(

(л

а
Dt(n

Ф
а
lэ

ёрlt
Ф

Ф

l

lt
Ф
D)

ФEl

ri

Фа

о

(а

а
р(
i

а
rl

а
Dэ(lt

i

D]

Dr

Ft
l,
а

Фlt

Flх
!

ФЁt
ФЕ
|,

аа

эt(
ý
rt
вэ(
са

Qa

L^Jх
l.

Фlt
Ф
Dэ

v2

а
с)

в)(
вэ
а

о
р(Ft

(э
а
ýэr!
Etа
D)r!
Ф

Ф

!

lt
ФЕ

tDli

Et

(ъ
а

а

р
р
Ф

.)

Dэ(lt

а
r!

о
ý(rt

.l

р
Е,
!)
ra

(э
i

t!,х
L

ФEt
Фр
U2

оа

вэ(

р
Е!
ý(
аr)

U2

tl'х
Е
Gr!
Ф
вэ
u2

аа

р(
}?
а

а
вr(rt

Ф
а
!9Et

trtорr!
Ф

Ф

Et
Фв

Фlt
D)

n

Фа

а

D)

(,

о
Р(
i

о
i

а
р(

tl

ЕЁ u)с,бrоко
HEn
=,ор=
(ълп;
filt)ор
(А

Фо
+
ор

Ф

Ф

Е

1..)

сл
Ф
U)о
рtstр
Ф
>1

I N)
N)
h
Ф
ё
NJ

N)

ц
tJ

t\)
NJ
а
Ф

NJ

NJ

р
о\

аrб N) о l- Ф 1

я+ý3ý€х'
1E 3,a:"E,g
F!9лPi
f,l r. -л (J А

Ё:аЁ Е.ýР:
Е iтЁЕ ý Ё
Б р- 8 9 б' S,"п
S'ýт=,8"i'ts*ф,Ч=.t0(
* ý е i Е"а в,

ЁЭ"'ý"$=8УЕ.-;аёФоХо" Хр,
S, ii "г 

ý эл:4т:+=9 сл !J J. ý'р, б
Е В'Е S."Ё: Е а
-aь оа - о 9 ч
ý9&аЕ Еф:rг,а 9. Ф ч ы- о.* Ёб'

<'d Ф Q.E'!D
9 8 gд'Б а

ýэзЁЁý
-- d :]'х (d

х Ё"F.а t g
9й\у,лёJлl9UЁа

Е Б,ъ ] ъ *8кзна.ЁЕ р о-о я
гЕ. ý ý Е ;цнр-нрЧ х.tr Ф cli л
Ё. Pr Ёg . 9

lт х Е з,аzlч а л' iэ. о trlч Е ы Б,р* з
li]и3Еi
lE н ..ЕgТ
Е g >lf и.

ýвi'аilчц-рц.э-рЁ.iiлaDИЕ.
9Брло Ф' : Х
ilЕ'l-лФ_.Б Б а

rg€ЕЁэр э э 6,
Е 'j ЁФi 8 к ро
:J*Ё(9EEEEi
- 

лt ц9. L

=,= ь.
в8 зын
ЬЗБРаЯо-о Ф л,,
#iaE€
N.Еiъ Н Р?аýа:g л \]

=-N.)З ij.oс о -5-,Е. э ЕЕ.
' :jФ Ь

,9ýцЕ
Ч:Jоý)сл

Е g ýВ l

I NJ

(А
Ф

l\)
NJ

9
NJ

NJ
N)
а
Ф

t9
NJ

U)

=)rd лPaD;'
о_5 Ч

cDс)*

р- Е. Б'Ф i-' ýх

ЁФб,Хýочр<
ёiлцЁ Б'cD
р,ý i. ý. ý](,Ф-
сор 9оа )
лDO>Е
: oQ-,орьэ=э
9l Ej. Sо :л
тfй,cD Ф
ооэ роо 

'Зо8 ч: sЪ
|,9
ьэQ ýUrY tr
.{Б,о
\ a (9 л1
'Аl?)

tsti

ЕБ,.л U2

nD, Ц
HJ

йq9
cD E.l
! зl

=. р,I

, а <U-ф р о?Ы: Зо 9,:й Е
члqРi р,Ё Е'

,lFJ!lIoa-
NJ'F')(D
LЛЁн.-оаоil i,d

олi\l л = 5
,-э )'8 Ч2r: ц.чlк_lл Чts_ч,* ЕEdHý5 ь*Ё, !-r о_jдл

о5
{T g
>Е,
aD о_вФ
ý)Ф
Б |Tt(ъхичtrýj|о Е+

iJ 
^]о;

l Еi
-ооо Ё'oD]\].
:|.J,о
N) iJьЕ ]оо ]оБ l

a)lрЕ Itrр l

I N)

сл
Ф
+
N)

NJ

N.)



в]

iр
са

Фtl

lL^lх
|ts
laъlrltъ
|р|а
l.ъ
Ilъ

l D)l

]в
l.r
lý(|а

|сл

L^lх
!

ФFt
(э

U,

оо

р(

U2

а
D(rt

Фlal
ýI,rl
эlсЭl
ýэIrrl
Ф|

lФ
l=tlаlL

l.r
ltъ
lýэ

lФlri
lэ

rl

Фо

о

в
р
a,

о
ý(r!

а
!9rt

а
р(El

|.l

р
р
lt
р
rr2

tъ
i

EEJх
L

Фlt
Ф
ýr
о
аа

lэ(
19
rt
ý(rа

(а

tsх
l-

ФFt
Ф
!э
ta

ао

ý?(

Dэ

u2

о
вr(ll

tъ
а
}rn
;j,а
rt
Ф

ltъ

l"i
laD

|ýэ

lФ
lFl
lDэ

l ..:

lg
Фа

о

I

lэ
lDr

|ý
l l,Alo
l.)

l }э(
ll,

la
lý
1-1

lэ
l8,
lrl

|.l

в)

D)

Et
}r
(а

(ъ
i

FJх
-
Фrt
Ф
D
а,

оо

at(
!r
lt
ý(
aа

U2

L^Jх
l-

Фrt
ФЕ
U2

аа

Р(

а

а
ý(rt

а
(ъ
()
Ёrt1
ýlаl
вэlEll
Фl

lr-
ltъ
la

l.Ё
l:
Fбlol.!

.!

Фё

ё

Dэ

Dэ

i

о

Ф
i

ta]х
-
Ф
i
Фр
о
ёа

ý(

li
t9(о

(а

lolýl-
lсD
lIJ
lё
lклllO
lN)
l:-
l

lor
l..luJ
lor
ly

lco
laDl+l-
lо.
IФ|о
lt0ltla)
l-.l5
|-
lýl*
lрjс)
lсlр
lNlрl;
lЁ
lalрlБ
,I
Фl
3.1*l.Dl

оl
.l

lA) r, li rлlb о a-ji-lb. 
- 

g ч,

lB ý: + ý
lз Ь F EllБб'т8ID";э.lвз,а]
|к - ю Х
lX{ rб и N)15аЁlФ t.i_ э
lF р_ ;.la .. CDI= v)
lЭ э QlgЕй,lri з *,
lc F1 

=
liт а- Ё
lA) Ф
lн 'd15 rз рlo о i1нхРрднЁ.!нdLr]оtsrФl
-l F.l l

ia -. l
ёлlЕ. Y_л l!.ёlоФl

=.,х I

Ntэ l

(Dl
I9l

фtr |tъU)lоtr l<з |(ъ+l1о- l
tDF0l,б6' 

I:< l

dа l(Dо l
IлJ. l

"iы l

I

ly
IФ
lrб

lK-llo
INJ

lblb
lý

lл
lN)ll\)l-lФ
hJ|ё
l t\)
lOlN)
l;-|-lPl-lolч

15,* rla-x иl:,Ё Б
lБ, вl=b о-lБэо
lоЁл
lg-*
lJ|'аl яý.lос,lФс
l 

-ij.|Ф
DD

"й9Fl)aD

о9ср.{л

о-РЬр(

азр>
:-
ь,r
"ýъ
пOлz
Н-].Ф
нQ.
_ь, Ф'Б
а"
azrd .iо P,r

N1"
1ý)d "!1.

l(л (л
lо о
lс) о
lФ ý)

lЁ rл

lБ' о.lрФla а-
ll0 й,
li.. п
lи 

=I+ 9
lФ сlЁ. ;
lp. Б'lФ
I

lO.
lhфt
dЁl
cDl

I lbэ
JN)
|(h
IcD
1,6|ё
lN)lO

lF|-
lý)ltэ
lоо

lo
lNJllл
lcD
ltJl+
lbэlO
lN)|-
lъ
lьэ
lO\|-
l

I

Iя оly о
loa ts_

lg э,
lФ ;J
lo,
lE аla 5
lсo5
lU1 

=.l aD ;-.l.

loo л
lо й

l!R

Ё
-uD

а)
оlоl
lil()l

сDl

cD

о
Ф

о

ЁЁ=т
ýgВSй 6,ч чЁ-Ё.в.
ý bcD Ф
Ф lа-L*
рёэ9
rл=N)qr> I- l.J -
'i 

H'- .

ж F эБ5_ьУЬ
Е. -' NJ с)
."оЗР
CD О Ё,
:1 э" о
б'Ч3 е Б
iлrщЁ.6-уo,-r NJ=
Еъ -;З EJ vi,
*Т<лQ_
i.JцалЁ.+ЁN)EJ}ч:J-
эvJ

оо5 NJX]
С) Р( - J-|

= 
к э 8l\ Ё v х \l

R"й itэElа с о, IЕ =,N)oI1 Б,.:- Б |

I9 л Ёl9чiоl
i+ Р чl
;J 

- 
NJl

Бlо lр: l

9b.l lа, IЕ5 
|

I lb.l
lN.)l-lФ
hб

lкэlO
IN)lj-
ls

l-

I

lл
lN)
lNJl-lФ
lrd
lзlO
lч
l-lL,
lьэ

|-

la я,s
lо.И о
lБ,э5
lФt 5 С
Ip i Э.
la0-С)
lF ý g,
lъ .li iJ
lR ы 8,

lз ia
I=. Е. lP

lя ЗЕ
l*зt., >lb е'tr
lP- i"l Фil Ее'

8г
Р( ч2
(DФ
"U) U)+dФ Ф]
со Фl

E"яl
H.Pl
* dl

ý'Ё,l"з. bl
ý ()l
+tDIg Б,|J 4lэ clЕ. 

-la) лlр,Ыl
RKl,6 Ёl
=с)IpHlpt tr.lý

I



Elх
L
Ф!t
Ф

u,

оа

р(
l?
(,п

а
р(El

а
Ф
о
DэEt

фоЕrt
Ф

|(ъэ
l-

rl
Фý

Ф!t
Dэ

El

Фо

о

р
рэ
u)

о
Dэ(
Et

а
El

эа
р(Et

|.l

D)

р
Fl
р
rr2

(ъrt

l!х

Фrl
Фр
са

аа

Р(
р
Ft
lэ(
q2

(а

ёlх
-
ФEl
Ф
!э
(а

ао

ý(
р
aа

о
Dt(Et

а
Ф
о
D9Et

а
Brrt
Ф

Ф
F

lt
Фр

Фll
ýэ

i

Фа

о

Е?
0

а
Ё(i
о
д)
i

о
Dэ(i

D)

п
}э

(r2

Ф
i

ta]х
-
Фli
(ъ
ý
aл

ао

}t(
ý)
lt
вэ(
aа

U2

Frх
-
Фrt
Ф
!9
t,

аа

lэ(
lэ
|r,

а
Dэ(Et

а
Ф
о
Dэ
i
ЁоýEt
Ф

Ф

а

,l
Ф
Dэ

Фlt
р
tt

Фо

а

1
aл

а
вх
r,l

а
li

а
р(r!

lt

l- ЕЕ:п >
|рЕйвto <л 9З.

8 s.9Ё
:! с Е,о(9р.lф

dсDЁrtsз
Х'аFо,о* Б'Ё,tr
л.Е.-f*ýнg
о,)хF|л а *lnРрн ч
--vg!.ý tr tI]
!J.? N EJ]р-.{ý 9.< {
dJ ,)
-iъ о_Фй?-оЕ
v] 9

Ех 9.-;ФФýDa) a+

д€ Б,Е8 Е9 ;. ;ё](9фц.о.оФро_гr9. Фot9i]
Е,Б р
-+l iо-Е. ьроч+р спяъ ъl
б- 1 9.1:] 

=]lо F ol(ъ ý] FoI5а 9. lЁ Ф ýlс з pl

I N)
(J.)

а
(D
rd

N)
N)

NJ

iý

N)ý
U)
cD

NJ

N-)

J-
ý
ý
\о

р-р ý о-о Е
ЕВ9Ет3I Ц,Х,l е <

9ав91;.р л ф(ý а, l4iё\rJ9ё-a
E.Bi.l
Р!лrр(Ул

гЕЕаgýЁ-=,Рщ;'J.л1 Бр.] л = Ё..Ё9 
- 

1, + Е.лс Ф !|: ý'-'
!-.рЕ.аv
oj д, о Х Ыо-
'+лi'л_;.х у ш rJ.x-J9iilФ -Е,в х Вя." ý*9"ý

"9.ýju,o р

ркъ ý1ь=Ёр(})r+ ts. :i. -> -О--н\F1 Ф j.y NJ

=:"з 
ф Q о

ФFýчЁааiтЁ
o11 vЁ<
{ tu о] З'Е'\;лrJрлl_елrтiз []Ф iT N)|- =lы-Е к,|
ч) * aD 9;|

Б 8, Е,я E;l<"и -х Фl
ý'E,fr ýч l"Е.sЕ ЁЁl
5,* н 3ý l

lEE уFIl.Б ts .,l*рts
|Ф =,6
lЕяа
l))-

la к 5l9дР
lэБаl= ч лl$*ы

iJ l_
ha) i.

Y!. U1

q,3
Фо
+ь
!о-

о9
Foýj
(л+

+ёьэ-,о-
са.ло
Ё. i.-..л ]5? 

l

='v lЕ> lо.* lФоl_р l;о|
оо lFт l

-ёlýФl
бЁ l

I NJ
UJ

lФlФ
1,6

lьэ
lо
lNJ
l:-l-
|ьэlb
UJ

I

lлlьэlюl-
lcD
l,б

lз
INJ
|гlЁ
о\
tJ.)
N)

l

lon0л
I*Я 5lи cD л'1,6рх
lR ý,э
lс.2 оl< ч о
la к Б,lиБз,
l(J ч ý)(l= Ф чьр=:
р 

'dс'льФв ЬЕя Б,чЁ "Ё. Б,gýý,
<,d 

=.ио)Е,Ф-
оЕЗt
хЁif
бор0
-сh -
Б_Ф -l'vэ7+Fэ. (л

оFЁ+
з Hl
cD эlо иl
cD з, l(л ф|Ф gl
! +lýj Cl
о-lФ olр 5l
*с)l]lлl, 

=_lн,8 l

Е Б,l
|-t lо) лlьиIр Фl

аъ 8 р а
ý аЁ Е Ё.ч+цЁ-+
Б,ý 8 ý. Б,
н * +"Б ý.
Е ý Б,zo
ЬФqэо
Ё ýЕтЕа*р(аФ-л9KgiiLчЁiiлJ.
:_r ,d Ф Эl
ЁЁ ý"ýр о i5*,аЕýЧ
й.ыБ QЕs з ý:ЁЁ.-Фзtrч Ц.il

9Р.,Ел-
р,н 3о лЕ
Е ы8ýиiоЕ"Фrб 

=i|-ttэФ о-Ё Б'gФ.+Ф
-.р о
Е 

=,В.o(Э,r(/) ý) р
= t\l о-vёЁ.
чiр

Ф( -r "3.эр
()l
п0 lцlФl

N)
U)

lrл
l.D
пс+
N)о
N)

ь
-J

l



cD

Ф+
о
ts1

v)

Ф

z
Ф
ts1

оа
Ф
а
z
Ф
Ft
оо
|-l

F-t
оа
Ф

о
cD(л

эiоl+|
aDlа|
-lФ|

tr|

о
о.
Ф

а
(л

N

Ф

р
о
Е

(л

(,

+

,-t

ро
Ф

?
L1]о



ltjх
i

Фrt
Фр
U2

аа

D(
вr
U2

а
р(rt

(э
а
вrEt

;lа
ýrFt
Ф

Ф

!

l,

Ф
lэ

Фiр
lt

Фа

о

ý)

Dr

са

о
ý(
i

f)
ý)rt

а
р(El

rl

}э

р
i
в)
(,

(ъ
r,t

L^Jх
а
tr
ФFt
Ф
вr
о
ао

D(
р
i
Bt(a,

а

L^Jх

Фi
Фý
а
оо

ý(
р
U)

а
Ё(rt

а(э
а
вэi
о
Fi
(э

Ф

ri
Ф
Dэ

Фr!
в]

El

Фа

а

ё
са

а
ý9(!l

о
ý
i
;tа
Dэ(
i

rl

р
Ё
El
ý
ar)

Ф
i

Elх
а
ФEt
Ф
ýr
|r2

оо

D(
р
r!
Р(
aа

|а

lrЕ iдц. ЁЕ l а týэЁ

ЁЕЁlЁаlЁЁilЁ-i
Ё {iЁЁ Ён *frЕ $ Ё

iЁýтlгцЁl3Ё+
iýВ Ёýi*а ааЁ Е
ЁilЁtэ;3цЕЁ Е

i i ý ý Е э= Ё у 
j'ý 

;

1гýЁцiЁ$аЁ$ iБ<5:_ФхR5р_-, Ез.9ЁУ8+БýЁЁ- E,

I uJ

сл
Фro

N)

NJ

(л
(л
о\

N)
ао
сА
Ф

t\)

NJ

о\
u.)
Lal

хFЁJ.<<rr)н еъ g g Ф
лJJ9valda*i Е р ЁЁн,
Ё." 

=Б 
н Ф

gL Ф -'" Fl
g,в $i,зЁ,.'лЕi;рJ.g=,;ý,B"+
igЁ};Ё2 !,-. ,: (,Х йш'б о: Ч

ýsýýý ЁЕ -'Е. Ц.а vсЁl-<х:]
Jý)l-ло2L'

ЁФ=ЁQп

Ё;; FЁ 5
ij.'znC
Э.в 11, i =,х.Jоф=.Q.a)
=aD о i-.j.aD БЕ.ъ8ý."hи Еorj.d =члs:хыl Е.'=. Р ", Я

Е;ýBiЁчФчФФФ

ЁаЁi*э]' аЕ ýъ rl
е ý,Е g.Еl
ЕЕк,эВ:l
iгаэ1l
Н F aaal

*ФБ,<кх8ý:Ё
:j. н l-t li viT Ф рOа 

=ч.:J р L
i (9 

-. 
Е

зз.55о.цt.лФ8_'8 Б э
8 ы;Е я
Е р58
ЕЕýý,

LEtD

-Цлrцёрц.Е'о л -Е,р FреЕЕ 8
=ФN,ло*=,6
л \, l. ;f*lý-л;-Е
'vФ -'U)ý.и Ф

ЭЧ++ l- g)'

ýэsрч
- '-) (D

Е' r-,r iTi'р \Jч
х (У !5л.о'Ё.(, л

зз>сФоFв я\' лr ф

ЁD0*
х=сl'*л-нос-,р Б'и<ФФи/+ц
и iЗl
ФlФ

I N)
оо
cl)
Ф

NJ

NJ

\о

t\)ý
сл
Ф

NJ

N)

о\
ý
о\

о
Ф
,-.l

Ф
Ф
Ф

о
Ф
р

о'(л

Fl
Ф

N

cD

"ll)

ы
|-t

р
Ф
оо
э
|-t

i}

(Dо
cD(л

ý

Hl?|,tIа|,Ul
tl

F.I



i

сп

Фn

t5х

ФEt
(э
р
aп

оа

А?(

D)
lt
n9(
rа

u)

оа
N)о
N)

о\
ý
оо

-Ё+f,ЁЁЁ

ilЁгiЁ
x ý ЕЕ +; frý 1а ý r i

ЕтlЁrgЁЕЁiЕЕý

ЕýаiЁ1lfiýlЕЁ1
_ Е.Е ы =:iэ б ч Х сг ý,S -Ё.

Ё s"В.F ая ar;"ý;,8 Т

ЕЁý:ýаЁ[ЁýýlЁýýЁЕii

ЁЁЁ:l1ЕЁiЕýЁЁЁЁЁiЁЁ

ЁЁГ-Ёа$ЕlЁЕЕЁýЁзЁЕ1

ЕЁрЁЕаЁЕllЁЁ=ЕЕЕЁЁ



,\
Ф-

výý3.
ý3,
ý'о
хФN;
\Ё
S, Е,

ýаci=
ýЕ
ь.ý
зБ,ло.

*tъхЕ
ý+ФЁ
ýrl

B!l
ý_

а
ý(\

Ul

ф)

D)(

ý
Ф-t

Ф

I

D)(

ý
bJt,

ь)
bJ

А)

о\
(,ý
Ф

(!

0
о
tъ'

ý
(,

tъ'

ý)

i! о'* ,,t

л(Э
ýд

ýэ(

Ф

Ф

(ъ
i
G

9UD

tъао

Фrl
(ъ

(ъ'
'.l
(э

E,t

.l
Ф

oq

ор
(ъ

Dэ

Ф

D?о
Ф

Et

е
Ф

р
n
Е,
п)
i
tъ

ý
ý
ý(]

ýiNl!l

,)J
Ф
N
а

lэ

;aа
Р(El

rt

о
+о'ч

?
-]Ф

а-
(D
|-t

l(лl-
l>lF
|(л
l>
lл
l<llо
о-
Ф
ts1

IфффrзЕ.F5lP =.Е 
i 9 Б,9 ёlч "ý. х| о ý.,э. oj -,lоЁ'хх=}.ý)*Цlл б р а :,: а о

lTH вr*Ё}Ё
lБ, ЭL g. я о .Р r ,"
lЕ Фя Ё.Fi,fi ъlБ,от"за'Ёts9.|: Ё z g Ё с ч. 

=i(9 rlr lt а . О 5 Оо-Хtri;: р>р(р
(9tлЁнЕ.

d--E : Ё 9.
р -" i Q- *N,ip я ыбt.ýiT з ý .f
ъ НЁ 9ý.'Е:i" ý.л-ФЧ (- о +."g. -trго qл.р

Е.ха Е Ё Е"ý"'* ý а 1
р а Ч!Е]rno о F0, a tný, е Ёf iд .ý 1жЕ;lш Qо Ф -': о: ф Е,ý3* -ч Е.{Э.t

99 ý9 зl
Е а 1lаэl

аъlФ эl
d Elыl

bJ bJ
\о ф { о\ Ul ý (, t\) z

]

а.л
(-]

-?
-z
-]
гп

zо7
Ilj

а
-

а
а\.t,

а
Ф

:(

-
dEt

Ф

-
|-t

l-t

а
г.
F,.л
ý!\
v

Фý
л

\
\а\
,е,
ia

F*
а

о(л
I lJ

L 1,J

о
z
?
LrJ
-
о
-
(л

-
\
о
Ф
R\
,ý/
Ф
Фа

л\
ал

\

(л
F-
гп
rлl?
LrJ

ýц

\ai
)а

л
:\
а
!

=?А
I

2l
гп

I
,L)

?
lt

U)

а\
,ý/

ý
-i
\
*
\

z
Ф
Фхо

Iч
(D

(л
F-л
а
N

а\
,ý,

*
}<а

-
\

2ч
Lr,l

?
гd

(л
F-
:1\
Ф

\
с

г\

?
о
о-

х
(л
F-
Ф

ý
ь
(ъ

(ý
ча

л
г\
а

?
Фо.
-
х
ч.,lnо

(л

-
N
Ф

}а

л
о
л
о
р
а

z
(,
о

cDа
Iz
(л
F-
а

Фý
а\
}а

:\
а

Ф

?ý
ФЕ
ор
(л

rл
(л

F
-
ц\F

з

R\
}а

:\

ЕЁ

I?А
--
(л

-
iчr*
Фб
а\
,ý/
}аь
h

,\)
о
оЕ
р
роо
tst
о
(л

F
ач

а\

ý
л

\

\

ф

r!
ф
Dr

Фrt
D
оlt

Фо

а

N)
о\

N.)
L/l
о\(л

19
о\

{ч

NJ
о\

uJ
о\

оо

оо
о\

ý
о\ý
t\)

U)
о\

(,п
[J
о\ч)

\о
о\

оо
оо
\о

t-)
о\

UJý
оо

ý

о\

ýý
гJ
{

N)
о\

N)ý
ооч

о\

ч.)
UJ
u.)
о\ч

оо
о\

о\
гJ
(.l,

UJ
о\

ч
9l
оо
N)

ч)
о\

{
(})

z

U)
Фl-t
oq

.l

LlJ
Ф

о
Ф
о

Ф
l

Р(N
р
iJ
о
ý>Ei
|r)

о
Ф

н
(,

оо

р
о

>1

N

?
ts.l

о-

Pt

ра
cD

7

-l
L1]

N
о

о
Фр
оо
сr)о

>z
зФоý
Б<
>rгiý)

Б .;.

*]
0а

Ф
Ф

р
Ф
|-,|

(л
cDр
V)

р

|-t

lБоо
о
Ф|-l

J
а-
l-t

о
Ф

оо
U)о

Фхý
а.
ts1

оi
сг
р)N
Ф

ýrв>
=' ar

d,Б
-t9

n



о\

э
Dэ

tъ'

(ъ

Ф

Ф

а
Ф

Ф

Ф
tD

(э
оý

а
Ф.о
ý
а
Ф

Ф

Ф
N
Ф

19

Ф

Ф
а
р(

(э
о
Ф
Dэ

(ъ
а

а

lзЕ ýЕ Е
lы Б &s Б
ý *з g g
E'F,j, 9, ;,л Ф рц.Ё
ý ы Т E.fiФ оа !.J о- ;,р l- =,:+(, хФФФ("Е.

)

.l

1J

б,Ф
.+ ý)Ф(5

р
Ф

l-t

ъ са Fгl
хrз о-"}+Ql
-() Н

f ь FьФ Е

оn
Ф

68 рЁ8i
.);+:
"о=
_^.J.a ч{:н.с
-ы|-t

Ф,Er

р
L)

р

оa
Ф'р
.+ ý)Ф(Ь

р
Ф

Fl

-

Ir]

нч
iъор
рб
яDto

р

Ё
оtsl
Ф

Ф

о
ý(

=v;р

оЕ.
=' 

.r
.+Ф

+ + + + + + + + + + Fсрс
Т-\о+-Г

Ф

rl
Ф

ФFl

lt

ъ]аlэIзlэlfl

+ + + + + + + + + + GвG-
MLD

+ + + + + + +

ь
+ + +

Health
Medical
solutions

iM
,,Dutctun
ed-M"

.ъ-

аý
?

+ + + + + + +

G-

а

ц

+ + +

оо|-t
Ф(rЕ

о.
Ф

+ + + + +

ý

ýl*lgl

"]. \Jl +S ol. tэlr Ёli цlъ ral

+ +

MedLux
Group
SRL

x\J
ýа
,Ф
ъб

+ +| +l +l + I
gг-
tъl
а. l -г

Фl
а + +

-]N Ё
-lý в |MedPun
lf BIKtsKr

+ + +++

li
l;

*lý
li

aэ г-El
эl.)l -r-Dlrtl
Фl

I

+ +l+

lx El

iý i,| пчтвк
lý Е|мво
lý ;.l SRL

+ +

о
п
(D
сhн

о.
Ф

+ +

-_-lt
li
lя

+ l;
ltlý
lЁ

_l6

Б--lo
lч
laD
l(, н

ltr-
lo.
|Ф

+ + +

]Ёlý 4
lý 19

lýlý
ld
lý

lý

I M"d"*.o
l m-Teh
l sKr
I

+ + + + + + + + + + Е-
l INTER-
l гдкмд

+ + + + + + +

+

+ + + ББ
l 
STMED

I ics
l 
EYECO

+ + + + + + + + +

+ + I + + + L + + + Бrr",*
lg

+ + + + + + + +l + +
Б;*
l lMrnio
| твrлчо



о-:J Фоо лн

ЁЕ*нйЕ
Е. U- \' iJ a'+ лrtsiъФ.ЬФgзьэ6,аi
*ýЕчаБ,
Ё'эi*ЁЁо_
=:11!]g|з11>l.tr р ?D _
< Li:l1,5Б =-Ч' i-, о_Е:Фi

l'f |н н.

ý Е а; чуi8эцЁрJaн-i.лrр

SJ.Ф: Ц 5 ýj(9 ф.;
Ц Ёр р о Б'эtr "2.Ё;
Е.-, Е.Е<.р

tstо
р

$нЕЁ г}яý Y
Е fi ý iý ЁЕ фЕ
Ё*Fg.fýЕЁЕB9i+Eqeýa
Ё ач а Е"g.аЕ.лtлrц рэлЕ_ a)о'Ф
Е.

оЕ

Фtr
Ф5ýФ
б:iЁid
=оЕФ
:iо.(л

р(

l< EL Е,9 U
i'D' н - сi'ФЕYryfg
ý,,g ф. в нЦл.лЁРо ý З -,"э.*ý.:з 5.D
i-ЁL!P:.i_ni о_>Б рqз.оjl|\9 ц1 j
ý\1rдЁР]lvrts
L-/ я+ с!

(л

р
о
Fi
Р(

ФлоФо:1
5 i.j.
)J.Е_оарЕ.+
ы*
ýФ
nol

п
Ф

9оýа
\.) Ft

;=|

Ф
сл

о

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ ++ + + + +

+ + + + + ++

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +



ЕýЕ 8оаФ9.i ыI.F:о9Бсо;

ЕнЕЕЁо-
чJЁr

=.q1,o i

" Ёкltl

гп гл гпоа N.) - F,

$$E3Sg$
БgЁýýiЁ
G Е i,",ыUtr.] F1 5 рgа.

Е.Ерар
ыьЕ.q,ёtЁi,флroj ol ]tý Ё
Б 9 8 1"g

F.цaiT Ф

й.{ а
>.t
tт ý)

"Е|.

aDв
Ф

NJEtъrd о ЕлРнхдvýE.Q Q Ф'яФ<ЁэЁЁ
цi8 э"ý
=.g.Ё:$ 6.
Ёg а*
Ёiт ыён

rзБ9аоU
Ч р хоjtФ ЕпФ

*Ё*ЕЁýЁК' Е."сл r- ц. Ei .Н

э Ё Ёд Е,Е Е-,s3-Ё.яЕЁ
!!и, л cD

^1 -цЕ,=ý(Dл *
Ф

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ ++ + +

+ + ++ +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

\ъ
S ýё

ъStýт Giýi ý"ýj Rъ.i ýý
!9чý.

Е. ý\s. хрэ ýýа ъýа ýýо Erýd ýх,
Е ýý
З ýцо-лý
ч ýý
-ифаХý
а ýý.
itл

Е ýý
лlý\

'1 1ъа ý'ýЕ*лiв зN
_,l. N ý
,i \ýF 8,ýиýЗ
= \r.

1, ýýýэоý.; ф ý
l: ý :j:ха-Sýчь\Ё \-

]оýл\\
v\илr
-ý. i

ýýлц-Ný
л RScчл
N ё

ýý
ý,*i .irýФчsФStцýх
*ý
ýý
\. л'
\N"ý 

ý,
чвsэ\о *:.
лN

.ь- \ч- \..о\оФ
ý "з.
ýи\- (ъ

ао
q
Ф

N)



ы:Е гrЬоо
фо

х

5ъ EFБ g ыьб_Ё.оф
Б,F 9 u,

Ё,ыg
:' тЕ.сй5оро
Фо:jр ,-r iър,ыЭ

< и srJr5 лFо !:)ýj Ф =хЬ=Jib!J}:x;
5 Е э Е Н,Е. 

о
Е.F,н.8 R
=. У.и r
5< 5t0
;" в 9й тлЕ.FЁЁ9л-ЕJ

Fр'' а Е; э

KEar'
ý.Ё;*ý;б5NэI.g.ч'а баЁ.Ф

ёо
Е.-9.р Б

=,Ф нts
F,| :/ хН<и=
ýнý."
Еоg+.
Б'F1 <

.'х}
:! rз}J rd
".Ы

inýr5 < U)F
'р-лi.авgЁЁFз

"Ён.iJts.(Унч.f:Ён
i..X (J ar НЦUHP'лхЁlу Ё.р Ф о
-ýБ 9
Ёý Ёыя

"3. а

ч
-Фоtrэtr
=tr!. rl

Фр

I?
-
(л

-

z
а

Frl
р

I?
-Е
а
-

?
[1]
1-1

f-с
х
о
сс
(л

-

о(А
L1l

cDо

?
Фо.
о
(л

F

I

2
-]
IrJ

I

?

t-
ЕD

n

Ф
а-
-
о
>.t

оtsi
(л

-

(л
о

о
Ф

о
(D
о-
(л
F-

7l>
I

2.
l
LrJ

l

?

Ф
U)

Ф
о_

zl
L r,J

А
LlJ

?
LtJ
U
IrJхо
7А

I

-]
LlJ
F

(л

t-

l>

о

Ф
I

ý
(л

-

о
Ф
а

I?ý
-Ё
(л

-

ý
гс

гr

х
чJF

(л
F-

lл
Ф

z
Фа.
ор
ао

(л
(л

-

о
|-t

(л

-

?

о
J
Фа.
!?
(л
Ft-

Е>
Ф

х
(л

-

(ъ

Ф='(ъ-l

=Br
Е€
а!ý

Et

(}.)

9l
Lrl

U.)
о\
UJ
Ul
UJ

uJ
(Jl UJý\о

N)
о\
О\
о\
о\9
о\
о\

N)
UJ
u)
N){
ао

t,)
ý
оо
U)ý

N)ý
UJ
U.)
UJ
(}.)
u)

NJ

t\)(Jl

!
N){
(Jl

(,п ý{
оо

{
оо
UJ

NJ

ý{
(/.)ýý

NJ
оо
N.)

о\
оо

\о(л
оо

ооý

ýi;
ф(-

<:.
>э'
ХФ

t!
d
о о

NJ

о

N)
9

о

l..)

о

г.J

о

N.)

о

t9

с)

('
о о

d
trо о о

ý
о

ý
Ф
о

ý
d
о

ý
о

ý
о

ý
о

ВЕ. о
--D9
пх !. э.иFtsi+ЁDЭЁ
ýrФ 19

+ + + + + + + + + I + + + + + + +

а
S.o
"яt 6ý:L v2Фi'аЁЫ1
аы
=d=tpýя,lE
Ф

z
U)

I

Ф
F.t*
ор

z
ar)

Iр
cD
tst

ор

l I

z
сл

Iр
Ф
'-t
;aор

I l

z
V)

Iр
Фп
i.,i aор

z
(л

I

Ф
|-t

;aор

+

z
(л

Iр
Ф|-t

ор

z
(л

Iр
Ф
|-.i

о

z
aл

I

(D
|-t
ж
ор

z
(л

I

(D
l-t

a)

z
сА

Iр
Ф
|-t

ор

z
(л

I

Ф
'-t

ор

v1r5лФл'а;
rr aъ

Б,Jз

ФЁ
(ъ;
Еrý
i.ааtr
tъ

U)

I

I



и о lrЁ
Lлtл'--4-ЁФ Ё',лF. lr iJ чJ

=Ёоаo(Do- z8
ло-)аr-

Fс) нF
Fт1l- ý оi-j ц l-t ЁvЁз ооXdaроаа

ý) tD

гаts Uгк р е qз
ý) il iJ i.,iai/x tr сrЧ:D)rл-Е.

iý)(лхёЕ. l9.о
о.хФо

'-t

t0+
оо
|-t
о
(л
F-

l?
-
(л

-

?
I

z
-]
IIJ

I
,L)

F>

о
о
ts-l

а
-

I?
t-
(J)
'a\)

-

?
l

2
*]
LI]

I

'TJ

ý

ч,

Iz
-Е
(л

-

?

о

Ф
а-

Iz
а
-

U.)
\о(л
!

UJ
U,)\)
оо

b.Jý
UJ
UJ
(}.)

ь
ч)

{ч)
\о
ю

о\ý\]
Un

ý
О\

оо
u)
ч)

NJý
о

ч)

о

ц)

о

ц.)

с'
о

UJ

о

{
о

{
о

\t

о

N)
Ф
о

N)

о

+ + + + + + + +

z
v)

I

cD
>-l

ор

z
(л

Iр
cD
tst

+
ор

I

z
(л

Iý
Ф
tst

о

z
U)

Iр
оl-t

о

I

z
(л

Iр
(D
|-l

ор

+

!ъ tфY .ý'\.ф dbý', ýý8
чF ý"ýý,Вз ь\ý'ý-

=э i,ý ý;'9 ,k. €, N'эi ýýý,
lP\\Б; .* л.Б,
- ý - \ l ч.
а- l о R

ý, i ý,ё ý:

ЁЕ ý ý sйы S *ý.
l{'.-\ч!9=, Sdcjз_ч ý ý ýi;, ý s ý,
Lj.ý \ \ \ý
гtr ý о иЗа к ci Ф

ч !1 ý"ý,ýr ýýý,
ý "]. 

'' S!
; gýý,ý,,ý- ох_ý\
э ý.ýr ý) ýо- а'\ч ý,оi1 dЪ\Е :\
rj. .и G< ..:.{.
1 jъ
а \rý9 iF
t!lý
ц{
r\,ý
*ý.rý
Флr19x
лN

аýrl\il€аýЕс)аЧqБ,
л.а ,ý
ьФý-

э:}+ý\.+л
'D ci-'
о.оиа(ý
JN9л
ýэ.;ý
ý?Ф_\ФýрR
-qrt |хч

фf ..(э"

S:
Lt\и\-
<лЕ.х
-NйN+i

=i\ý
(э
D

.l
р
|л

а
}э(Ei

Фlt
р
lt

Фа

tЭ

Et

р

а

о

Р(

,лJ
Ф
N

ý

rt
Fэ(
ah

U)

tDrl
D)

i

(D
а

о

ё
ý



t9

NJ
ь
N)

(л

ь
NJ

о(л
L^J

Фа

?-Ф
оý
а
'лJ
F

tэ
п9о
Et

(л

F

lt
tt]

-сх

а
F

ЕЁ iiаЁ, ЕЁ ЁgЕЁ ý*F
,r€ гlЁ,ЕýЕ ilгэj iЁ*Ё
ЁýэЁ;тЁЕ: Еft*i"tý
з ; ;,F. 1: + ý э*"Ё н Ъ Ё:

ЁеiяiЁ аýiЁ}+Е
Е. 1 ; р ар - $ Е Е ъ * i
т; 
gЕ: н "g-ЁЭЕ1

|Е.фt

ýаýЕЕ $аЁ ЁЕЁý [, 
i $Ё r а Е аЕ Ё Ё 

= 

i
* ý З В п а ý Ё Ё _нi' *
Е еЕ Ё s fi Е Ё l l з: i
"ЕЁЕ;g,ЁЕ33ээ18р5 s ý FFý g"i
*tr Ф N х ФOа N L.i(9 б- = Ь5 t },, "=,ч" 9 э 

=,
о
Е

о
Р(
>.t

Ф
Ф

о'
сл

ъв
Ф
N
Ф

р
Ф

Ф|t
р
Ф

ор]ёl

+
Ф
|-.t

Fi
а

Iр
|-.t
Ф

oq
р(
сл

Ф
rJ
р

tsi

р
Ф
ро
N

cD

z
р
о'
сr)

tst
ФN
Ф

n
Р(
сл

v)

Ф
tst

cD

р.
о
Ф

L}l



Iz
t.
а
F

} р ря 6, э
J ц \у
;эN

ТЫ6.,ё п,gt i F_ \, +€€ т,Е!"tsФФ,5чtD
ý ý ЁЕ.+ ýс с о '- :,
;ll]!ca5ррноЭ

Vl+ý)

Б з яНЕ.
цЁ Е,ц;,"gF кЕ;
cD Ё Ь о-рl (D q9Ф6.

lLц. L.Lлгt :]з
d ,.., Р' а'

лt

ЕЁýýЁ ЁЁ ý тЁ а i$Ё, 
u * i ý аз Ё g Е

ЕЕ ý ý 

-Ёэ 
*,Е а 1ý'ЁЁЁЁЁВВЁЕý

iЁtЁ ЁЁЁ ЕЁЕЁЁЁчЕЁýЁЁЁЁ
Е 

Сз Н, Е; Ёъ} 
;, 

"з"ЁЁЕ=

о
ý
|-t

l]aо
ý(|-i

Ф

о'
U)

F-t
cD
N
Ф

р
Ф

Фэ9
Ф

о.
о
t0

о\



:5 LлФ 5 |g.ri i.-X Ь а
р Ё уЕ я F-
ý"а ý Ё Ц gg а Ф бч к
лха,ыць

=cD о |-i F.чrФсэ
ЦВ.Е-g.9g"6 аЁ.Йoj9tsБо-л.аоррЁЕл *8,
;]рЕrФ

1ý Ёа
rФr| "rrl iл Ё. lPl

Ф

aъ

\]

(h
о

Ф

Ф

(л

-

F
19

li

Ф

F
D9

El
вэ

rt
(л
,л,)

F

?ll
I

zJEl

I
la]

?lt

Фо

Ф

?lt
t

zJ
L^J

]

?lt

lrrlч
lФ

Ft
tър

ФЕ!
tэ

lt

Фо

а

ЁЁ э gтil ýt *Ё ýЕЁ$аl
Ё} г, F

ýЕ, ЁЁ;l F3 ЁЕl lЁ,3.1 8.Е I l l

ryL Ег ll



zlt
I

zl
tr,
,)J

I
,лl

z-

ч.,]

I?lt
гr

(л

F

о
rt

а
-

?
I

zl
ts

I

?)t

ч.j
a?lt-
а
,дJ

F

о
t,

а
F

а
t?lt
гr

а
F

лlЕ +iE 
ЕýЁЭч-р !l-t0

:,*€ :,*€

ýЁ1 ý;Ё аЕ,ЕЁ
E:eg.E:eg.EEaEЪr8 Ър8 ч"Ц.хё

*ýý ЁЁЕ }ЕЁiý;V ý;3 ýтЕi
т;} Т;Е iliii;Ё,+ :i,Ё ilдt
ýiЁ ý*Е iйrý.нГ ý.вЬ Fз,т_==_-:-)_г-З-
фxа ф*g ýi=Ёг Ёг FтЁ

9 
- 

9 
^ аа'а+8 +i

=о_ =+ ЕьЕ'
Ёý "}Е аiýо х о Ф =; =Р.ч !.о,Ёнз пя aýi
ý€ gЁ rаЕ'кч i4ъ Э=Е8;, З=' lFЗrо1 оо E-=.r

зi ýi ЕЁЁlЦ-ы +я :-FпlБб БФ а Flа; Ер р ,|
ý)tr l

l8Rа Еча Енъг13]g э]т ЕSЁ3
lP - р pD Ё р Б .=,i'-týsoo ýро я=:;ф|,5'Ъ ,FЪ ;Ыts-г

ýЕi ЕЕi ýЁЕ€I'Бв I'Бв вЕче
ЁЕý ЁЕý }ЁiЁ,вЕ,&вЁ, ýп;
iэЕ 9эQ tЕЭ
3,;? з,;Ё Э:,Е*]э б ,]э i- б-оЁч E.d ч з.U Ф 9 э.

ЦiЕ ýiк Ёт--ý.вГ ý.нЬ Нl.Ь
;-l ==чф*а фxi 9s*ц.a!L-(DiЁ Фр) оЕý,б- .б^ т1€Ёi Ё1 а,ъФ

"П 
g .ý'Ё, з, ч в

ъё, ъЁ, а Е,Е
?а e.g 36iiн1 Н; Еёýlаи *€ э,9l
ъ ;. т] Е' :> t- =.l*,й fi,б i €. 9l8;, з5, Б;,rlEI Eg 51зlýi ýi ý=El<3 <Ё.ЁF ЦВ iBEIЕЁ Eq яs.<lБо арЁЁ Ёl- =*rl

lооts
lUJ iл э
lз 9,=|о'Е аl< i-. lrlýj г *r

lФ " ý9lц О
lФ с о
|р . tr

lя F р
li'ъr х
lрD л. ý
|ý 

= 
Е

lnD э 
=,lоэ^i

|!L v rt

lN =, 
;i'

;л(9ir. lл Et

цьЕ
.)(ю.i; Е. о)

чЕчФ(;, Ео -iiо UJE.Э t-oы>яr (л=
5,d о
io 'i.зБ<!.Ф Е.о
Б Е-аашЁ]cD о лi
ч. Н L]l

-=.il?D N zl0а.= ЁlЕ.Ё.L,|

iъ vl
rз Иl
l- lJlс' 1-1
=, I

s El
" .rl
а iDl;Ol
л9l
А) чl

Ебl
Ф ->lр-эlcDl,6 l

Ф(l
оlcDlalс)I

I

l

lý):- 6' 9 о|-р*lqq Е р Q'
;* ь 6,F $l(, (, (9 л лlO о "сл Yj Jll- 

- 
н. v'9

lо о Ф t0 \:lE. Е. н 
- 

л!i4 d 9 Е. р
lФ Ф с 5 i}

lЁаНаЕ
l о .{,r) ,
l+q9-!

l: i Эglýц ;8l.. !l -оl:;3 ьэ
lБ ?' Е. 6,
6] - ;'<'-!. ё Ft li}Ё:+З. -Zч,ý зj
р(* \гI]

-нcj 
" 

u,f
"=. ф ro 'гJо Е.>

т ёэ
ф*L

а- q, .*
й !lоэнrц
оNё
ý. "з,Бц

aiJ-L-л
t\) d()

"а i'э
9]

р- P'i
о|dl

Е ёl
ff BI
-,зl9 сDlЁ а|
о E.lо 5l
аъl"о 

=,IЕ 9l
5 ala-olФ 5l
о ;-i|
Е El
Е.эl
Hal
J J.l"6. Бl
ы al|-t 

l

оо



бI

:чсцqпd olilzlчce эр llJnpoco.td вэшlпuу

вulqз/вrрulииt11
|JBaHauafl

BIJB|UaJuaIJSaJ!.J

1uоlчвlа3uy/If 006
{uвqвшýвJd

в ut t1 з7,{вr р чrlлу1 q3 
J s ч1

-х 0д-э(I

8J BIlI nJ olBc п р oJa{ п Jepotri\I

0009ýI

008 8L

009tдý

-(ЕпJ
аtsпlэut)

lBlol
1пiа.lд

000 OtI

000 бtt

0008д,

000ý9

00ý,tI

cnq z

TES "иt-рашqсlпq6.

IлIJ

@ф
эр IcIlsIJэlcuJu

рпuuш
'Iлэlха JolBIIJqцac

L lo-I

Jnq z тuS
IвсIреиI

uоса,tg 5з1

J008lIлuIш шпIол
'1всtцэ,t 'lnla8ups
в эIznJSuBJl эр
Iпlэulqвс п4uэd
рurпЁuus prusBld
шluэd rоlеlэЕtrоз

,lo-I

0008l,, Jnq I

тuS 
"иtr_рачrqсlпq66

иtJ

auэIueJcBJ}uI
lý в4ха JоIэsЕл в
lэlddор zrцlzodstq

Zlo-I
(члr
KJKJ)
IBlol

1пiалд

(члr
EJKJ)

JB|Iun
1пiалд

qJпýЕш
ар

аlвlguп 1ý
а|в|IlчвJ

сIшоuоса
1пlплоlвlеdо
ЕеJIшпuао

InJn|oJ
ваJrшпuа(

:luрвэ-mlnрJосвдсIlqпd erilzlqce эр Inlnlce4uoc BэJInqIJ}V
:SIJap B-S aJlnqlJlв ар JJJnpacoJd 1n,rpBc ug asndap JolalJaJo llrрrвdшос ;ý ;;.rgnlB,la .llgчtшвха вшJп uI .}[

(лоlаdЫ адэпIDлааt 5о!пО аlаца!о aJDc u! IпzDэ щ оlаlйпоэ оа. ag)

:Jo|alJaJo ваJвпIвлааu .€I

(lsоэ-арцlпэ цоdоl uпq юut рэ пDs !аld-аlо1l1оэ|,lоdtэl uпq IDur рэ :tоlпП|lJэ DzDq u! аt!пq!]Р 1sо!-пО аюс аlIJп|Оl пlluаd оlаldulоЭ 1,1. ag)

:;iBctldB аJвпlЕла ар !!Jo|JBJ PU;,r;rd в;iвш.lозu1 7д

as ,алпqll1о ар u.лац"t" :ii:tr'f;:r:;,H",::#Y,::n',!,r:;''X;;::::;kЪ::'Y,':::,'';';,::::;

tr }sос-э}вll1uс цоdвл unq Iвш Iаэ
п iэ.ld-эlu1l1вс цоdвr unq IEIII Iээ

tr }nzgcs IPlu Iэс lпlsоэ
l lnzpcs Iuш Iэс 1пiэr4

:1Bc;ldB aJlnqlJlв ар lnIJallJэ .II

:IJn}oI эd 1nlcerluoc InqIJlB nu Е эр IэIzIcap BэJPcцIlSnI

[1tоэlрulJ :}uеuаJо týBlnlac' эlIпqIJ}u ц lod эJЕс IJn}oI ар InJ*tunu рчlпшd IJE}I.'II ацV
tr эIIJп}оI эlвоl n4uad

п alelnmnc IJn}oI эlIпш rcш ru}uэd

! loJ э.lесэц nJluad

:Jo|auaJo в aJBnlBлa ар ваlвl!|вроиJ .0I



0a

Е xBJ пвsдý аэIчоJIэаIа
эсOоIГIш uIJd IIJ?эluпшOэ IIJэlIшsuзд lllzuc uJ эIlz I I д

D xeJ nES/lý асIuоJlэаIа
аэвоIГlш uIJd IlJЕсIuпшоэ IIJэIIшSчвдэч Iпzеэ uJ aIJZ I I п acllqnd эlIIiIzIчэЕ рчIлIJd ýI Oz aIInI Е up I Е I,Ju ll3э,I IE (с) 

,urle z,ye е| alnzgzrard эluп8вrd lgcap рсlш
Iuш эlsэ JпIпlэзJlчоэ е Е]Еtullsэ Еашо|ел aJBc uJ |nzвc uI

п хез nBs7tý ээIuолсэlа
ээвоlГtш utrd ttrgэluпшоэ IlJэlImsuBJl InzBJ uJ allz 9 п

:!nlnlrвJ}uoJ ваJа!ачJuJ n.l1uad arBldalýB ар IпчашJаI .9I

(алlqпd аriЕlцэD рu!лlJd ý I0Z
аЦЩ€u!Р t€t'tuП3аТР I€'lJоаIuаралаJdпэарцшtоtuоэu!рzDаzlраJаýцllz!цэDпдuаdпJэп|
ар !прdпВ аI!z!эар aldsap аl!пq!цо ар o,ttlpacold uз lJоэlldtut чэluлоuоэа юрлоlопdо оалэulлоlui1

ЕJвэIспu Eulclpэlu эр Jo}BJoqB1 пrluэd ш}эшоulululuосэQ ý In}o.I
:In|oI кzваIпuв as бglладо о IсIц psndap lsoJ в пu Ес

aJape^ uJ рчg^Е .асцqпd ацi;zltlов pul,r1.1d ýIOZ/IýI .лч веЕа1 чIр (в tп (I) .чIIв Iд .|iB IпIашаl цI

JаIIIиI Is чsо}чсиtr эшuI пс }1npB docsoEur.re1 б lnlo.I
ca.I 'Ecpdo eJqц nc llnpe docsoEuue.I 8 Inlo.I

хпш nc еlон 9 Inlo.I
-tэ|rrэqсоzо lý rэuцв.lеd в эJBZIIIJэ}s э.ttdо1 ар tuэ}SIS , In}o.I

:EzEamJn шпо pdnp gzваIпчв
аý aIIJnloI 613а1 ;аluаzалd ш.lоgчос Е|вJпсIuс 61at|tztqcв Е ElBmIlSa BaJBoIB^ уоOЕ по csaýgdep
larrnqtrlB ар вt|вluашпсор ur аsчtлdпс ala|ur.rao пс clв|ImJoJuoc чI alвluazard 1ý a|BJoqBIa
|SoJ пв пu ашпuв 1ý 'аш.tодuосац nвs ацqвldасовчl баlв,rоарвац alJaJo Iвшпч asndap lsoJ пв Ео
aJepa^ чg рчI^в баоllqпd ацl|rzrrlсв рч;,r;rd ýIOzlItI .rч ваЕо1 uр (р lп (I) .uIIB Iд .lJB IпIашеl uI

,эtilztqce эр
tuпрээоrd эIэlвlIпzэJ эр luаJэJIрuI эJеIсuеuц JэIэsJпs esdr1 gcTpul .6uвuпэчD plmolc., эtЕrп.ttqсо;падq
rý эlЕоlоrпаN эр Inlnlllsul dSиtI lruвIсgэuаq rcOclr6l ulp 9дйl80-I0 .Ju IIJoSIJoS ImoJtroc
'ezeelnlle эS - aIB|IA лоц$сuпд ваJвzIJоlIцош tý влвuошlпd eIBII|uaA ар хаldшоJ шаls15 т tйlот

rDш-а zz\z, u, 0l чlр 9tzr-z0-3u

рш, р эш оuчэlочпшl'@) э сцJ о

тцS саиtrоNнIIJоNпиII ,э,S
шоэ,ltвш8@JоlвJоqеI,рашоJqе.I

тцS JolBJoqe,I рэшоJqЕ.I
рш, Iвэ ryашчосэ,{э@асцзо

тцS lчэIсаиI Nоэалg SэI
шоэ,lrвш3@рш,рэшlsэi

,.(Iаи[JS!пI,.тuS
рш,вuuвдrэlulш@oJuI vS ,,чиQIчd-uаJNI-и[,,

рш,шоэхэрэш@ltltztqсе
]uS чэJ-шоэхэраиi

п:,1rвш@д9-рацлэlчI,гuS (IаишаJNI
шос, 1tвш3@рашцчпdраtu.Ius 

цчпdраIлJ
шоэ, ооtlв,{@ваlп8пlпtrэlвп

TuS dnor9 хпlрэиI
шоэ,lrвш3@шрашчсlпр

:гшS .,иJ-рOшчсlпс'. I/rII
шос,lеш3@в,rорlош,sшq, 1ri,.I,u,S suollnlos IBcIpaиI t{t|вэц

рш,3q3@ээцзо тцS с.IиI-DвD
рш.Iодuосвlер@ювlчоэ

тцS IодuосвlЕо эdсJ

еJаl!шýчвJ| ар ва|вlпвроиtr IIJolImsuBJ| в|в(I
сtшоuоса

lпlпло;вrаdо ваJIшпuа(

:tt|rzlqcB nrluad nJDnl ар ;nlndnr; alllzlcap a.ldsap lJJmouoJa.to1l.tolB.lado BaJBmJoJuI .ýI



Ia

.#')/'r'
,//, ),

-по*ф

:1Ji;z;qcB nlluad шспI ар 1пlпdrч3 Iшо|кспрuоэ

'аlОО3Ц ag аlо3ц юlyapaaald шлоluос alapundspl pцlood aloc пцuаd 1dо!,а1|1zlцэлl
ар цlпрасоld tltp"lпýptsap Dаu!рпцраЮс ptu,tgfuoc 11|1zlцэО пцuаd пlэп1 ар pdпt?.ptanas ?р апр ulaazald ау7

,арuоl|пlоs 
1ý аlоаlшоха 1sot по DarsoaJт blozlto|luo.u

ар юlацооdо,t уцаоl|dаэаl ппsлý lo111|Drsaruaэ цlаuпdар pzo, u! рс 1ý шпэай'( ацqпd аlцfizlцсо pulalld ýIOZ dllп!
€ а!Р I€I аа П3а7 Р G) 'апо Z€ ylo ар апzр^ай апJпzоJ рuцdаэха) пpadsal ро!о а|оэlрut юIаrrоtruп/!пIпllDцао)

Dап!ацJа! пцuаd alщda|ýo ар рuашlа' рJ рtц)ар пJхпI ар 1пdпl3 1шDаS ар апр Dщazald u!,ld

:(alB1;1;qB.lnp ар ltJallJD alBrlldB lsoJ пв a.lBc пrluаd IJnlol/lol nlluad
alJBlluoJ/}cBJ|uoc lвrачсul B-s lý alв}tltqBJnp ар !!JalJJJ alBclldB lýoJ пЕ pc;lqnd ali;zlqlB ар Brnpacord Bl aJBc
uJ lnzBJ u[ JBoP gzваlаldшоС aS ElBP Bo1.1qn.l) (lz.la,t llilzItlэB) эJlqB,lnp ao;1qncI tlitzltllB pul,rr.rd вl|вш.lо;u1 .g1

:}вtачJцl nJpBJ-InpJocB7al|;zltloB ар lпl)вJluоэ .ll

,(оа,орlоц ttэtlqпday р рlэ tпtпроэ 1о (1цпuаuuаl оапрсlоз) 1
1пlоltdо3 11 127п7JIJ ау.tарааэ.td пс арl!ш.tо/uос ug рzоапlсф as 'аю|dа|ýо ар Jорuаlцtаt D мSцсш 'аЙqпа iltti,riц"о

эIIцIZIчсв putlt.ld ý I0z э!Itl} Е щр I g 1 
..lu ttЗа1

о хез nBs7tý асIuоJlээlэ 1u (g) ,чllu Z,|e q эlпzgпаrd аluп8еrd 19ээр аJвш Iвш nвs
эсвоlГlш uyd llJpэltlllmoэ llJа}Iшsчвлаu Iпzвэ uJ allz 9t п glе3а эlsэ lпIпlэuJluос в QlЕшllsэ ваJвоIвл эJес uJ Inzвc

а |soc-apпlDc 1,todo,t uпq шш рэ
о |а.td-аlоltlоэ 1.todo,t uпq lDш !аэ

а |nzpcs lDш рс lпlsоэ
Е |пzрэs lDul рэ 1пtаl4

:alBll|!qBJnp ар lIJall.IJ
alBalldB lsoJ пв аrвr n.l1uad a|lJnlol/Inlol nrluad aJlnqtJ|B ар lп!Jа}!Jэ

:alBltItqBJnp
ар !lJalIJJ alBrlldB |ýoJ пв a,lBc nrluad Jo|lJnloиn|nlo1 lB лdэ lпроэ

(V/IJ пс рulпS l,lD3!рu!) :(ош !al) a}Bl]l!qBJnp ар tlJallJa alBclldB iaФТГrrГп4urГ
JollJnlol/ln|nloJ Е al)EJluo) /lcвJ}uoc u!р yлI пс al|rzlqrB ар BaJBolEл

бN) а(|zJал ltitzlчJB) allqBJnp a)!|qnd ttl!ачJЕ n.l1uad !!Ja|!Jc аlвrlldв 1so; пу

aZOa,L0,It 0'0009ý l 0'0000rI I-0
0000 I ЕЕ

ZaOZ,l0,9a
ЕOlчLtччOla 1xttu 1BltdBc пз

,ltS
IлI - раtцчэlпс

aaOZ,LO,rc 0'0088 L 0'0006rЕ 1-0
0000 t ЕЕ

aZOz,I0,9a
aOlvLEvyOla чlр.цs 1elldec пз

lts IЕсIрэиI
UОЭЭ,(3

eZOz,L0,|E 0'009Еrý 0'0008l, 1-0
0000l €€

zzoz,1,0,9a
|0/vLErnOIa 1хtш 1BltdBc пз

]uS
и[-рэшt{сlпс

nJpBJ
-Iпlп pJocЕ/

lnlnlJBJluoc
|в

аlвllllqв|вл
ар uatUJaI

YлI
лtsпJсц!

YлI
BJBl лdэ

роэ

SэаYэ
в1 1B.l1qEaru! !nln}JвJluo,
BlBp ;ý

IпJЕшпN

ulp.l1s 1вl.tdвэ пз
/aJa!cosB/|x!m

1Bl;dBc пэ
/чоlчоlпв

;BlldBo пэ
:Ba.lapul.tda.l1u1

JtluouoJa
1nlnrolB;ado

веJlшпuаоtnlnlJBJluoc
BaJBo|Eл

Pulrt!"td ý tOZ аЦЩ € ulР I € I :u оа3а7 ар аlпzруцll9рuаlаJц Dа.lDIлlсlDэ ,loliadsы ал|dа$о ар рui*lа1 |lopalas)



1 

 

    

DARE DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziții publice 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.        1__din       27.01.2022    .    

                                                                                                                Date cu privire la autoritatea 

contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Localitate Sadaclia 

IDNO 1012620011549 

Adresa MD-6716,Moldova,Basarabeasca,s.Sadaclia,str.31 

August 1989 

Număr de telefon 069217952,069735310 

Număr de fax 029757964 

E-mail oficial  m.eminescu.sad@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Talmaci Natalia 

                                                                                                        Date cu privire la procedura de 

atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
 Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:OCDS-b3wdp1-MD-1641208544750 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 Diverse produse alimentare 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:  

Link-ul: OCDS-b3wdp1-MD-1641208544750 

Data publicării:03.01.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

NU 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:03.01.2022 

Link-ul: OCDS-b3wdp1-MD-1641208544750 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

 □Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Buget de stat;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 187600.00 

mailto:m.eminescu.sad@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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 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 solicitării de 

clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 
 

 Până la termenul-limită (data 15.01.2022__, ora_18:25_), au depus oferta __5_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Andrei Grigoras 

2. II Prozorovschi Lilian 1010605000089 Prozorovschi lilian 

3. II Negru Victor 1004605000101 Negru Victor 

4. AO Iugintertrans 1003610000214 Vera Faurean 

5. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia 

 Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic  

Operator 

economic 1 

SRL 

Slavena 

Lux 

Operator 

economic 2 

II 

Prozorovschi 

Lilian 

Operator 

economic 

3 

SA 

Fabrica de 

unt din 

Floresti 

Operator economic 

4 

II Negru Victor 

Operator 

economic 5 

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 prezentat prezentat prezentat prezentat  

Garanția pentru 

ofertă 

(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

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

Document 1      

Document n      

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

 

 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)

* 

Cantitat

e și 

unitate 

de 

măsură 

Corespundere

a cu cerințele 

de calificare 

Corespundere

a cu 

specificațiile 

tehnice 

Lot 1 -Carne SRL Slavena 

Lux 

    

Macra de porc 85.00 80 kg  + + 

Macra debovina 119.17 80 kg + + 

Piept de gaina 56.67 700 kg + + 

Gambe 35.83 150 kg + + 

Lot 2-Produse lactate SA Fabrica 

de unt din 

Floresti 

    

Lapte de vaci pasteurizat 11.39 500 l + + 

Brinza de vaci(tvorog) 62.04 200 kg + + 

Unt 134.26 80 kg + + 

Cascaval 116.67 80 kg + + 

Smintina 26.85 50 kg + + 

Iaurt 6.02 1000 buc + + 

Lot 3-Peste II 

Prozorovsch

i Lilian 

    

Peste 44.49 170 kg + + 

Lot 4-Panificatie II Negru 

Victor 

    

Franzela alba 5.0 1500 buc + + 

Franzela secara 5.185 800 buc + + 

Chifla cu magiun 2.13 300 buc + + 

Chifla cu brinza 2.13 300 buc + + 

Lot 5-Fructe si legume II 

Prozorovsch

i Lilian 

    

Banane 22.46 500 kg + + 

Cartofi 7.27 900 kg + + 

Ceapa 7.27 170 kg + + 

Morcov 7.64 160 kg + + 

Varza 13.84 200 kg + + 

Sfecla rosie 9.21 60 kg + + 

Mere 8.14 600 kg + + 

Conopida 36.53 50 kg + + 

Castraveti proaspeti 31.44 30 kg + + 

Rosii proaspete 28.47 50 kg + + 

Ardei dulce 49.77 60 kg + + 

Clemantine 21.53 60 kg + + 
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Radacina de telina 21.06 30 kg + + 

Fructe uscate(prune) 49.91 20 kg + + 

Fructe uscate (gutui) 41.21 15 kg + + 

Verdeata(ceapa verde) 92.36 2 kg + + 

Seminte uscate(in,floarea 

soarelui,bostan) 

99.54 2 kg  + + 

Lot 6-Crupe II 

Prozorovsch

i Lilian 

    

    

Crupa de arnautca 10.49 40 kg + + 

Crupa de porumb 10.16 20 kg + + 

Amestec de cereale(7 

componente) 

18.29 30 kg + + 

Crupa de arpacas 7.04 20 kg + + 

Crupa de gris 10.16 50 kg + + 

Crupa de hrisca 29.08 80 kg + + 

Orez bob rotund 13.29 70 kg + + 

Paste fainoase 

(sfredelus,scoica,fluturas

) 

13.29 80 kg + + 

Faina de griu 8.29 20 kg + + 

Lot 7-Diverse produse 

alimentare 

SRL Slavena 

Lux 

    

Sare iodata 4.67 30 kg + + 

Ulei de floarea soarelui 31.00 130 l + + 

Zahar tos 15.64 130 kg + + 

Mazare conservata 15.28 50 kg + + 

Paste de tomate 27.50 30 kg + + 

Suc de mere  11.17 170 l + + 

Suc de piersici 11.33 170 l + + 

Ceai 15.00 30 pac + + 

Oua de gaina 1.83 2200 buc + + 

Cacao 95.83 2 kg + + 

Foi de dafin 1.33 20 buc + + 

Magiun 22.08 30 kg + + 

 

* 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) 

 Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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  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: __________________________________                 

 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) 

 

 

 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate 

și unitate 

de măsură   

Prețul 

unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lot 1 -Carne SRL Slavena 

Lux 

    

Macra de porc 80 kg  85.00 6800.00 8160.00 

Macra debovina 80 kg 119.17 9533.33 11440.00 

Piept de gaina 700 kg 56.67 39666.67 47600.00 

Gambe 150 kg 35.83 5375.00 6450.00 

Lot 2-Produse lactate     
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Lapte de vaci pasteurizat SA Fabrica 

de unt din 

Floresti 

500 l 11.39 5695.00 6150.00 

Brinza de vaci(tvorog) 200 kg 62.04 12408.00 13400.00 

Unt 80 kg 134.26 10740.80 11600.00 

Cascaval 80 kg 116.67 9333.60 11200.00 

Smintina 50 kg 26.85 1342.50 1450.00 

Iaurt 1000 buc 6.02 6020.00 6500.00 

Lot 3-Peste II 

Prozorovschi 

Lilian 

    

Peste 170 kg 44.49 7563.58 9076.30 

Lot 4-Panificatie II Negru 

Victor 

    

Franzela alba 1500 buc 5.00 7500.00 8100.00 

Franzela secara 800 buc 5.185 4148.00 4480.00 

Chifla cu magiun 300 buc 2.13 639.00 690.00 

Chifla cu brinza 300 buc 2.13 639.00 690.00 

Lot 5-Fructe si legume II 

Prozorovschi 

Lilian 

    

Banane  500 kg 22.46 11229.17 13475.00 

Cartofi 900 kg 7.27 6541.67 7065.00 

Ceapa 170 kg 7.27 1235.65 1334.50 

Morcov 160 kg 7.64 1222.22 1320.00 

Varza 200 kg 13.84 2768.52 2990.00 

Sfecla rosie 60 kg 9.21 552.78 597.00 

Mere 600 kg 8.14 4883.33 5274.00 

Conopida 50 kg 36.53 1826.39 1972.50 

Castraveti proaspeti 30 kg 31.44 943.06 1018.50 

Rosii proaspete 50 kg 28.47 1423.61 1537.50 

Ardei dulce 60 kg 49.77 2986.11 3225.00 

Clemantine 60 kg 21.53 1292.00 1550.40 

Radacina de telina 30 kg 21.06 631.94 682.50 

Fructe uscate(prune) 20 kg 49.91 998.17 1197.80 

Fructe uscate (gutui) 15 kg 41.21 618.13 741.75 

Verdeata(ceapa verde) 2 kg 92.36 184.72 199.50 

Seminte uscate(in,floarea 

soarelui,bostan) 

2 kg  99.54 199.08 238.90 

Lot 6-Crupe II 

Prozorovschi 

Lilian 

    

Crupa de arnautca 40 kg 10.49 419.67 503.60 

Crupa de porumb 20 kg 10.16 12.19 243.80 

Amestec de cereale(7 

componente) 

30 kg 18.29 548.75 658.50 

Crupa de arpacas 20 kg 7.04 140.83 169.00 

Crupa de gris 50 kg 10.16 507.92 609.50 

Crupa de hrisca 80 kg 29.08 2326.67 2792.00 

Orez bob rotund 70 kg 13.29 930.42 1116.50 

Paste fainoase 

(sfredelus,scoica,fluturas) 

80 kg 13.29 1063.33 1276.00 

Faina de griu 20 kg 8.29 165.83 199.00 

Lot 7-Diverse produse 

alimentare 

SRL Slavena 

Lux 
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Sare iodata 30 kg 4.67 140.00 168.00 

Ulei de floarea soarelui 130 l 31.00 4030.00 4836.00 

Zahar tos 130 kg 15.64 2033.20 2197.00 

Mazare conservata 50 kg 15.28 763.75 916.50 

Paste de tomate 30 kg 27.50 825.00 990.00 

Suc de mere  170 l 11.17 1898.33 2278.00 

Suc de piersici 170 l 11.33 1926.67 2312.00 

Ceai 30 pac 15.00 450.00 540.00 

Oua de gaina 2200 buc 1.83 4033.33 4840.00 

Cacao 2 kg 95.83 191.67 230.00 

Foi de dafin 20 buc 1.33 26.67 32.00 

Magiun 30 kg 22.08 662.50 795.00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Slavena Lux 20.01.2022  e-mail 

SA Fabrica de unt din Floresti 20.01.2022 e-mail 

II Prozorovschi Liliana 20.01.2022 e-mail 

II Negru Victor 20.01.2022 e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

 

 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

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

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorulu

Întreprinde

rea: 

Numărul 

și data 
Cod CPV 

Valoarea 

contractului 
Termen de 

valabilitate al 
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i  

economic 
Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocie

re/ 

Cu capital 

străin 

contractului/ 

acordului-cadru 

fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

contractului/acor

dului-cadru 

SRL 

Slavena 

Lux 

 5 
27.01.2

022 

158000

00-6 

78356

.12 

93784

.50 

27.01.2022-

31.12.2022 

SA 

Fabrica 

de unt 

din 

Floresti 

 6 

27.01.2

022 

158000

00-6 

45539

.90 

50300

.00 

27.01.2022-

31.12.2022 

II 

Prozorov

schi 

Liliana 

 7 

27.01.2

022 

158000

00-6 

53406

.70 

61064

.05 

27.01.2022-

31.12.2022 

II Negru 

Victor 

 8 27.01.2

022 

158000

00-6 

12926

.00 

13960

.00 

27.01.2022-

31.12.2022 

 

 Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 

încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 

verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, 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. 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr. 6 din 27.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 

Localitate Mun.Chișinău 

IDNO 1013601000521 

Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 

Număr de telefon 022-25-52-69 

Număr de fax 022-25-56-17 

E-mail oficial  sti@mai.gov.md 

Adresa de internet - 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 

anastasia.caraivanova@mai.gov.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 şi consumabile pentru imprimante laser şi deservirea 

imprimantelor şi copiatoarelor 

Cod CPV 50300000-8 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerea procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica 

din cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr. MD-1639569775273 

Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048725/lot/11544655/ 

Data publicării: 15.12.2021 

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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 360 000,00  

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: au fost efectuate modificări în anunțul de 

participare. 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639569775273
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
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Rezumatul modificărilor Nu sunt 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 

SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 05 ianuarie 2022, 11:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. „AURMILION” SRL  1011600037854 Serghei PODORNICOV 

2. “IMPRESO-PRINT” SRL 1008600057315 Liliana DOROFEI  

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„AURMILION” SRL „IMPRESO-PRINT” SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

DUAE  prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat 
Specificația tehnică  prezentat prezentat 
Specificația de preț  prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 1% prezentat prezentat 
Actul care atestă dreptul de a presta servicii prezentat prezentat 
“Service – Centru” specializat pentru lucrări 

de realimentare / regenerare cartușe 
prezentat prezentat 

Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Extras din registru persoanelor juridice prezentat prezentat 
Certificat privind existența sau lipsa datoriilor 

față de bugetul public național (eliberat de 

Inspectoratul Fiscal) 
prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar 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 corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 

operatorului economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA) 
Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1: Servicii şi 

consumabile pentru 

imprimante laser şi deservirea 

imprimantelor şi 

copiatoarelor 

„AURMILION” 

SRL 
115 052,50 

90 

poziții 
+ - 

„IMPRESO-

PRINT” SRL 
122 450,00 

91 

poziții 
+ + 
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Lotul 2: Lista și caracteristicile 

mărfurilor / serviciilor 

solicitate pentru deservire 

tipografiei de model XEROX 

Nu a depus oferta nici un ofertant 

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

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

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

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

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat: nu sunt 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

„AURMILION” SRL pentru lotul 1 
Oferta este neconformă, cantitatea nu corespunde cantității 

serviciilor/bunurilor solicitate în caietul de sarcini la 

poziția 67, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 84, 88: 

-la poziția 67 s-a solicitat 5 unități, s-a propus – 0 (zero) 

unități; 
-la poziția 69 s-a solicitat 5 unități, s-a propus – 6; 

-la poziția 70 s-a solicitat 6 unități s-a propus – 5; 

-la poziția 74 s-a solicitat 14 unități s-a propus – 5; 

-la poziția 75 s-a solicitat 2 unități s-a propus – 14; 

-la poziția 76 s-a solicitat 6 unități s-a propus – 2; 

-la poziția 80 s-a solicitat 3 unități s-a propus – 6; 

-la poziția 84 s-a solicitat 1 unitate s-a propus – 3; 

-la poziția 88 s-a solicitat 2 unități s-a propus – 1 

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 □               

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea lotului 

D
en

u
m

ir
e
a

 

o
p

er
a

to
ru

lu
i 

ec
o

n
o

m
ic

 

Denumirea 

serviciului/bunului 

U/M 

Cantita

tea 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 

Servicii şi 

consumabile 

pentru imprimante 

laser şi deservirea 

imprimantelor şi 

copiatoarelor  „I
M

P
R

E
S

O
-P

R
IN

T
” 

S
R

L
 Regenerare 

cartridge/realimen

tare cartridge  

91 

poziții 
122 450,00 122 450,00 146 940,00 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„AURMILION” SRL  12.01.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-240 

“IMPRESO-PRINT” SRL 12.01.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-239 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

“IMPRESO-

PRINT” SRL 

Nr. 15 din 

27.01.2022 

50323000-5 
122 450,00 146 940,00 31.12.2022 

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. 

Președintele grupului de lucru pentru achiziții: 

 

                                                                                Igor BIVOL ______________LȘ 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr. 7 din 27.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 

Localitate Mun.Chișinău 

IDNO 1013601000521 

Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 

Număr de telefon 022-25-52-69 

Număr de fax 022-25-56-17 

E-mail oficial  sti@mai.gov.md 

Adresa de internet - 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 

anastasia.caraivanova@mai.gov.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 transfer date și menținere a sistemului WAN MAI 

Cod CPV  64200000-8 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerea procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica 

din cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:  MD-1639128559720 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048449/ 

Data publicării: 10.12.2021 

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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 264 166,66 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: au fost efectuate modificări în anunțul de 

participare. 

Rezumatul modificărilor Nu sunt 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=64200000-8
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639128559720
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 

SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 11.01.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. “Moldtelecom” SA 1002600048836 Iurie COJOCARU 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

“Moldtelecom” SA  

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
DUAE  prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Specificația tehnică  prezentat 
Specificația de preț  prezentat 
Garanția pentru ofertă 1% prezentat 

Informații generale despre ofertant prezentat 
Rechizitele bancare prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale 

din ţara în care ofertantul este stabilit 
prezentat 

Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public 

național (eliberat de Inspectoratul Fiscal) 
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 corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

D
en

u
m

ir
e
a

 

o
p

er
a

to
ru

lu
i 

ec
o

n
o

m
ic

 

Denumirea serviciilor 

solicitate 

 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunde

rea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespund

erea cu 

specificațiil

e tehnice 

Servicii de transfer 

date și menținere a 

sistemului WAN 

MAI 

“M
o

ld
te

le
co

m
” 

S
A

 Servicii de transfer 

date și menținere a 

sistemului WAN MAI 

TIP I 
2 365 916,70 

43 loc. + + 

Servicii de transfer 

date și menținere a 

sistemului WAN MAI 

TIP II 

176 loc. + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
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(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

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

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

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat: nu sunt 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 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 □               

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 

D
en

u
m

ir
e
a

 

o
p

er
a

to
ru

lu
i 

ec
o

n
o

m
ic

 

Denumirea serviciilor 

solicitate 

Cant 

și 

UM 

Prețul 

unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Servicii de 

transfer date și 

menținere a 

sistemului WAN 

MAI 

“M
o
ld

te
le

co
m

” 
S

A
 

Servicii de transfer 

date și menținere a 

sistemului WAN 

MAI TIP I 

43 13 750,00 591 250,00 709 500,00 

Servicii de transfer 

date și menținere a 

sistemului WAN 

MAI TIP II 

176 10 083,33 1 774 666,67 2 129 600,00 

TOTAL 2 365 916,70 2 839 100,00 

 

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
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Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“Moldtelecom” SA 12.01.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-241 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

“Moldtelecom” SA Nr. 16 din 

27.01.2022 

64216110-7 
2365916,70 2 839 100,00 31.12.2022 

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. 

Președintele grupului de lucru pentru achiziții: 

 

                                                                                Igor BIVOL ______________LȘ 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

nr. 04 din 27 ianuarie 2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 

Localitate Or. Chișinău 

IDNO 1003600151643 

Adresa Burebista 93 

Număr de telefon 022-55-96-46 

Număr de fax 022-55-96-46 

E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 

Adresa de internet http://mama-copilul.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Cebuc Corina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de deservire a utilajului radiologic 

Cod CPV 50400000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

ocds-b3wdp1-MD-1638970795362 

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

b3wdp1-MD-1638970795362 

 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da  

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-

publice/plan-de-achizi-ii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Link-ul: Nu se aplică 

Data:  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

- 

Sursa de finanțare - Buget CNAM; 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) □ 619 782,00 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

(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 21 dec 2021, 16:00), au depus oferta următorii ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. MEDEXCOM-TEH SRL 1019600008809 Vasile MATEI 

2 Neotec SRL 1002600048135 Botnaru Andrei 

3 

IM Vivamed International SRL 1007600028965 

Harutyunov Aleksandr, 

Cebanova Oga, 

Khachatryan Anushavan 

4 SC MEDEC-Service SRL 1005600050393 Captari Vladimir 

5 DataControl SRL 1003600007935 Alexandru Grabazei 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
MEDEXCOM-

TEH SRL 
Neotec SRL 

IM Vivamed 

International 

SRL 

SC MEDEC-

Service SRL 

DataControl 

SRL 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare, 

conform anexei nr.7 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertei, 

conform anexei nr.8 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice, 

conform anexei nr. 22 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț, 

conform anexei nr. 23 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar 2020 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lipsa datoriilor față de 

bugetul național 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind atestarea 

tehnico-profesională a 

personalului care va 

efectua deservirea pentru 

modelul sistemului 

radiologic 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație radiologică 

eliberată de Agenția 

Națională de Reglementare 

a Activităților Nucleare și 

Radiologice 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu corespunde 
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 

atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 

corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1: Sistem de tomografie 

computerizata Aquilon Prime, 

Toshiba 

MEDEXCOM-TEH 

SRL 
76 000 + + 

Lotul 2: Sistem radiografic/ 

fluoroscopic Shimadzu 
Neotec SRL 328 800 + + 

Lotul 3: Dispozitiv radiografic 

mobil Practix 300/400 P232, 

Philips 

Nicio ofertă depusă    

Lotul 4: Dispozitiv radiografic 

mobil Mobilet Plus, Siemens 

IM Vivamed 

International SRL 
22 980 + + 

Lotul 5: Sistem radiografic Baccara 

90/20 

SC MEDEC-Service 

SRL 
32 940 + + 

Lotul 6: Gamma cameră Nucline 

X-Ring-4R, Mediso Medical 

Imaging Systems 

MEDEXCOM-TEH 

SRL 
66 000 + + 

Lotul 7: Sistem radidiagnostic cu 

braț C ZEN-7000 

MEDEXCOM-TEH 

SRL 
18 000 + + 

Lotul 8: Sistem radiografic 

Sireskop BD-CX, Siemens (Cl. 

,,Em. Coțaga”) 

IM Vivamed 

International SRL 
31 000 + + 

DataControl SRL 32 000 
Nu a fost 

examinată 

Nu a fost 

examinată 

Lotul 9: Ortopantomograf 

Veraviewepocs 3D F40 Morita (Cl. 

,,Em. Coțaga”) 

DataControl SRL 24 000 -- 
Nu a fost 

examinată 

 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” 

în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:   

 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

28.12.21  
Data Control 

SRL 

S-a solicitat autorizația radiologică și 

certificatele de instruire pentru dispozitivele 

Sireskop BD-CX, Siemens Veraviewepocs 

3D F40 Miorita. 

Ofertantul a prezentat autorizația 

radiologică, dar în aceasta nu se regăsesc 

dispozitivele Sireskop BD-CX, Siemens 

Veraviewepocs 3D F40 Miorita 

28.12.21 
Medexcom-

Teh SRL 

S-a solicitat autorizația radiologică pentru 

dispozitivul ZEN-7000, Genoray. 

Ofertantul a prezentat autorizația 

radiologică care include și dispozitivul 

ZEN-7000. 

28.12.21 

IM Vivamed 

International 

SRL 

S-a solicitat certificatele de instruire pentru 

dispozitivelele Mobilet Plus, Siemens; 

Sireskop BD-CX, Siemens 

Ofertantul a prezentat certificatele de 

școlarizere solicitate.  
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9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 

operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

Data Control SRL 

Autorizația radiologică prezentată nu include permisiunea ANRARNR pentru dispozitivele 

Sireskop BD-CX, Siemens și Veraviewepocs 3D F40 Miorita (lotul 8 și 9) din care motiv 

oferta operatorului economic este respinsă conform Legii 131/15 privind achizițiile publice 

Legii 131/15 privind achizițiile publice, art.69 aliniatul (6) ,,Autoritatea contractantă nu 

acceptă oferta în cazul în care oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de 

atribuire.” 

 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         

 (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: Nu se aplică  

(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: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 

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

decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:   

 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Suma   

(fără TVA) 

12 luni 

Suma 

 (cu TVA) 

12 luni 
Lotul 1: Serivicii de deservire a 

sistemului de tomografie computerizata 

Aquilon Prime, Toshiba 
MEDEXCOM-TEH SRL 76 000 91200,00 

Lotul 2: Serivicii de deservire a 

sistemului radiografic/ fluoroscopic 

Shimadzu 
Neotec SRL 328 800 394560,00 

Lotul 4: Serivicii de deservire a 

dispozitivului radiografic mobil Mobilet 

IM Vivamed International 

SRL 
22 980 27576,00 
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Plus, Siemens 
Lotul 5: Serivicii de deservire a Sistem 

radiografic Baccara 90/20 
SC MEDEC-Service SRL 32 940 39528,00 

Lotul 6: Serivicii de deservire a Gamma 

cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso 

Medical Imaging Systems 
MEDEXCOM-TEH SRL 66 000 79200,00 

Lotul 7: Serivicii de deservire a sistem 

radidiagnostic cu braț C ZEN-7000 
MEDEXCOM-TEH SRL 18 000 21600,00 

Lotul 8: Serivicii de deservire a Sistem 

radiografic Sireskop BD-CX, Siemens 

(Cl. ,,Em. Coțaga”) 

IM Vivamed 

International SRL 
31 000 37200,00 

 

 

 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit c.             

Argumentare:  se anulează lotul 9, deoarece oferta operatorului economic Data Control SRL nu 

corespunde cerințelor, iar alte oferte nu au fost depuse. 

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

MEDEXCOM-TEH SRL 18.01.2022  e-mail 

Neotec SRL 18.01.2022  e-mail 

IM Vivamed International SRL 18.01.2022  e-mail 

SC MEDEC-Service SRL 18.01.2022  e-mail 

DataControl SRL 18.01.2022  e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

                                                   

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

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

Moldova). 



 

6 

 

 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ acordului-

cadru 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/ac

ordului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

MEDEX

COM-

TEH 

SRL 
CA 08 25.01.2022 

5
0

4
0

0
0

0
0
-9

 160000

,0 

192000,0 

Pînă la  

31.12.2022 

Neotec 

SRL 

CA 

06 25.01.2022 

5
0
4
0
0
0
0
0
-9

 328800

,0 

394560,0 Pînă la  

31.12.2022 

IM 

Vivamed 

Internatio

nal SRL 

CA 

05 25.01.2022 

5
0
4
0
0
0
0
0
-9

 53980,

0 

64776,0 Pînă la  

31.12.2022 

SC 

MEDEC-

Service 

SRL 

CA 

07 25.01.2022 

5
0
4
0
0
0
0
0
-9

 32940,

0 

39528,0 Pînă la  

31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) Nu se aplică  

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 
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