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model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21048993 din 13.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1007601010600
Adresa mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Tatiana Oboroc, 060944418, 
achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Pâine necesare pentru instituţiile de educaţie 
timpurie din mun.Chişinău, pentru perioada anului 
februarie-iunie 2022

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21048993
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Link-ul: https ://mtender. gov.md/plans/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1640001522087
Data publicării: 20.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
□ Da □ NuProcedura a fost inclusa in planul de 

achiziţii publice a autorităţii contractante Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; □ Buget CNAM; oBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [IndicaţiJ

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 005 814,00

1

mailto:achizitii.buiucani@mail.ru


I

Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 11.01.2022
Denumirea operatorului economic SA Franzeluţa
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Prin prezenta, grupul de lucru din cadrul Direcţiei 
Generale, Tineret şi Sport mun.Chişinău, a 
examinat ofertele prezentate de către compania 
Dumneavoastră la procedura de Licitaţie Deschisă, ...... ... ..... ....
nr. 21048993 din 10.01.2022, privind 
achiziţionarea „Pâine necesare pentru instituţiile de 
educaţie timpurie din mun.Chişinău, pentru
perioada anului februarie-iunie 2022” , pentru 
elucidarea unor neclarităţi şi confirmarea unor date 
privind corespunderea ofertei cu cerinţele stabilite 
în documentaţia de atribuire, solicită prezentarea 
actelor conform anunţului de participare:
1. Certificat de efectuarea sistematică a 
plăţilor impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal( Certificatul ataşat în sistem 
este expirat la data de 07.01.2022, deşi procedura a 
avut loc la data de 10.01.2022)
2. Prezentarea scrisorilor de recomandare de
la instituţii similare conform anunţului de 
participare..

Expunerea succintă a răspunsului SA Franzeluţa a prezentat documentele solicitate
Data transmiterii 12.01.2022

Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

Până la termenul-Iimită (data 10.01.2021, ora 12:00) au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic

1. SA Franzeluţa

IDNO Asociaţii/
administratorii

1002600004030 Colţa Nina

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

Denumirea operatorului economic

2



D en um ire d ocu m en t

;

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

SA
 F

ra
nz

el
uţ

a

D ocu m en tele  ce
(Se v a  co n sm n a  p rin : p re ze n ta

constitu ie o ferta
t, n ep rezen ta t, nu co re sp u n ie )

D U A E +

O fe rta  d e  p re ţ +

S p e c if ic a ţia  te h n ic ă +

S p e c if ic a ţ ia  d e  p r e ţ +

G a ra n ţia  d e  o fe r tă +

D ocu m ente de ca lificare

D ovada înregistrării persoanei ju rid ice +

C ertificat de atribuire al contulu i bancar eliberat de banca 
deţinătoare de cont

+

Certificat de efectuare sistem atică a  plăţii im pozitelor, 
contribuţiilor

+

U ltim ul raport financiar +
D eclaraţie pe proprie răspundere priv ind  neim plicarea în  
practici frauduloase şi de corupere conform  Form ularul 
(F3.4)

+

N eîncadrarea în  situaţiile ce determ ină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin  în  aplicarea art. 18 din L egea 
nr. 131 din 03.07.2015 Form ularul (F3.5)

+

C ertificat de înregistrare o ficială  pentru  siguranţa 
alim entelor (eliberat de A NSA )

+

D eclaraţie pe p ropria  răspundere p riv ind  unităţile de 
transport disponibile pentru b u n a  executare a  graficului de 
livrare a  produselor alim entare conform  contractului.

+

A utorizaţie sanitară de funcţionare pentru fiecare unitate de 
transport disponibilă (eliberat de A N SA )

+

A utorizaţie sanitară de funcţionare pentru  depozit (eliberat 
de ANSA)

+

D eclaraţie prin  care agentul econom ic se ob ligă  să  livreze 
com enzile în  cantităţile solicitate conform  graficului de 
livrare şi la so licitarea D ETS de sector.

+

C ertificat de conform itate/ declaraţie de conform itate +

D eclaraţie priv ind  personalu l angaja t propus pentru 
îndeplinirea condiţiilor contractuale.

+

Experienţă m inim  2 ani în  dom eniul însoţite  de scrisori de 
recom andare de la  instituţii sim ilar

+

Sistem ul de M anagm ent al S iguranţei A lim entelor ISO  
22000 HACCP

+

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

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

3



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Pîine
fortificată din
făină de grâu
de calitate
superioară.
Pentru
instituţiile
subordonate
DETS
sec.Centru

SA Franzeluţa 436 015,97 Kilogram + +

Pîine
fortificată din 
faină de grâu 
de calitate 
superioară. 
Pentru 
instituţiile 
subordonate 
DETS
sec.Buiucani

SA Franzeluţa 454 339,80 Kilogram + +

Pîine
fortificată din
făină de grâu
de calitate
superioară.
Pentru
instituţiile
subordonate
DETS
sec.Rîşcani;
IET nr.199

SA Franzeluţa 720 743,77 Kilogram + +

Pîine
fortificată din
făină de grâu
de calitate
superioară.
Pentru
instituţiile
subordonate
DETS
sec.Ciocana

SA Franzeluţa 436 015,97 Kilogram + +

Pîine
fortificată din 
făină de grâu 
de calitate 
superioară.

SA Franzeluţa 664 411,38 Kilogram + +
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Pentru
instituţiile
subordonate
DETS
sec.Botanica, 
IET nr.152

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice” , se va consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-

a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

11.01.2022 SA
Franzeluţa

Prin prezenta, grupul de lucru din 
cadrul Direcţiei Generale, Tineret şi 
Sport mun.Chişinău, a examinat 
ofertele prezentate de către compania 
Dumneavoastră la procedura de 
Licitaţie Deschisă nr. 21048993 din
10.01.2022, privind achiziţionarea 
„Pâine necesare pentru instituţiile de 
educaţie timpurie din mun.Chişinău, 
pentru perioada anului februarie- 
iunie 2022” , pentru elucidarea unor 
neclarităţi şi confirmarea unor date 
privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de 
atribuire, solicită prezentarea actelor 
conform anunţului de participare:
1. Certificat de efectuarea 
sistematică a plăţilor impozitelor, 
contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal( Certificatul 
ataşat în sistem este expirat la data de
07.01.2022, deşi procedura a avut loc 
la data de 10.01.2022)
2. Prezentarea scrisorilor de 
recomandare de la instituţii similare 
conform anunţului de participare..

SA Franzeluţa a 
prezentat

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
---------  — ----------------— -----  _ ..----- -----

Motivul respingerii/descalificaru
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Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru flecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Reevaluarea ofertelor:

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

. .  ..— ,-------- . » ..—t—7~î--------Motivul reevaluam ofertelor
Modificările operate

In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Cantitate şi 
unitate de

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)economic măsură

P îin e  fo r t if ic a tă  d in  
fă in ă  d e  g r â u  d e  
c a l i ta te  s u p e r io a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a t e  D E T S  
s e c .C e n tr u

SA  F ran ze lu ţa 25000 10,0991 252477,50 272750,00

P îin e  d in  a m e s te c  
d in  fă in ă  d e  g r îu  ş i  
d in  fă in ă  d e  s e c a r ă .

S A  F ran ze lu ţa 15900 11,5433 183538,47 198273,00
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P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a t e  D E T S  
s e c .C e n tr u

P îin e  d in  a m e s te c  
d in  fă in ă  d e  g r îu  ş i  
d in  fă in ă  d e  s e c a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a t e  D E T S  
s e c .B u iu c a n i

SA  F ran ze lu ţa 25900 10,0991 261566,69 282569,00

P îin e  f o r t if ic a tă  d in  
fă in ă  d e  g r â u  d e  
c a l i ta te  s u p e r io a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .B u iu c a n

SA  F ran ze lu ţa 16700 11,5433 192773,11 208249,00

P îin e  d in  a m e s te c  
d in  fă in ă  d e  g r îu  şi 
d in  fă in ă  d e  s e c a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .R îş c a n i;  I E T  
n r .1 9 9

SA  F ran ze lu ţa 37860 10,0991 382351,93 413052,60

P îin e  f o r t if ic a tă  d in  
fă in ă  d e  g r â u  d e  
c a l i t a te  s u p e r io a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .R îş c a n i;  I E T  
n r .1 9 9

SA  F ran ze lu ţa 29315 11,5433 338391,84 365558,05

P îin e  d in  a m e s te c  
d in  fă in ă  d e  g r îu  ş i  
d in  fă in ă  d e  s e c a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .C io c a n a

SA  F ran ze lu ţa 25000 10,0991 252477,50 272750,00

P îin e  f o r t if ic a tă  d in  
fă in ă  d e  g r â u  d e  
c a l i ta te  s u p e r io a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .C io c a n a

SA  F ran ze lu ţa 15900 11,5433 183538,47 198273,00

P îin e  d in  a m e s te c  
d in  fă in ă  d e  g r îu  ş i  
d in  fă in ă  d e  s e c a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .B o ta n ic a , I E T  
n r .1 5 2

SA  F ran ze lu ţa 38700 10,0991 390835,17 422217,00

P îin e  f o r t if ic a tă  d in  
fă in ă  d e  g r â u  d e  
c a l i ta te  s u p e r io a r ă .  
P e n tr u  in s t i tu ţ i i le  
s u b o r d o n a te  D E T S  
s e c .B o ta n ic a , IE T  
n r .1 5 2

SA  F ran zelu ţa 23700 11,5433 273576,21 295539,00

i •

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ______________________
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Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Franzeluţa 13.01.2022 Email

(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)

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 □

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

Denumirea
operatorulu

i
economic

fără TVA inclusiv TVA

SA
FRANZEL
UŢA

DETS
sec.Botanica

25

13.01.22
oO v© O T
00 oir> O
1—H

639595,86 690948,00 31.12.22

SA
FRANZEL
UŢA

DETS
sec.Râşcani

26
13.01.22

oO v© O T OO o  
1/~1 o 677403,00 731790,00 31.12.22

SA
FRANZEL
UŢA

IETnr.199 28

13.01.22
oo  \oO 'OO o  m o1

32928.29 35571.98 31.12.22

SA
FRANZEL
UŢA

DETS
sec.Ciocana

37
13.01.22

oO v©O X  00 o  IO o
T -H

436015,97 471023,00 31.12.22
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SA
FRANZEL
UŢA

DETS
sec.Buiucani

21/A

13.01.22

15
80

00
00

-6 451425,19 487669,40 31.12.22

SA
FRANZEL
UŢA

DETS
sec.Centru

21/A

13.01.22

15
80

00
00

-6 436015,97 471023,00 31.01.22

SA
FRANZEL
UŢA

IP nr.152 21

13.01.22

15
80

00
00

-6 44399,92 47959,00 31.01.22

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DAJNU)

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
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice r
de incheiere а acordului-cadru D

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 2 din 02.02.2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante serviciul de protectie si Раzё de stat
Localitate muп. Chiginёu
IDNo 100б60100l 104
Adresa mчп. Chiqinёu, str. Sf. Тёrii,26
Numйr de telefon 022250-9з4(з2\
Numйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact (пumе, рrепufпе, tеlеfоп,
e-mail)

Mariana MAGLA

2. Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preturi rlicita{ie deschisй
пAltele: [Iпdicatil

рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчьсаdrч

Bunuri п servicii r Lucrйri п

Obiectul achizitiei servicii de reparatii auto
Cod СРV 501 16500_6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wwvl.mteпder. gоv,md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD- 1 640943098760
Link-ul:
https ://achizitii.md/rolp-ublic/tend et 12| 049 533 l
Data publicйrii: 31.12.2021, l 1:40

рlаtfоrmа de achizitii publice utilizatй l achizitii.md п e-licitatie.md; п yptender.md

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

r Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://spps. md/wp-content/uploads/2022l0 1 /Plan-
de-achizitii-2022.pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: -

Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru пSistem dinamic de achizi{ie
пLicitalie electronicй пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе rBuget de stat; пВugеt CNAM; пBuget CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе sчrsе: flndicati|

Vаlоаrеа estimatй aei, fdrй ТVД) 250000,00lei



Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlui economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 DAAC HERMES SA l002600009035 Vasili CHIRTOCA

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: Nч ач fost

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Nu ач fost

5. Рfiпй la tеrmепчl- limitй (data 21.01.2022, оrа 14:00), а depus oferta uп siпgчr ofertant:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сf,trе ореrаtоrii economici:

(IпfоrrпаSiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu ceriпyele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, па соrеsрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе ceriп|elor de calificare))

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

* iп cazul utilizdrii licitaSiei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei Jiпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd
"Corespuпderea сu сеriп|еlе de caliJicare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа priп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чIчi апоrmаl de scйzut) s_
а solicitat: Nч s-a solicitat

Nr Descrierea сritеriчlчi/сеriп{еi DA.A,C Hermes
SA

l DUAE prezeпtat
2 Oferta F3.1, F4.1, F4.2 prezeпtat
J Garantia pentru оfеrtё 1 % preZeпtat
4 Garan{ia de Ьuпб executie 5 oZ prezeпtat

5

Ореrаtоrul economic trеЬuiе sй dispunй:
l) evacuatoare репtru ridiсаrеа automobilelor de la fafa locului sau contract cu tlrmб speciaIizatД;
2) agentul economic va оfеri garan{ie de minim б luni la serviciile of'erite gi la piesele de schimb
instaIate;
3) personal califlcat (cu studii iп domeniul dat), rTinim 5 реrsоапе;
4) va dispune de minim о statie de dеsеrчirе 9i rераrа[iе auto iп rаzа оr. Chiqinйu саrе va fi dotatД
сu:
- minirn 4 posturi de dеsеrчirеа tеhпiсй flecare dotat сu elevator de ridiсаrе а autornobilului;
- nrinim un utilaj de rеglаrе а чпghiurilог го{ilоr de ultirnй generalie;
- utila.j репtru аlimепtаrеа instala{iilor de аеr conditionat;
- minim uп post de diagnosticare computerizatй а automobilelor dotate cu utilaiele песеsаrе;
- minim uп post de rераrа{iе а rоfilоr auto dotat cu utila.j репtru demontarea Ei mопtагеа
апчеlореlог;
- utila.je qi iпstrurпепtе репtru rераrаtiа апчеlореlоr;
- uti laj репtrч iпdrерtаrеа.iапtеlог automobilului;
- stafia de rераrа}iе va dispune de supraveghere video а lосurilоr de rераrа[iе qi sta{ionйrii
vehiculelor.

prezeпtat

6 сеrеrе de participare prezeпtat
7 Declaratie priv nd valabilitatea ofertei prezeпtat
8 Declara{ie priv nd сопГtrmаrеа identitбtii beneficiarilor efectivi prezeпtat

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei, lei

(йrё ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu ýpecificatiile

tehnice

servicii de
reparatie auto

DAAC HERMES SA 2.468.391l,66 + +



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu ач fost

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot r
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пчmёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi: -

1l. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{чl cel mai scйzut r
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nч s-au aplicat

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Щфц!
14. in urmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicё/acordului-cadru:

Suma contractului de achizifii se stabileqte iп cuantum de 250 000,00 lei fЕrё TVA, in limita surselor
bugetare alocate, suma ofertei fiind de2 468 З9|,66 йrё ТVА.
Suma totalё а contractului, inclusiv ТVА, constituie: з00 000 lei,00 bani MD.

Апulаrеа procedurii de achizilie рчЬliсё: Nu а fost

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

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

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi: in temeiul art.32, alin. (1),lit. Ь) al Legii
пr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsurй

Рrе{чl unitarn
lei

(fйrй ТVА)

Рrе{чl total,
lei

(ff,rй ТVА)

Рrе{чl total,
lei

(inclusiv
TvA)

servicii de
reparatie auto

DAAC
HERMES SA 250000,00 з00000,00

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DAAC HERMES SA 0|.02,2022, оrа 09:17 e-mail



17. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatorului

economic

Intreprindere
а:

Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйin

Numirчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

cadru

Cod
срч

Vаlоаrеа сопtrасtчlчi, lei
Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

саdrч

fйrй ТVА inclusiv
тчА

DAAC
HERMES
SA

Capital
autohton

19
02.02.

2022

501 1650
0_6

250000,00 300000,00 зl.|2.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi):

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа cu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii
de dшrabilitate:
Criteriul de atribuire репtrч lotrrlЛoturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre[ul cel mai scбzut tr

costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost tr

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard cd tеrmепul de aEteptare репlrч incheierea
coпlractalui/coпtractelor iпdiсаlе а tost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп, (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile рuЬliсе )l рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei solu|ioпate.

Рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul de lucra репtru achizilii сопtirmd desfds urdrii proced urii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе соп/оrm prevederilor lеgаlеiп

Сопdчсйtоrчl grчрului de lчсrч pentru achizi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Рrепчmе)

4



























DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. 6 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: 21049542
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de locaţiune buldozer
Cod CPV 60182000-7
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-b3wdpl-MD-1640949719359
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-16409497193 59?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; aBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 250 0000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-


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), a fost depusă o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 SRL "Credo Industry” 1003600100216 Paşchevici Ana/Paşchevici Sergiu

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

Denumire document
Denumirea operatoru ui economie
SRL "Credo 

Industry”
Documentele ce constituie o] erta

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
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat
Raport financiar 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.l 3)

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului conform Formularul (Anexa nr.14) prezentat
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt îndeplinite 
de către aceştia (Anexa nr.l5) prezentat
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.16) prezentat
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.l7) prezentat
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici Formularul (Anexa 
nr.l 8)

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa nr.l9) prezentat
Declaraţie terţ susţinător profesional Formularul (Anexa nr.20) prezentat



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea
cu cerinţele de»

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Servicii de locaţiune 
buldozer

SRL "Credo 
Industry” 712,5 400 ore + +

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:

D ata
solicitării

O peratorul
econom ic

Inform aţia  solicitată R ezm atul
răspunsului
operatorului

econom ic
2 0 .0 1 .2 0 2
2

S R L
C r ed o
I n d u s tr y

P rin  ser. nr. 31 s-a  so lic ita t p rezen ta rea  în  decurs de 3 zile  a  u rm ătoarei 
in form aţii: P o triv it pct. 16.3 al anun ţu lu i de p artic ip a re  s-a  so licitat 
C ertifica t de efectuare  sis tem atică a  p lă ţii im pozite lo r, con tribu ţiilo r - 
co p ie  -  e libera t de Inspecto ratu l F isca l (va lab ilita tea  certifica tu lu i - 
confo rm  ce rin ţe lo r Inspec to ra tu lu i F isca l al R epub lic ii M oldova); 
C on firm a tă  p rin  ap lica rea  sem năturii e lec tron ice  a  o fertan tu lu i. L a 
ce rin ţa  dată com pan ia  D V S nu  a p rezen ta t n ic i u n  docum ent, în să 
confo rm  pct. 3B.1 d in  D U A E  aţi m en ţiona t că  com p an ia  D V S şi-a 
ono ra t ob liga ţiile  cu  p riv ire  la p la ta  im pozite lo r, tax e lo r şi con tribu ţiilo r 
soc ia le  în  confo rm ita te  cu  prevederile  legale  în  v igoa re  în  R epub lica  
M oldova , şi la  pct. 3B .3 aţi m en ţiona t că  com pan ia  D V S  este  în  m ăsură 
să  fu rn izeze un  certifica t cu  p riv ire  la  p la ta  im pozite lo r sau  să  furn izeze 
in fo rm aţii p riv ind  onorarea ob liga ţiilo r fiscale . A stfel, so lic ităm  să 
p rezen ta ţi cop ia  certifica tu lu i p riv ind  lip sa  sau  ex isten ţa  restan ţe lo r fa ţă  
de buget, în reg istra t de se rv ic iu l fiscal de stat.
P o triv it pct. 16.12 al anunţu lu i de p artic ipare  s-a  so lic ita t D em onstra rea  
accesu lu i la  m frastructu ra /m ijloacele  ind icate  de au to rita tea  
con tractan tă , pe  care aceasta  le consideră  necesare  p en tru  îndep lin irea  
con trac tu lu i ce  u rm ează  a fi atribu it - O rig inal - D ec la ra ţie  p riv ind  
d o tă rile  specifice , u tila ju l şi ech ipam en tu l n ecesar p en tru  îndep lin irea  
co respunză toare  a contractu lu i conform  F o rm u laru l (A nexa  nr.13) 
(co p ia  paşapo rtu lu i tehn ic), confirm ată  p rin  ap lica rea  sem năturii 
e lec tron ice  a  o fertan tu lu i. în  cadru l p rocedu rii de ach iz iţie  a ţi p rezen ta t 
D ec lara ţie  p riv ind  do tările  specifice, u tila ju l şi ech ipam en tu l necesar 
în să  n u  aţi p rezen ta t n ici un  paşap o rt tehn ic. D e asem enea la pct. 16.13 
s-a  so lic ita t - D em onstra rea  accesu lu i la  p ersona lu l n ecesar pen tru  
îndep lin irea  co respunză toare  a ob iectu lu i co n trac tu lu i ce  u rm ează  a  fi 
a tribu it (personalu l de specia lita te  care  va  avea u n  ro l esen ţia l în  
îndep lin irea  acestu ia) - O rig inal - D ec lara ţie  p riv ind  persona lu l de 
sp ecia lita te  p ropus pen tru  im plem en tarea  co n trac tu lu i conform  
F o rm u laru l (A nexa nr.14) (cop ia  perm isu lu i de conducere), confirm ată  
p rin  ap lica rea  sem năturii elec tron ice a o fertan tu lu i. D vs. aţi p rezen ta t 
D ec la ra ţia  p riv in d  persona lu l de specia lita te  în să  nu  aţi p rezen ta t n ic i un  
perm is de conducere.
T o toda tă , V ă  in fo rm ăm  că fo rm ularu l D U A E  p rezen ta t d ife ră  de cel 
so lic ita t. A stfel, so licităm  să prezen ta ţi fo rm ularu l D U A E  com pletat 
p o triv it ce rin ţe lo r so licitate

L a data  de 
21 .01 .2022  
operatoru l 
econom ic a 
p rezen ta t 
in form aţia 
solicitată.

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării



Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile o
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 □

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:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de 
locaţiune 
buldozer

SRL "Credo 
Industry” 400 ore 712,5 285 000,00 342 000,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Credo Industry” ăA ox. 2022 credoindustryachizitiirSmail.ru

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 □_______



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
prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziţii publice/acordul cadru respectiv
urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost sinsurul ofertant la procedura de atribuire si nu
există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire.

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru înche iat:

D e n u m ir e a
o p e r a to r u lu i

e c o n o m ic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

N um ărul 
şi data  

contractu lu i/ 
acordului- 

cadru

Cod
C PV

V aloarea  contractu lui
T erm en de 
valabilitate  

al
contractu luifără T V A

inclusiv
TV A

SR L C redo  
Industry

Cu C apital 
A utohton «O CA.C&.'â/X 60182000-7 285 000,00 342 000,00 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi): Nu este cazul

Au fost ap licate criterii pentru ach iziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)?

(DA/NU)

V aloarea de achiziţie cu T V A  din  con tract/ contracte a 
lotu lui/loturilor pentru care au fost ap licate criterii de 
durabilitate (lei M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

Codul C PV  al lo tu lu i/lo turilor pentru care au fost ap licate criterii 
de durabilitate:

C riteriu l de atribu ire pentru lotu l/lo tu rile  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



mode1-1it)

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii pr"rblice

de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de аtriЬuiге

Nr.02/22 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

CONSILIUL RАIОNЛL CIMI
ог.Сimiqliа
l 00760 l 0089 l 5

MD-4l0l .bd. ýtеfап cel Маrе, оr.Сim
024\ 22058 l 024|23399.024121|17
024|_2зз99

_сщЦ@Щ*асhi_z.itiirаiоп_с1дщ!Ц@gцаi[qgц

Bucealcaia [llena, 024121 |77

х
п
п

Dепumirеа autoritйtii contractante

Numйr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, rеlе.fоп,

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate пСеrеrеа оfЪrtеlоr de рrеluri Xlicitalie deschisй
пAltele: !lпdic,ayiJ

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрit c,ctz) Nr:-
Tipul оЬiесtчlчi contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri r: Servicii п Luсrаri Х

Obiectul achizi{iei моdеrпizаrеа Azilului de ЬбtrАпi si invalizi
din оr. Cimislia

Cod СРV 45453 l 00-8

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

Legea nr,l3l din 03.07.20l5 privind achiziliile
publice

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www,mtепdеr,gоv.mdl

Nг: ocds-b3wdp l -MD- l 638l 8] l 3049l
Link-ul: https:// mtender.gov.md/tendersi ocds-
ЬЗwdр l -MD- l бЗ8 l 83 l 3049l
Data publicйrii :29. l | .2021

platforma de achizitii publice utilizatй Х achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

XDa пNu
Li 

"k-;Йаt,.е 
pla""l Сiа.Ы7tП ББlБ р;БiЙii,

www.raioncimislia.md Achizitii publice

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd сuz) Data: 29.10,202l вАр NR.84
r-bK-Г-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пI jсi_цli_е,е_L_еs_tl_о_цiqt_]r_qЩфg9|99Цоцlс_

пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
г:Sursе externe; пАltе sursе: Bugetul local.

Sursa de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimati (lei,.fara ТVД) 3295070

1

Localitate
IDNo
Adresa



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au.fost soli(,il(tte c,lari|ic,йri)

Data solicitйrii clarificirilor й.lz-.zМ
Dепumirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа sчссiпti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

l.Poz. 3l este indicat са grosimea nu este 5 dar
(Grosimea чiЬrорrеsйrii este -6сm) trеЬuiе sa

schimbam la coeficient si саrе аr fl']

2. Poz, 5 IzF54A Termoizolarea exterioara а

cladiriloг cu tencuieli fine ре termoizolant (siste-

mе cu fiхаrе rigida а termoizolantului), suprafata

peretilor neteda: cu placa de vatй miпеrаlй. grosi-

mеа termoizolan{ilor l0 сm (coltar - 240.5m).

aceasta поrmа este anulata саrе este поrmа согесtа

in smeta?

Ехрчпеrеа succinti а rйspunsului 1. Nu este necesar de coeficient (grosimea чiЬrо-

presйrii iпsеаmпё сй plйcile de trotuar au grosimea

de б cm.)

2. IzF55A

Data transmiterii 1 3. 1 2.202l

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr |з.|2.202|
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitirii de

clarificare
l. Indicati va rоg densitatea vatei miпеrаlе de

grosinrea l0 cnr репtru t-asada сопtЬrm indicatii-

lor din рrоiесt sau atasati proiectul ре plattbrma.

Ехрчпеrеа succinti а rйsрчпsului l. Densitatea este 80

Data transmiterii

D"t" r"lt.tti.ti .t"rtfi.й.tb,

13.\2,2021

14.12.202|

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de

clarificare
1. Densitatea 80 la vata minerala пu este posibila.

cu asa vata minerala пu se executa Гasade umede.

Densitatea minima trеЬuiе sa fle l35kg/m3. Daca

о sa solicitati 80kg/m3 riscati sa aveti перlасеri

ulterior iаr апtrерrепоrul va solicita modificarea

materialului...si respectiv va solicita bani

suplimentari. Репtru а evita eventuali smесhеri de

апtrерrепоri. Va sugeram sa indicati densitatea nu

nrai nrica de l35kg/m3.

2.Poz,5 IzF54A ati spus сй schimbam in IzFSSA

dаr aceast cod include placarea cu polistiren а

ancadramentul dаr dumnevoastra пu cereti asta
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pentru codul саrе il cereti аrt fi mai bine Izt55C
саrе cod il indicam са sa fie соrесt dеоаrесе se

modifica si materialele si поrmа mаtеriаlеlог este

alta?

3.р. 5 IzF54A (Cod anulat) Cod valabil IzIr55C
(termoizolare сu vata miпеrаlа). Modificati.
Specificati раrаmеtrii la vata minerala ехеmрlu
fbndul de eficienta епеrgеliса indica:
(Теrmоizоlаrеа сu placi de vata miпегаlа ре baza

de fiЬrе de bazalt cu densitatea de l35 kg/m3 gr
l00mm (GOST EN l602) sau mai bine.

Conductivitatea termica :0.044 W/mk (GOST
70]6 - 99. SP 23-101-2004) sau mai bine.
Vаlоаrеа declarata а stresului la соmрrеsiuпе la

dеfоrmаrеа de l0% а grosimii - 45 kPa (SM
GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara
(stins de sinestatator - clasa А (SM SR EN l 350l
- l + А l sau mai bine), Sub placaj (Рlасаrеа

реrеtilоr cu p|aci din сеrаmiса-grапit) tehntllogic
se monteaza placi polisterol expandat. EXEMPLU
fondul de eficienta energetica indica:

Теrmоizоlаrеа exterioara peretilor а cladirilor cu

tencuieli fine ре termoizolant (sisteme cu fiхаrе
rigida а termoizolantuIui). supraf'ata реrеtilог
neteda: cu placi de polistiren Теrmоizоlаrеа
soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS)
densitatea 26 kg/m3 (GOST EN l602) gr, de l00
mm ) Conductivitatea termica: 0.035 W/mk.

Vаlоаrеа declarata а stresului la соmрrеsiuпе la

dеfоrmаrеа de l0% а grosimii - 200 kPa (SM
GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara
(stins de sinestatator - clasa Е (SM SR EN l350l-
1+Al) sau mai bine). Sаu пu se izolezД soclul sub

placa.i, р.8 Саrе este latinrea pervazului din
aluminiu? р.44.45 саrе sunt accesorii de

montare? р. 46 Nod de rеglаrе сu amestecare

SUMX 60-4 Oferiti mai multi parametri, р.48
Рапоu, masa, kg, pina la: 50. (modul de dirijare si

automatizare а аgrеgа-tеIоr de tratare) Se include
in rеsursе (daca da in се pozitie se include) sau il
oferiti d-stra? Се include acest panou?

4.se inlocue;te pozi{ia IzF54A cu pozilia IzF55А, .



Ехрчпеrеа succintб а rйspunsului 1. se ассерtй densitatea de l35 kg/m3

2. Se scimbб рriп pozilia IzF55C

3, р.5, Se scimbД cu sinrbolul IzFSSC. р.8.Lй[imеа
prevazului 25 сm. p44.45.Accesorii de пrопtаrеsе
рrечбd iп роz.52.5З sub simbolurile VC37'A 9i
VC37D. р.46 -SUMX 60-4 Р48 prevede luсrёri de
mопtаrе а panoului, resursele sunt рrечйzutе in
poziliile 32,33,34(сопtrоlеr gi рапоu de contro|
4, Se scimbй cu simbolul IzFSSC

Data transmiterii 14,12.202l( l ) . 21.12.202l(2-4)
Data solicitйrii clarifi сйrilоr
n"nu-iiea ope.at*"tui econo"ri. - 

_- '
E*pun.ie - '
clarificare

21.12.2021

l, proiect репtru lucrari, in special pentru чеп-

tilatie

Ехрuпеrеа succint5 а rйspunsuIui i. Рiы..t d. *;сutйmi.uйrl
de modernizare а Azilului de bйtrinisi invalizi din
ог. CimiElia. Compartimentul Vепtilаrе, condi-
{ionare а fost verificat la date de 08,05.202l de
сйtrе verifi саtоr atestat,

Data transmiterii 2l 12.2021
Data solicitйrii clarificirilor 22.12.2021
Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de
сlаrifiсаrе

l. incarcati ре рlаtfоrmа proiectele disponibile.
sunt песеsаrе репtru intocmirea оfеrtеi

2. р.5 Cod valabiI IzF55C.Cerintele pentru

izolatie. Mentionati cxpres densitate NU MAl
MICA de l35 kg/m3 ......

3. р. 99 Fiting din otel zincat сirсulаr. Specificati
се montam concret. р,l0l Montarea canalelor de

ventilatie avind реrimеtrul 800+l000 mm. Саrе
sectiune? p,l02 Мопtаrеа сапаlеlоr de ventilatie
avind perimetrul 800+l000 mm. Саrе sectiune?
p.l05 Montarea canalelor de ventilatie (piese

speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din
tabla zincata sau aluminiu. de 0,7 mm grosime.
avind реrimеtгul pina la 3600 mm. ОГеriti
descifrarea pozitiei date, Descifrarea poate fi
yizualizata in fоrmulаrul 5. Се tЪl de piese

speciale? Сum se aplica поrmа data?

4. p.l00 Мопtаrеа сапа|еlоr de ventilatie avind
pcrinretrul de 200 mпl. С--аrе sectiune? p.l03
Montarea canalelor de ventilatie avind rlеrimеtrul
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perinretrul pina la l 800 mm. Саrе sectiune? p.l04
Montarea сапаlеlоr de ventilatie (piese speciale) la

inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata

sau aluminiu. de 0.7 mm grosime" avind

реrimеtrul pina la 1800 mm. Oferiti dеsсifrаrеа

pozitiei date. Descifiarea poate fi vizualizata iп

Гоrmulаrul 5, Се t'el de piese speciale? Сum se

aplica rrоrmа data?

5. Dragi operatori economici a{i saturat dumme-

чоаstrа lumea cu аýа iпtrеЬйri. а fbst indicat den-

sitatea, Va rog frumоs nu pune[i iпtrеЬаrеа сhiаr

in ultima sесuпdй а trecerii рrосеdurii in etapa

urmаtоаrе. Se in{elege fЬаrtе сlаr сД special

intinde{i procedura.

1. proiectul este iпсёrсаt ре рlаtfоrmё

2. Densitatea nu mai miсё de 135kg/m3

3. Faceli cunogtintй cu proiectul р.99 se monteazй

canale de ventilare din tаЬlй zincatй-O,Smm p.l0l-
l02сопfоrm proiectului р. l05 piese speciale din

tabla zincatёl,0 mm1,0m2 la m2 vedeli proiectul

4. Р. l00-10З сопfоrm proiectului р.104 piese

speciale din tablй zincatб 0,7mm lm2 la m2

22.12.202]l

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care au.fost operate mocli/icdri)

5. Рffпй la termenul-Iimiti (data 05.01.2022, оrа![!!), au depus oferta 5 оfеrtап{i:

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului

Data transmiterii

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

llпdicali sur,\а utilizala ;i clala puhlicariiJ

Termen-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)
IIndicayi пumdrul de zileI

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic lDNo Asocia{ii/
administratorii

l. SRL ANADEM-CONSTRUCT l 0 l 0600007784 adm. Demerii Vadim
7 SRL Euro Light l0l660003l96l аd rп.S_99[i о 1l а Рче_.дл

3. S.C. Cimtermic SRL l 007605004579 adm.'l'erzi lvan

4. SRL Serpavis l 009б0600 1 052 adm. Popovici Sergru

5. SRL Atractiv Invest l 0 I 4600000370 adm. Dradoq Manole



6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i аfеrепtе DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Denumire
document

Dепumirеа rаtоrului economic
SRL

ANADEM-
CoNSTRt_ICT

SRL Еurо
t.ight

S.C.
cimtermic

SRL

SRL.
Serpavis

SRL
Atractiv
l nvest

(Se ча
Documentele се constituie oferta

сопSmпа рriп: prezeпla.t, перrеzепlаl, пu соrеsрuпdе)
Рrорuпеrеа tehnicй prezeпlat statttt irl

аstерtаге
statut iп
asteptare

statttt irl

аStеDtаrе
Statut in
aýteptare

Рrорuпеrеа
financiarй

prezeпlat

DUAE рrеZепlаl
Gаrапliа репtru
оfеrtй

рrеzепlаl

Se
Documente de calificare

vа сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепlаl, пu corespuпde
Сеrеrе de раrtiсi-
раrе;

рrеzепtаl statLlt irl
aSteDtaгe

statut irl
aýteptaгe

statut irl
аýtерtаrе

statut irl
asteptare

Declara{ie privind
valabilitatea оfеrtеi:

рrеzепtаl

Grаfiс de ехесutаrе а
luсrЁrilоr;

рrеzепtаt

Dесlаrаliе privind
ехреriеп{а similагй а
operatorului economic
in domeniul de active-
tate aferent obiectului
contractului се чrmе-
azl а fi atribuit;

prezeпtctt

Declaгatie privind
lista рriпсiраlеlоr
luсrёri executate in
ultimul an de active-
tate;

рrеzепtаl

Declaratie рriйпd
dotirile specifice,
utilajul gi echipa-
mentul песеsаг
pentru indeplinirea
соrеsрuпzйtоаrе а
contractului ;

рrеzепlаl

Dесlаrа{iе рriйпd
personalul de spe-
cialitate рrорus
pentru implement-
tаrеа contractului;

рrеzепlаt

Lista suъсопtrасt-
tапtilог si раrtеа

рrеzепtаt
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/рйr{ilе din contract
саrе sunt indep-
linite de acegtia
Informatii рriйпd
asocierea ;

рrеzепtаl

Angajament tеr{
sustinЁtor fiпапсiаr ;

рrеZепlаt

Angajament pгivind
suslinerea tеhпiсй Ei
profesionalй а оfеr-
tantului /grupului de
ореrаtогi economici ;

рrеzепlаl

Dесlаrа{iе tеr!
sustinйtor tehnic:

рrеzепlаl

Declaralie tеr{ sus-
tinirtor profesional:

рrеZепlаl

Айz репtru раrti-
сiраrе la licita{iile
publice de luсrlri
din domeniu]
construc{iilor gi
instalatii]or

рrеZепtаt

Documenta{ia de
deviz (fоrmulагеlе
3,5ýi7)

рrеzепtаl

certificat de atestare
tеhпiсо-ргоfЪsiопаl5
а diгigintelui de
ýапtiеr

рrеzепtаl

ceгtificat de atestare
tehnico-profesiona-
lЁ - dirigin{i luсrйri
specializate.

рrеZепlаl

certificat de сопfоr-
mitate ale ргiпсiра-
lelor material utili-
zate

prezentat

Rарогt fiпапсiаr
pentru anul zozo

рrеzепlаl

Certificat рriйпd
lipsa sau existen{a
rеstапtе]оr

prezeпlal

Регiоаdа de gаrап}iе

репtru luсrёгilе
executate

рrеzепtаl

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепlаlе .\е vа iпdic,ct iп c,oп|tlrmitale сч с,еriп|еlе rliп
dосumепtа{iа de atribuire Ei se va сопsеmпа. рriп: pre1eпtal, перrеzепtоt, пu соrеsрuпdе (iп c,azul
сСtпd dосumепtul a.fbsl рrеzепlаt, dar пu соrе,sрuпсl.есеriпуеlоr de c,ali/ic,are))

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iага

l,VА)*

cantitate
si unitate

de
misurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
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MIodernizarea
Azilului de
Ьйtrбпi Ei

invalizi din
оr. Cimiqlia

SRL ANADEM-
CONSTRUCT 2950912.62 l4l0m2 + +

SRL Еurо Light 2957957.87 l4lOml statut in а9tерtаге

S.C. Сimtегmiс SRL 30624l0.28 l4l0m2 statut in aqteptare

SRL Serpavis з|70|44.4\ l4l0m2 statut in aýteptare

SRL Atractiv
lnvest

4246279.60 1410m2 statut in аýtерtаrе

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпсliса pre|ul о|ёrtеi.|iпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сч сеriпlеlе cle c,ali|icclre" ;i "('ore.spuпderea c,u spec,i/icaliile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп; ,,+" iп cazul cclre,spuпderii;i рriп ,,-" iп cuzul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre!ului апоrmаl de sсЙzut) s-

а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlui
operatorului economic

|7 .01.2022

l

SRL ANADEM-
CONSTRUCT

1. аrgumепtаrеа din
care considerente s-a
micýorat чаlоаrеа mапо-
perei (Vаlоаrеа пlапоре-
rеi 28.0 lei h-оm fblositй in
calcule. deviazй Гоапе mult
de la чаlоаrеа medie а
manoperei de 57"бб lei h-

оm estimatй la constrtrc-tii

ре !аri).

2. justificarea costurilor
prin documente conf-rr-

mative ( in calculele cos-
tului de deviz ре сопrраrti-
mentul .,Sisteme de venti-
lаrе qi condilionare'" la

роz.З2.33. 34" costul uti-
lajului este mаjоrаt esen-

1ial in соmраrа{iе сu costul
estimativ.)

3. solicitйm clari flcare.

(Certificatul de atestare

tehnico-proflsionalй а diri-
gintelui de ;antier репtru
luсriri speciale este cu
valabi l itate ехрiгаtй. ).

4. solicitйm сlаriflсаrе,
(Avizul pentru раrtiсiраrе

1.Referitor la pretul ofeiit репtru
mапореrа va infbrmam са con-
Гоrm ordinului ..Cu privire la
salariu in саdrul companiei" (se

anexeaza). salariului tаrifаr mе-
diu al muпсitоrilоr (mапорсrа)
а Гоst stabilit la чаlоаrеа de 28.00
lei/ora. luind in conside-rare
sроruri le. suplimentele.
аdаоsurilе. platile de stinlulare si
indemnizatiile la salariu tаriгаr.
obligatorii prevazute la аrl.
1 l l. аrt. ll2. art.l l7 si аrt,l37 din
Codul Muncii al RM aprobat рriп
I-egea пr.1 541200З. сееа се
согеsрuпdе legislatiei in vigoare
si rеsресtа cadrul legislativ si

normativ in vigoare саrе rеglе-
menteaza sаlаrizаrеа in sectorul
rеаl.
2. Се tine de ..sistema de

ventilare si conditionare". la
pozitiile 32.3З,34, va prezentam
cont de plata (se anexeaza) din
data de 24,I2.202l,cu рrеturilе
actualizate оfЪritа de соmрапiе
specializata in asemenea tipuri de

luсrаri.
3. am anexat certificatul vechi in
loc de certit'icatul actual саrе а

fost eliberat din data de 22
septembrie 2.021si este valabil
pina la data de 22 sерtеmЬriе
2026.(certifi catu| s е anexeaza).



la licitalia publicй пu соrеs-
punde anexei пr.22).

4. Avizul este uпul valabil si
асореrа cerinta autoritatii con-
tractante in mаsurа in саrе fьr-
mulаrul nou арrоЬаt пu а аЬrо-
gat prevederile ordinului vechi.
Deasemenea va соmuпiсаm са la
moment suntem in asteptarea
еliьеrаrii uпui поu aviz.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic Motivul respingerii/descalifi c5rii

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile Х
Alte limitйri privind numбrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi оfЪrtапt: 1lпcticaYiJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре lоturi:

l1. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut Х
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпl aplicate mai mulre criterii de arribuire, se ||()r
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor а|ёrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care au.fosl atribuite iп hаzа criteriilor; cel mai Ьuп raport calilale-pre1
sаu cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfегtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denum rе factorul l Ponderea
Denum re factorul n Ропdеrеа

Dепumirеа operatorului economic п Total
Dепumirе fасtоrul 1 Ропdеrеа
Denumire factorul n Ропdеrеа

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care фrtеlе au.fost reevaluale repelal)

Motivul rеечаluirii ofertelor

9



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrа ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе(ul total
(inclusiv
тчА)

Modernizarea
Azilului de
Ьйtrбпi qi

invalizi din
оr. Cimiяlia

SRL
ANADEM-

CONSTRUCT
1410m2 2092,85 2950912,62 354l095,14

l4. iп чrmа ехаmiпiri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

АtriЬuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi{ie public6:

in temeiul art. 7l alin. lit

Аrgumепtаrе:

(Iпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi implica|i tп prrlcedura de atribuire clespre deciziile grupului de

lucru репtru achiziyii se realizeazd iп сопfоrmilаtе cu prevederile art. 3 l al Legii пr. l 3l diп 3 iulie

2() l 5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtului:

а а сопtrйutui Х б zile in cazul transniiterii соmuпiсйrii рriп
este mai miсй decat pragurile prevйzute |а аrt,2 miiloace electronice qi/sau fax п

alin, (3) al Legii пr. 13 l din 3 iulie 20l 5 п l l zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii
rivind achiziliile publice n miiloace electronice ýi/sau fax п

П l l zile in cazul transmiterii соmuпiсбrii рriп
mЦ!щ9ý q.е__сg9ц9_qý/s_qu Цц р_

- 

g-,_---

п lб zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii
in mijloace electIcl.цice ýi/sau fax п _

(selectayi tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea tеrmепеlor рrеvёtzutе de Legea пr. l 3 ] еliп 3 iulie

20l5 priviпd achiziYiile publice, iпсlusiч а |еrmепеlоr de ullерlаrе, Se е,|ёсtuеаzа iп сопfоrmilulе с,u

prevederile TITLULLп IV Capitolul I (Саlсulаrеu Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldoy,a).

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ANADEM-CONSTRUCT 25.01.2022 е - mа il а.паdе mс о пs t ruc t @уа hoo, со m

SRL Еurо Light 25.01.2022 е - mail eur о l ight. vinzar i@mа i l. ru

S.C. Сimtегrпiс SRL 25.0|.2022 е -mail С i ml е r mic @,mai l. ru
SRL Serpavis 25.0|.2022 е - mail s е r рау i s @,mа i l. ru
SRL Atractiv lnvest 25.01.2022 е - mail ctlr ас l iy iпvе,s t@mai l. ru

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decбt pragurile
prevйzute la аrt. 2 alin, (3) al Legii пr. 13l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

l0



l7. Contractul de achizilie/acordul-ca<iru incheiat:

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

iпtrерriп-
derea:

Cu capital
autohton/
Сч capital
mixt/asoci-

еrе/
Cu capital

striin

Numйrul
;i data

contractului/
асоrdului-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп

de
valabilitat

е

al
сопtrасtчl

ui
/асоrdчlчi

-cadru

firй
тчА

inclusiv
тчА

SRL
ANADEM_
CONSTRUCT

capital
autohton

21 02.02.

2022
45453 l 00-8 29509|2,62 354 l 095.1 4

з l ,l2.

2022

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabiIe (achizilii
verzi)?

(DA/NU) NU

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): r i ni iriii 1 i i iЙiiiч f й l

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

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scitzut п

Crl,ylul cel пlаi scdzut. L1

Cel mai Ьuп raporl calilctle-pre| а

Cel mai Ьuп raporl calilale-cosl а

l8. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii рuЬliсе dчгаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se сtltпрlеlеаzd cloar iп
саzul iп care la procedura de achiziYie рuЬliс,й au,|o,sl uplicctle c,rilerii cle cluruhilitale ,yi ,s-ct iпс,hеiсtl
сопtrасl/сопlrасtе репtru lot/loturi репlru L,аrе att.fo:;l uplic,ctte c,riterii cle dttrahilitutelz

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de luсru declarri c,ri termeпttl de a;teptare репtrч iпсhеiеrеп
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпtlicate o.fost respeclol (ехсерliiпtl c,az,urile previtz,ule de orl. 32 ttliп. (-1) ol Legiiпr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), precum;i cci iп cazul сIерапеrii conleslu|iilor qi,/sпu

recepliondrii rapoarlelor cle mопilоrizаrе, осеаslеп ctu.fosl е.rumiпulе ;i soluYioпttle.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle lucru репtrш achiziyii соп.|irmri corecliluclittea clesfisurdrii procedurii
de achizi|ie, fapl репlru care poartd rdsрuпdеrе соп|Ьrп prevulerilor legole iп vigoare.

Сопdчсйtоrul grupului de lчсrч pentru achizi{ii:
l

tJ;чоыаgро[iл{с J. ТооO.rtrл

ll

il94 D

gц '<(}'l;
Wпfi,Ф





















DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului  
privind achiziționarea serviciilor de telefonie fixă pentru anul 2022 

(lotul nr. 3) 
 

Nr. 25/22 din 01.02.2022         

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 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
Cod CPV 64210000-1 
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-1636978249876 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636978249876?tab=contract-
notice 
Data publicării: 15.11.2021 

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: 16.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_89_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 993 736,32 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
1 
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5. Până la termenul-limită (data 07.12.2021, ora 10:00), au depus oferte 3 (trei) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/administratorii 

 
1 „Moldtelecom” SA   

1002600048836 
 
- 

2 „Arax Impex” SRL 1002600041697 - 

3 „StarNet Solutii” SRL 1013600032967 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Moldtelecom” SA „Arax Impex” SRL „StarNet 

Solutii” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

Conform 
termenului solicitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

În aşteptare 

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 120 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, 
completată conform Anexei nr. 8 la 

prezentat prezentat 
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Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic 
*Dreptul de a presta servicii de 
telefonie fixă pe teritoriul 
Republicii Moldova - copia 
documentului permisiv sau link-ul 
pentru accesarea unei baze de date, 
semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat prezentat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În aşteptare 

*Experienţă specifică în prestarea 
serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind 
achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate, completată 
conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic. Prestările de servicii se 
confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi 
fiscale) emise sau contrasemnate 
de către beneficiarii de servicii, 
confirmate prin semnătura 
electronică a operatorului 
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 prezentat 

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

prezentat prezentat 
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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)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
Lotul nr. 1  

Servicii de telefonie 
fixă (446 numere) 

S.A.”Moldtelecom” 372 036,67 
 

--/-- 
 

+ 
 

+ 

Lotul nr. 2   
Servicii de telefonie 
fixă (2708 numere 

S.A.”Moldtelecom” 596 273,33 
 

--/-- 
 

+ 
 

+ 

Lotul nr. 3 
Servicii de telefonie 

fixă mobilă 

S.R.L. ”Arax Impex” 107 500,00 --/-- + + 

S.A.”Moldtelecom” 110 000,00 --/-- În aşteptare 

S.R.L. „StarNet 
Soluţii” 140 000,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 4  
Servicii de închiriere 

a liniilor fizice 
directe (3 linii) 

S.A.”Moldtelecom” 4 080,00 

 
--/-- 

 
+ 

 
+ 

 

* 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 
22.12.2021 S.R.L. ”Arax 

Impex” 
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, 
s-a solicitat prezentarea până la data de 
24.12.2021 (inclusiv) a clarificărilor privind 
informaţia prezentată în Anexa nr. 22 
„Specificaţii tehnice” la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, şi anume, 
în coloană nr. 5 „Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea contractantă” s-a 
solicitat „Conform Anexei la Anunţul de 
participare”, iar operatorul economic a indicat 
„Conform cerinţe obligatorii privind prestarea 

Răspunsul 
operatorului 
economic a fost 
expediat până la 
expirarea 
termenului-
limită indicat. 
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serviciilor de telefonie fixă. [… ]”. Deci, prin 
urmare, este necesar de concretizat care sunt 
specificaţiile tehnice depline propuse de 
operatorul economic „Arax-Impex” S.R.L. 
pentru prestarea serviciului propus pentru 
Lotul nr. 3? 
Totodată, în Anexa nr. 23 „Specificaţii de 
preţ” la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, în coloana nr. 9 „Termenul de 
livrare/prestare” operatorul economic a 
indicat „Serviciile vor fi prestate pe parcursul 
anului 2021, (01.01.2021-31.12.2021)”, iar de 
către autoritatea contractantă a fost solicitat 
„Serviciile vor fi prestate pe parcursul a 12 
luni consecutive, după semnarea contractului, 
pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 
conform Anexei la Anunțul de participare”. 
Astfel, solicităm să ne comunicaţi care este 
termenul de prestare a serviciului propus de 
către operatorul economic pentru Lotul nr. 3? 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

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:  
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Nr 
d/r 

Denumirea lotului  Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Canti
tate și 
unita 
te de 
măsu

ră   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

1 Lotul nr. 3 
Servicii de telefonie 

fixă mobilă 

S.R.L. ”Arax 
Impex” 

--/-- 
98 541,67 98 541,67 

 
118 250,00 

Notă: La data de 29.12.2021 a fost depusă contestaţie nr. 02/1082/21 de către operatorul economic 
“Moldtelecom” SA pentru Lotul nr. 3 “Servicii de telefonie fixă mobile”. 
La data de 27.01.2022 a fost emisă Decizia nr. 03D-45-22 privind soluţionarea contestaţiei 
formulată de către “Moldtelecom” SA, înregistrată de către Agenţia Naţională pentru Soluţionarea 
Contestaţiiloe cu nr. 02/1082/21 la data de 29.12.2021, pe marginea procedurii de achiziţie publică 
nr. MD-1636978249876 din 08.12.2021: […] se respinge ca fiind neîntemeiată contestaţia nr. 
02/1082/21 din 29.12.2021 depusă de către “Moldtelecom” SA, marginea rezultatului 
desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. MD-1636978249876 din 08.12.2021 privind 
achiziţia “Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022”, iniţiată de către Agenţia Servicii Publice. 

 
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  
 

S.A.”Moldtelecom” 
S.R.L. ”Arax Impex” 
S.R.L. „StarNet Soluţii” 

 

29.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

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

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/
Cu capi 

tal 
mixt/as
ociere/
Cu capi 
tal trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
 

Valoarea contractului 

Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acord
ului-cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

S.R.L. 
”Arax 

 
- 

Nr. 
136 

 
01.02.2022 

64210
000-1 

 
98 541,67 

 
118 250,00 

31.12.2022 
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Impex” 
 

 

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 SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea extinderii și/sau modernizării 
complexului tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii 

examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere prin adăugarea 
componentelor a sistemelor de monitorizare video în autovehicule pentru anul 2022 

 
Nr. 24/22 din 01.02.2022         

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 Extinderea și/sau modernizarea complexului 
tehnico – aplicativ de înregistrare video și 
audio în procesul susținerii examenelor de 
calificare practică de obținere a permisului de 
conducere prin adăugarea componentelor a 
sistemelor de monitorizare video pentru anul 
2022 

Cod CPV 32333000-6 
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-1639558335861 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639558335861?tab=contract-
notice  
Data publicării: 15.12.2021 

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: 17.12.2021 
Link: 
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https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_98_0.pdf   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 385 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 05.01.2022, ora 10:00), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 
 

SC „Rapid Link” SRL 
 

 

1007600035161 

 

- 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 
SC „Rapid Link” 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 

prezentat 

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 

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

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

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, 
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. - *Certificatul SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional a fost valabil până la data de 12.01.2022, 
astfel, informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, la data întocmirii deciziei de atribuire (13.01.2022), a fost verificată prin 
intermediul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information: „La situația din 
13.01.2022 lipsește restanța”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumi 
rea  

operato 
rului 

economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Extinderea și/sau modernizarea 
complexului tehnico – aplicativ 
de înregistrare video și audio în 
procesul susținerii examenelor 

de calificare practică de obținere 
a permisului de conducere prin 

adăugarea componentelor a 
sistemelor de monitorizare video 

pentru anul 2022 

 
 

SC „Rapid 
Link” 
SRL 

 
 
 
 

 
384 945,00 

 
 
 

 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

* 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: nu se aplică. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

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: ________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
 

Denumirea lotului  Denumi 
rea 

operato 
rului 

economic 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără  
TVA) 

Prețul  
total  
(fără  
TVA) 

Prețul  
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Extinderea și/sau 
modernizarea complexului 

tehnico – aplicativ de 
înregistrare video și audio 

în procesul susținerii 
examenelor de calificare 

practică de obținere a 
permisului de conducere 

prin adăugarea 
componentelor a 

sistemelor de monitorizare 
video pentru anul 2022 

SC „Rapid 
Link” SRL 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

384 945,00 
 
 
 

 
 

384 945,00 
 
 
 
 

 

 
 
 

461 934,00 
 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

SC „Rapid Link” SRL 
 

13.01.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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 

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

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

Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
 
 

Între
prin 

derea 
C 

u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SC „Rapid 
Link” SRL 

 
- 

 

Nr. 
134 

 
01.02.2022 

 

32333
000-6 384 945,00 

 
461 934,00 

 
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 SEAMA

Nr. I din 31.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primaria or. Briceni
Localitate or. Briceni
IDNO l 00760 t004913
Adresa Or. Briceni, str. Independentei, 28
Numlr de telefon 0241-2-33-41,
Numir de fax 0274-2-28-02
E-mnil oficial carol ina-meln ic@mai l.ru
Atlresa de internet
Persoana de contact (nunre, prenume, tetefon, e-
mail)

Carolina Vanghelii, mob. 0783 l22}g,
carol ina-meIn ic@mai l.ru

lipul proccdurii de atribuire arrlicate rLigitalie deschisd
Proceclura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acord u I ui-cad ru

Servicii

Obiectul achizifiei Servicii de amenajare, evacuarea deseurilor si
servicii de inverzire a orasului Briceni

Cod CPV 90600000-3
Bxpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altrtr
proceduri decdt licitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadtal
p or t alu lu i guy ern ament a I www. mt end er. gov. md )

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 640855792064

Link-ul: 21049494
Data publiclri i :3 0. 12.202t

Platforrya de achizifii publice utilizatl r achizitii.md;

Procedura a fost inclusl in planul tle achizi{ii
publice a autoriti{ii contractante

rNU
Link-ul cltre planul de achizilii pLrblice publicar

Anun{ de inten{ie publicat in BAp (clutd1,ct4 Data:30.12.2021

Link-ul: 21049494
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitatie deschisa

Sursa de finan{are nBuget de stat;
Valoarea estimati (lei, fiird TVA) 1665r00.00

CIarific5ri privind documenta{ia de atribuire:

(se va completo in cazul tn care au fo,st solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi cirilor
Denu mirea operirtorului economic
Expunerea succjnti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

1



ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va corupleta tn cazul in care au fost operate ntoddicdri)

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
llypd coz)

findicayi sursa utilizatd Si data pubticdriiJ

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

/Indicayi numdrul de zileJ

P0ni la termenul-limitl (data 05.01.2022, ora11:03), au clepus oferta I ofertanfi:

Nr. Denu mirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Gospodaria Comunal-Locativa Briceni 1003604009270 Ursachii PetrLr

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Gospodaria
Comunal-Locativa

Briceni

Operator
economic

2

Operator
economic 3

Operator
economic r.r

Docu mentele ce constituie oferta
Propunerea tehnicd +
Propunereafinanciard +
DUAE +
Garanfia pentru ofertl
(dupd caz)

+

Se
Documente de calificare

va consmna prin: Drezentat. neprezentat, nu corespunde
Certifi cat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii

prezental

Extrasul din Registrul de Stat al
persoanelor.luridice

prezentat

Cert ficat de atribu re a contului bancar prezentat
Certificat privind lipsa sau existenla
restanfelor fa{[ de bugetul public national

prezentat

Situaliile financiare prezenlal
Declaralie
privind valabil itatea ofeftei

prezentat

Acte ce atesta calitatea E;i inofensivitatea
bu rturilor

prezentat

Declara{ie privind lista prirrcipalelor
livrdri/prestdri efectuate in ultimii 3 arri de
activitate

prezentat

Declarafia privind confirmarea identitdtii
benefi ciari lor efectivi gi neincadrarea
acestora in situafia condamndrii pentru
participarea la activitdli ale unei organizalii
sau grup[ri criminale, pentru coruplie,
fraud[ gi/sau spdlare de bani

prezetnlal

Declarafie privind dotirile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indepl inirea corespunzltoare a contractului

prezentat

Declara{ie privind personalul de

specialitate propus pentru implementarea
prezental
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contractll l u i

('ln/brmalict prit'ind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de alribuire .;i ,se va consemno prin; preryntat, neprex,entat, nu corespunde (in cazul
c'dnd documentul ofost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

I nforrna{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizarii licitayiei electronice se va indica preyul oferteifinale
(ln/rtrmayia prit'ind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se ya consemna prin; ,,t" in cazul corespunderii ;i prin ,,-,' tn-cazul necorespurierfil

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilitc in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Ofertan {ii respinqi/descalifica{i:

Denumirta operatorului economic Motivul respin gerii/descaliticlri i

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile n

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut a
(in cazul in core in cadrul procedurii de arribuire sunt aplicote mai multe criterii de atribuire, se vor

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

Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa penlru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport cqlirarc-
prel sau cel ntai bun raport calitote-cost)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econontic

Pre{ul ofertei
(fdri TVA)*

Cantitate qi

unitdte de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Amenajarea
teritoriului
orasului
Briceni anul
2022

Gospodaria
Comunal-Locativa
Briceni

r r995 16.89 servtcll + +

Servicii cle
inverzire

Gospodaria
Comunal-Locativa
Briceni

465443.65 servlcr I + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

21.0t202? Gospotlaria Comunal-
Locativa Briceni

Informalii qi documente
justificative aferente
DUAE, care nu au fost
icarcate pe platforma
achizitii.mcl

Ia data de21.01.22 am primit toate
documentele prin prosa electronic
la adresa Carolina-melnic@mail.ru



Fo.lo.ii d..nulu
Denumirea operatorului ecoromF

Punctajul calculat
Total

uenumrre lactorul I tl)onderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n ['onderea

Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul tn care ofertele aufost reet,aluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

in urma examinlri, evalulrii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea proceclurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implica1i tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziSii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 ai Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

'fermenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnr[ TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Amenajarea
teritoriului
orasului
Briceni anul
2022

Gospodaria
Comunal-
Locativa
Briceni

serrvrcu 1199516.89 l199516.89 1439420.27

Servicii de
inverzire

Gospodaria
Comunal-
Locativa
Briceni

servlclt 465443.65 465443.6s 558s32.38

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Gospodaria Comunal-Locativa
Briceni

24.01.2022 comunala@mail.ru

n cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micl decAt pragurile prevdzute la aft. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

! 6 zile in cazul transmiterii comuniclritpri4

tr I I zile in cazul netransmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice si/sau faxl



In cazul in care valoarea estin-rat6 u "o,.,t*"trlriiGegal5 sau mai mare dec6t pragurile prev6zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 201 5 privind
achiziliile publice

fl I I zile in cazul transmiterii co,.r.,*.ricarii prin
nrii loace electronice si,/sau faxr
A 16 zile in cazul netransmite.ii 

"o,r'rrr.,i"d.iiEi,miiloace electronice si/sau faxl

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calculorea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv o termenelor de asteptare, se efectueazd in coffirmiratu
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civit al iiepublicii
Moldova).

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica dati se completeazl cloar in
- cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de duraLilitate gi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru .ur. uu fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta clue de seomii, grupul de lucru declmd cii termenul cle asrepture pentru inclteiereo
controctului/contractelor indicute a fost respectat (exceptiincl cazurile prevdzute cli art, 32 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum Ei cd tn cazul clepunerii contestayiilor si/sou
receplionirrii rapoortelor de monitorizare, aceaslea tufost exnminote ;i sotulionire.

Prin prezenkr clure tle seamd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmii corectitudineo des/tisurtirii proce1urii
de rchizilie, rtryt pentru care poortd r$purulere conforru prevederilor legale in vigoore.

Conducatorul
grupului de lucru pe

Denumirea
opcratorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/acor
dului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

ffir[ TVA inclusiv
TVA

Gospodaria
lomunal-
-ocativa
]riceni

Cu capital
autohton

26

1.01.2022 9!6q0!a0-3

1664960.s4 t997952.65

31.12.2022

Au fost:rplicat ecriterii pentru achizi{ii pubrice durabile (achizifii
verzi)? (NU)

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

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de clurabilitate:

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scizut I

Ccl mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

ffiB
Gorodinschii Vitalii
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

 

Nr.09/22 din 01.02.2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 

Număr de fax 022 25 20 49 

E-mail oficial 
elena.colesnic@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Produse alimentare (Zahăr cristal și Sare alimentară (iodată)) 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640349484444 

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

1640349484444?tab=contract-notice 

Data publicării: 24.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016) 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_94_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 002 000,00 

3. 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 - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

mailto:elena.colesnic@army.md
mailto:dumitru.negoita@army.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

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

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

5. Până la termenul-limită (data 13.01.2022, ora 15:30), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Delmix Prim” 1010600031257 Galina Dilan 

2. SRL „Sudzucker-Moldova” 1002600008706 Alexander Koss/ Oleg Arseni 

3. SRL „Green Prod” 1013600008494 Tatiana Bunescu 

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

de către operatorii economici: 

 

 

 
Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

 

SRL 
„Delmix 

Prim” 

 

SRL 
„Sudzucker- 

Moldova” 

 

SRL 
„Green 

Prod” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Propunerea financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

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

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

prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional 

prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Autorizaţie sanitară/ sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau 
certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau 
„Certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a unității 
de transport” 

 
prezentat 

 
prezentat 

 

statut „în 

așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin 
referire la specificații sau standarde relevante 

prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței 
pentru cel puțin 12 luni de activitate. 

prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 

(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)) 

1. La lotul „Zahăr cristal”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Sudzucker- 

Moldova”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 

lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 

documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului menţionat de la operatorul economic SRL 

„Sudzucker-Moldova”. 
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2. La lotul „Sare alimentară (iodată)”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL 
„Delmix Prim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic 

menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea 

contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului menţionat de la operatorul 

economic SRL „Delmix Prim”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului 

 

Denumirea operatorului economic 
Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 
măsură (kg.) 

Corespunderea cu 

cerințele de calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile tehnice 

 

Zahăr cristal 

SRL „Sudzucker-Moldova” 812 500,00  

65000,00 

+ + 

SRL „Delmix Prim” 867 268,52 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Green Prod” 955 370,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Sare 

alimentară 

(iodată) 

SRL „Delmix Prim” 61 716,67  

23000,00 

+ + 

SRL „Green Prod” 89 700,00 
 

statut „în așteptare” 
 

statut „în așteptare” 

* 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 

 
17.01.22 

SRL „Sudzucker- 

Moldova” 
Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 

solicitate. 

SRL „Delmix Prim” 
Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză 

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: 
(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/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic 
Cantitate și unitate 

de măsură (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Zahăr cristal 
SRL „Sudzucker- 
Moldova” 

65000,00 12,50 812500,00 877500,00 

Sare alimentară 
(iodată) 

SRL „Delmix Prim” 23000,00 2,683 61716,67 74060,00 
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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 

SRL „Delmix Prim”  

24.01.2022 
 

prin e-mail SRL „Sudzucker-Moldova” 

SRL „Green Prod” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cuprevederile 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 achiziți ile publice, 

inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 

Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul 

uieconomic 

 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ Cu 

capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărulși 

data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 
Cod 

CPV 

 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 

contractului/ 

acordului - 

cadru 

 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

SRL „Sudzucker- 

Moldova” 

- 14/90 01.02.2022 15872400-5 812500,00 877500,00 25.12.2022 

SRL „Delmix 

Prim” 
- 14/91 01.02.2022 15831200-4 61716,67 74060,00 25.12.2022 

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 șis- 

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 
  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume) 
 
 
 

Digitally signed by Voinu Sergiu 
Date: 2022.02.01 13:17:16 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.: Elena Colesnic 
tel.: 022 25 21 28 
e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md


model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

1.

Denumirea autorităţii contractante IMSP SCMC “Valentin Ignatenco”
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble 149
Număr de telefon 069651888, 022 72 57 66/ 022 20 08 87
Număr de fax
E-mail oficial vignatenco(ă}ms .md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Malvina Negroi

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: r
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-cadru Bunuri k / Servicii □ Lucrări □

1



Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare semestrul 1-2022 REPETAT 
(februarie—iunie)

CodCPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: 21049434
Link-ul: Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049434/
Dgfa publicării: 10.01.2022

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

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

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie ^Licitaţie 
electronică nCatşlog electronic

Sursa de finanţare
9 □Buget de stat; № uget CNAM; nBuget CNAS; □ Surse externe; 

□Alte surse: [Indicaţi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 586 985, 00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

2

http://www.mtender.sov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049434/


5.

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

6. Până la termenul-Iimită (data 19.01.2022, ora 12:00), au depus oferta 7 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Delmix Prim SRL 1019600024858 Dilan Galina
2 Nobil Prest SRL 1010600021038 Calugher Vădim
3 JLC SRL 1002600005059 Olga Dragoner
4 Serviabil SRL 1003600030995 Angheluţa Tatiana
5 AVT LUX SRL 1014600040053 Muşet Dumitru, Vieru Denis
6 Viocris Impex SRL 1006600032107 lachim Vioreliu
7 SRL Telemar 1003500098573 Teieuca Marian

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

2.

Denumirea operatorului economic

3



document Delmix 
Prim SRL

Nobil Prest 
SRL

JLC SRL Serviabil
SRL

AVT LUX 
SRL

Viocris
Impex
SRL

SRL Telemar

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

Propunerea
tehnică

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiară

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Informaţii
generale
despre
ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţia de 
conformitate 
-  pentru 
produsele 
lactate

neprezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat
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Autorizaţia
sanitară
veterinară de
funcţionare a
agentului
economic
participant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizaţia 
sanitar- 
veterinară pe 
unitate de 
transport

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Formularul
ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de
conformitate
pentru
fiecare
poziţie
VALABIL
la momentul
depunerii
ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Informaţii
generale
despre
ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi 
se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde 
cerinţelor de calificare)
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8. 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

Hrişcă boabe întregi Delmix Prim 18 972, 17 670 kg + +
Nobil Prest 18871,67 + +

Castraveţi muraţi Delmix Prim 2902, 50 135 kg + +

Nobil Prest 2475, 00 + +

Ulei de floarea soarelui 
(Rafinat şi deodorizat)

Delmix Prim 35685,83 1100 litru + +

Nobil Prest 33641,67 + +

Lapte 2,5 % SA JLC 140809, 50 13050 litru + +

Serviabil SRL 169 166, 67 + +

Smantana 10 % SA JLC 13430, 90 490 litri + +
Serviabil SRL 16333,33 + +

Chefir 2,5 % SA JLC 68848, 00 5200 litri + +
Serviabil SRL 85 703, 70 + +
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1---- ----------------------------------

U nt ţărănesc 72,5 % SAJLC 157776, 00 1200 kg + +
Serviabil SRL 170400, 00 + +

Nobil Prest 153333,33 + -

Branza tare 50 % Nobil Prest 20683, 33 170 kg + -
Serviabil SRL 20966, 67 + +

Paste făinoase (sfredelus, 
cochilie)

Delmix Prim 7887, 50 500 kg + +

Nobil Prest 10333,33 + +

Ceai negru cu Frunze de 
mărime medie

Delmix Prim 10303, 13 125 kg + +

Nobil Prest 10791,67 + +

Scorţişoara Delmix Prim 110, 83 lk g + +

Nobil Prest 111,67 + +

Otet 6 % Delmix Prim 852, 58 130 litri + +

Nobil Prest 918, 67 + +

Cacao Delmix Prim 771, 15 9 kg + +

Nobil Prest 808, 50 + +
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9. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

10. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL Nobil Prest

Operatorul economic a  fost descalificat la lotul U nt ţărănesc 72,5 %, d in  m otiv că nu a prezentat declaraţia de 
conform itate solicitata pentru produsele lactate.
Operatorul economic a  fost descalificat la lotul B rinza tare 50 % , d in m otiv că  nu deţine certificat de 
conform itate pentru brinza tare 50 % - in parafina.

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot'
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate ioturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________

12. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

14. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

A

15. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

H rişcă boabe întregi Nobil Prim SRL 670 kilogram 28,17 18871,67 22646, 00
Castraveţi muraţi Nobil Prim SRL 135 kilogram 18,33 2475 2970
Ulei de floarea soarelui 
(Rafinat şi deodorizat)

Nobil Prim SRL 1100 litru 30, 58 33641, 67 40370

Lapte 2,5 % SAJLC 13050 litru 10, 79 140809,50 152032,50
Smîntînă 10% SAJLC 490 litru 27,41 13430, 90 14504
Chefir 2,5 % SAJLC 5200 litru 13,24 68848 74360
Unt ţărănesc 72,5 % SAJLC 1200 kilogram 131,48 157776 170400
Brânză tare 50 % Serviabil SRL 170 kilogram 123,33 20966, 67 25160
Paste Făinoase 
(sfredelus, cochilie)

Delmix Prim SRL 500 kilogram 15,775 7887, 50 9465

Ceai negru cu Frunze 
de mărime medie

Delmix Prim SRL 125 kilogram 82,425 10303,13 12 363, 75

Scorţişoară Delmix Prim SRL 1 kilogram 110, 833 110, 83 133,00
Oţet 6 % Delmix Prim SRL 130 litru 6, 558 852, 58 1023,10
Cacao Delmix Prim SRL 9 kilogram 85, 683 771,15 925,38
Peltea din diverse 
fructe

Delmix Prim SRL 340 kilogram 29, 758 10 117, 83 12 141, 40

Piper negru în boabe Delmix Prim SRL 1 kilogram 187, 500 187, 50 225, 00
Frunze de dafin Delmix Prim SRL 1 kilogram 131, 667 131,67 158,00
Acid citric ( sare de 
lamîie)

Delmix Prim SRL 9 kilogram 73, 242 659,18 791, 01

Peşte congelat SRL Telemar 1800 kilogram 37, 75 67 950, 00 81 540, 00

Anularea procedurii de achiziţie publică:
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în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Inform area operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

D enum irea operatorului economic Data transm iterii M odalitatea de transm itere
Delmix Prim SRL 19.01.2022 alexbev@mail.ru
Serviabil SRL 19.01.2022 serviabil@mail.ru
Viocris Impex SRL 19.01.2022 viocrisimpex@mail.ru
AVT LUX SRL 19.01.2022 avtlux@imbox.ru
SRL Telemar 19.01.2022 telemar@mail.ru
SRL Nobil Prim 19.01.2022 nobilprim@mail.ru
SR LJLC 19.01.2022 odragoner@j lc.md

(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)

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: /
v r /

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

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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Denumirea operatorului 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data

contractului/ acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate al 
contractului/acordului-cadrufără TVA inclusiv

TVA

Delm ix Prim SRL Autohton 15/22 26.01.2022 15800000-
6

31 021,37 37 225, 
64

30.06.2022

Serviabil SRL Autohton 13/22 26.01.2022 15800000-
6

20966,67 25160,
00

30.06.2022

SA JLC Autohton 14/22 26.01.2022 15800000-
f.\j

380 864, 
40

411296,
50

30.06.2022

Nobil Prest SRL Autohton 11/22 26.01.2022 15800000-
6

54988, 34 65986,
00

30.06.2022

TELEMAR SRL Autohton 12/22 26.01.2022 15800000-
6

67950, 00 81540,
00

30.06.2022

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

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

j

(DA/NU) f a  C C

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:

-----_
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate: 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 fo st 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 fo s t examinate şi soluţionate.

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

achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

     de atribuire a contractului de achiziții publice   □V 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 563  din 01  februarie 2022   

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                                                              

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 Achiziţionarea Serviciilor pentru recepționarea, 

transportarea şi distribuirea corespondenţei de 

serviciu conform necesităţilor CNAS pentru 11 luni 

anului 2022 

Cod CPV Cod CPV: (64100000-7)   

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) 

ID ocds-b3wdp1-MD-1640862906530-EV-

1640863428112 

https://e-licitatie.md/achizitii/31001/servicii-

postale-si-de-curierat 

Data publicării: 30/12/2021 13:23 

Platforma de achiziții publice utilizată 

    □ achizitii.md;  

V □ e-licitatie.md; 

    □ yptender.md 

http://www.mtender.gov.md/
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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) 270 400,00 

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) 
 

5. Până la termenul-limită (15-12-2021 10:00) au depus oferta ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. ÎS “Poșta Moldovei” 1002600023242 Roman Cojuhari 

 

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

operatorii economici: 

Denumirea document 

ÎS„POȘTA 

MOLDOVEI

” 

Documentele ce constituie oferta  

Prezentarea Cererii de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021. + 
Prezentarea Declaraţiei privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din 

Ordinul MF 115/2021 + 

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

+ 
287 300,00 

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

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale – actului ce atestă dreptul de a 

presta serviciul. + 
- 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 300 000,00 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.) 

+ 

-Declarația de proprie răspundere privind dispunerea de rețea de rute de deservire, 

care cuprind toate raioanele, orașele Republicii Moldova și mun. Chișinău, cu 

prezentarea listei automobilelor în dotare și aparatajul specializat. 
+ 

Valoare estimativă lei fără TVA 
270 400,00 

lei  

 

 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare) 

 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 
Cantitate 

și unitate 

de măsură  

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Achiziţionarea 

Serviciilor pentru 

recepționarea, 

transportarea şi  

distribuirea 

corespondenţei de 

serviciu conform 

necesităţilor CNAS 

pentru anul 2022 

ÎS “Poșta 

Moldovei” 
287 300,00 1 + + 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

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

anormal de scăzut) s-a solicitat: 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   

 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

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

atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Oferta operatorului economic ÎS„POȘTA MOLDOVEI” este cu 6,25 % mai mare ca valoare 

estimativă a achiziției, dar s-a constatat la evaluarea ofertei că unicul participant ÎS„POȘTA 

MOLDOVEI” la prestarea serviciilor poștale inclusiv și de curierat este scutit de achitarea Taxei pe 

Valoare Adăugată (Codul fiscal nr.1163/1997 art.103 pct.13), respectiv suma ofertei nu depășește 

mijloacele alocate la articolul de cheltuieli din în devizul de cheltuieli pentru întreținerea CNAS pentru 

anul 2022.Grupul de lucru pentru achiziții publice CNAS acceptă oferta operatorului economic 

ÎS„POȘTA MOLDOVEI” și decide: 

  Atribuirea contractului de achiziție publică: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de măsură  

(colete) 

Prețul total 

(serviciul este 

scutit de TVA) 

Suma totală 

(serviciul este 

scutit de TVA) 

Achiziționarea Serviciilor pentru recepționarea, transportarea şi distribuirea corespondenței de 

serviciu conform necesităților CNAS pentru anul 2022 

Distribuirea pachetelor până 

la 2 kg ÎS„POȘTA 

MOLDOVEI 

16700 17,00 283 900,00 

Distribuirea pachetelor de la 

2 kg până la 30 kg 
200 17,00 3400,00 

Suma totală lei fără TVA 287 300,00 

 

 

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎS„POȘTA MOLDOVEI 14.01.2022 
Scrisoare oficială nr. 192 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 □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

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

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

Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

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 
 

ÎS„POȘTA 

MOLDOVEI 
Cu capital 

autohton 

nr. 17.02/22 

din  

01.02.2022 
(64100000-7)   

 

287 300,00 

 

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 DB SEAMA

de atribuire a contractului de achizitriipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

D

tr

Nr. 1 din 26.01.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantfl:

2. Date cu privire la procedura de atritruire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa in cazul in care aufost soricitate clarificdri)

Denumirea autoritfl{ii contractante faMHasras rarra. C.

101 1601000413
Con. Apvrur,r, 57

Numlr de telefon
Numir de fax

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenu*q trtuyora n Coxo,roea A,rega HlrKoraeeHa

Tipul procedurii de atribuire aplicate ./ Cererea ofertelor d
nAltele: [Indicatil

Procedura de achizitie repetatfi (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului d" 

""hirifi./acordului-cadru
Bunurl r Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizitiei
Cod CPV l 5000000-8
Expunerea motivului/temeiului prlvtrfl ategerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr oc e duri decdt I ic ita I ia des c his d)
Procedura de atribuire (se va iriii-iin *a*t
p or t alului guv ern am e nt al www. mt en d e r. gov. nt d)

N r: ocds-b3wdp j -MD :1 641 4727 59689
Link-ul, hnpr,//u"hiri,ii.*d/.u/pu@
Data publiclrii: 06.0 l.Z02l

Platforma de achizi{ii publice utilizati { achtzttn.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoritifii contractante

lra ! Nu
Link-ul cdtre planul de achirilii pubtice[ublicat
l"ttp s : I / achizi t i i . m d /roln r r h I i c /hr r d oct /'> n iz t t p <

Anun{ de inten(ie publicat in BAp (dupa cazl DAta:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specific" A" ut"iUui""
(dupd caz)

trAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie lLicital;ie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finantare v uuget de stat; rtsuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
gxterne; tAlte surse: flndicati|Valoarea estimatd (ei, fdrd TVA) J ) 64J U,UU

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului e"onorni"
Expunerea succinti a solicitirii a" 

"tu.in"u."

Localitate n. By,rraueruru
IDNO
Adresa

029334014

E-mail oficial vssn3@mail.ru

NDONVKTbI flI"{TAI{I,igI



succintl a ri.il^rt,rl
Data transmitilii

Rezumatrl trodifi.I"iiil
p"aical

lermen-
ofertelor prelun git (iupd 7 t n d i c a 

1 i i u m a riTi z r tej

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(se va completa in cazul in care aufost operote modificdri)

5. Pini la termenul_limitl (data 14,01.2022 ora_l0:00)o au depus oferta

citre operatorii economici:

,frr, t*rr-r*.documentayia de atribuire ;i se ;;;;;;"*ra prin; prezentst, neprezentat,Li corespuncle (tn cazulcdnd documentur afost prizentat, d;;;, corespundecerinreror de carificare))

Nr. I Denumi."affi
Iugintertransh
gaguettesRF
SAl.-oh.i^^H

3_ ofertanti:
IDNO I Asociafiil

_ administratorii
I larrloNa HsaH

-

K.vpaora Cner_ryana-----
I-pr.opar, fl aserl------l

I
) l_q.03610000214

3. t014600037741, ", . . *",,r4 uE uttt oln llorestl
6. Informafii privind ofertele den,oo

1003607011922

Denumire document Denumirea ratorului ecoro-icIugintertrans SA Sa pabrici dE unt
din FlorestiDr.rmen@

'g va consmna prin; orezentat, neprezental, nu

Garanfia p"rtru of.,td

- Documente oe.utffi*i.-.-..---.--
t, nu cores,

7' Informafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:
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Cantitate
Ei unitate

JIor lnporyKrrr
XaBOTHOro

npoI,IcxoxAeHH.s,

Mf,Co, npoAyKTbr
uyxouo,rrHOft
npoMb[xJleHHOCTr,r,

pa3naqHbre

NPOAYKTbI

ftuTaHUs.,

3aMOpoxeHHa,
prr6a, $pymrr v
oBOrIItr

Baguette SRf 306949, I g

,,Ior 2 Molour","
67487.55

SA pabrtci de unt dln

Iugintertrini SE

* in cazul utilizdrii ricitayiei erectronice se v.a in-dica prerur ofbrteiJinare

l1#:::l'', :: :'::" ^ S_i:?*,,r,,; ; ;; c e r int e t e de c a t in c ar e,, ; i,, c o r etehnice" , se vo consemna prin; ,, *,, ,"iZrl'"Jr:;:#!;:;r; X;r' ,r::;;o:;Xir;:r#r:{r:r:#::l;rr,8' 
:#fi:,:'#ffi:1xl::ffitffiTl;::ffll,T?::,.:::i111e privind corespunderea orertei cu;::ilfff,abir*e 

in documen,"ii, i",i"rffi#ATJ,i;;i,lifiHI;l;;?ffiil;l:ffi:T::?,b,_

Pentru fiecare lot ,/
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limitEri privind numdrul de loturi care pot fi
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut /
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate_pre{ o
Cel mai bun raport.utitat._cosi o

atribuite aceluiaqi ofertant: findicaliJ

loturi:

Data
solicitirii

Op""uto"uG"oromic- Irfo.malia solicitatl Rezmatut"m
economic

9, Ofertantii

Derumi."ffi
Motivut respin ge.iilOescatincA.ii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

(in cazul tn care fn cadrul procedurii de-atr.ibuire sunt apricale mai murte criterii de atribuire, se vorindica toate criteri,e de oritbri* ip,iirr* si denumirra iliurito, aferente)



12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_costj

l:JiI,."examinIri,evaluiriiqicompaririiofertelordepuse'

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordurui-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea ratorului economic I

Denumire factorul I

rului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumirea
lotului

Cantitate qi
unitate de
mlsurl

Pre{ul unitar
(fnri TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv

l.Ilpo4yxru
}KHBOTHOIO

npoHcxoxAeHH.[,
Mrco, npoAyKTbr
uyxouolruofi
npoMbrrxJreHHOCTr,r,

pa3IU|{Hbre

rIpoAyKrbr
fiVTAHI{[,,

3aMopoxeHHa,
prr6a, $pyxrrr H

oBorqlr

Baguette SRL

306948,18 359724,70 359724,70

JIor 2 MoloqHrre SA Fabrica de
unt din Floresti

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizi{ii:
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Den umirea op.rato.rtri Data transmiterii Modalitatea au t""nr-it"."
nr 216 din t8 /0U20rzSA Fabrica de unt din ptor"sti nr 215 din t8/0U2022

Iugintertrans SA nr 217 tlin lB/0U2022

(lnformarea operoto.rilor economici impricali tn procedura de atribuirelly1y rr*,'u-achiziyii se realizeazd tn conformitate cu prevederire art. 3r2015 privind achiziliile publice)

despre deciziile grupului de' al Legii nr. I3I din 3 iulie

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selecta\i termenul d1 
.aylytore respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeo nr. I3I din 3iulie 2015 privind achizi1iiie publici, inclusiv a termenehtr de a;teptare, se efectueazd tn conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (calcula:r"ea-Termenuiui) al Codurui civil al RepubliciiMoldova).

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul in care la procedura.de 
.gchizilie publira iu Tort optiroi, ,ritrrii de durabilitate ;i s-a tncheiatcontract/contracte pentru lot/loturi prrtru ,orc aufost )plicate criterii de durabilitate):

al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privinJ u.nirilitt.

In cazul in care t
:lir:i:id*: p,frsliil:. pr-evlnute ta art.2 atin. (3)

r' 6 zile i,, c,
mijloace electronice gi/sau fax r 

--' r'
n,,rr.t
mijloace electronice si/sau fax nIn cazul in care ruto

egal5 sau mai mare dec6t pragurlle prevazui e la art. 2alin (3) al Legii nr, l3 1 din iiuli. ZO I S privinO
achiziliile publice

D ll zilein
*::r^^^_ t . tsmlte_nr comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
o ,u,
mijloace electronice gi/sau fax o

I 7. Contractul de achizilie/ acord u l_catl ru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/:rsociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qidata

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

I 5000000-8

t 5o'ooooo{

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

fIrI TVA inclusiv
TVA

Baguette
SRL

Nr2l22 2s.01.2022 306949,1 g 359724,70 30.06.2022

SA Fabrica
de unt din
Floresti

Nr3l22 25.01.2022
66650,55

27 596,s5

71993,00 30.06.2022

Iugintertrans
SA

Nrll22 2s.01.2022 r 5000000-E

29803,40 30.06.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii pubrice trurabire (achizifii
verzi)? (DA/NU)



Prin prezentu dare tl-e sea\nii, grupul cle lucru cleclard cd termenul cle a;teptore pentru tncheiereocontractului/contrsctelor indicate afost respectat (exceptdnel cozurile prevdzute'cli art,32 olin. (3) at Legiinr' 13l din 3 iulie 2015 privintl achiziliile'publicle 1, precum E.i cd ii "ori aupioerii contestatilor Ei/saurecep(iondrii rapoortelor de monitorizore, ficeasteo au jost examiinctte ;i soluyionrie.

Prin prezenta dare de seomd, grupul de lucru pentru achizi\ii con/irmd cofectitudinea desfisurdrii proceduriide ochixilie,fapt pentru care poartd rdspunclere 
"oo1or* 

pi"tveclerilor legale tn vigoare,

Conducltorul grupului de Iucru pentru achizi{ii:

Socolova A. N.
(Nume, Prenume)

valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
lotul ui/lotu rilor pen tru .".; ;; f;r, "il;;.;; ffi 

"durabilitate (lei MD): (indicali sumo cu TVA)

codul cPV al loturui/roturiror pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru rotur/roturire pentru care au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice tr

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 1 din 01.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante I.M.S.P. ".Centrul de Sdndtate Soroca-Noud ,,

Pooescu" "
Localitate mun. Soroca

IDNO 1015607002510

Adresa mun. Soroca. str. D. Cantemir 27

NumIr de telefon (0230\29745

NumIr de fax (0230\2914s

E-mail oficial cs.soroca-noua@ms.md

Adresa de internet cssorocanoua.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Natalia Mazur, 069989410,

natalia.mazur. 1 9 8 6 @,mai L ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri lLicitalie deschisd

nAltele: flndicati/
Procedura de achizitie repetati (dupit ca:) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucriri n

Obiectul achiziliei Lucrdri de reparalie cu replanificarea incdperilor
I.M.S.P. ,,Centrul de Sdndtate Soroca-Nou6 ,,Ina
Popescu" " pe imobilul/terenul cu nr. cad.

7801103.028.01 situat in mun. Soroca, str. D.

Cantemrc 27

Cod CPV 45400000-0

Expunerea motivului/temeiului privind
afegerea procedurii de atribuire (in ca:ul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

COP - conform art. 5l (1) al Legii nr. 13112015

privind achizi{iile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernantental

www.mtender.gov.md)

Nr: 21048052. ocds-b3wdpl -MD-16385376191 34

Link-ul:
httos ://achi zitli,mdho lpublic/tend er 1210480 52

Data public Ftrii: 03 .12.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl I achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de

achizi{ii publice a autoritlfii contractante

rDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

cssorocanoua.md

Anun( de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu e cazul
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd lCatalog electronic



Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte surse: ftUgqJglgll-
Valoarea estimatl (lei, ftrd TVA) 144583 3,3i

3. Clarificflri privind documenta{ia de atribuire:

6e va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

Data solicitlrii clarifi cirilor 04.12.202

06.12.202

08,12.202

08.t2.202

Denumirea operatorului economic SIA RSAP

SIA RSAP

SIA RSAP

SIA RSAP

Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare

G do.n-.nt aveti invedere dir.r punctul 10 din anunlul de

participare

Caiet de sarcinipoz-l08 (placi de pavaj vibropresat color

grosime 5cm)-asa grosime nu exista in Moldova Concretizati

srosimea- 40 sau 60mm?

Caiet de sarcini-poz.2l .Concretizati dimensiunile unui dulap

hidrant. Ca au fost cantri ca era necesar de marit dimensiunile

date

Cri.t a. sarcini-poz.92 din lista de lucrari N 2- 1- I ferestre din

mase plastice -indicati va rog dimensiunile ferestrelor poz'93

-latimia pervazului din mase plastice care-i? poz'94 -latimea

glafului clin aluminiu ? poz.9 5, poz, 96, poz 91 -dimensiunile
,)

Expunerea succinti a risPunsului certificat de atestare tehnico-profesionala pentru a activa in

domeniu constructiilor (de exemplu in calitate de diriginte de

santier)
in caietul de sarcini, pozitia 108, placi de pavaj vibropresat

color - de a lua in consideratie grosimea 40mm, nu 5cm

650*545mm

Vofrl. tt tl aimensiunele necesare sunt indicate in caietul de

sarcini. Pentru mai multe clarificari, veridicitatea informatiei,

sintem disponibili de a va prezenta proiectul tehnic ia

solicitare. Totodata, temenii clarificarilor si raspunsurilor la

solicitarea clarificarilor sint prevazuti in arl. 35 (5) din Legea

orivind achizitiile publice nr l3ll20l5
06.12.2021Data transmiterii
06.12.2021

08.122021

08.t2.2021

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duttd ca:)
flndicali sursa utilizatd qi data publicdriil

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit duPa ca:)
flndicali nuntarul de :ileJ



-Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratoriiNr.

0146000361 68l.
0 1 0607000898j .. lwEurs

E,,-^^^l-- D.im Q,RT 00860003s294
3. LUrVrsrvl\ r r rrr^

IQ Fenster SRL

Polimer SRL

0176000251.72
4.

00460700223s

004600058853
6. CARNALS GRUP SRL

ACTTTINE-M
Avi-Bors SRL
.\T D\/fTTQ lIPTTD qTIT

01960',70020021
003600124504

8.
003600040778

9.
David's Rental

''SERVICONS PLUS'' S.R.L.

ffi
FPC "Agentinter" SRL

01960003913 1
10.

0206000007 I 9
11.

0096000285 s6
t2.

00360200483 s
13.

5. pin[ la termenul-limitr (data 20 decembrie202l,ora 09:00)o au depus oferta 13 ofertanfi:

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici :

Den mirea operato 'ului economic

Denumire document EUROGRUPSTIM
SRL

,, Regina
Lemn Plast"
SRL

Eurogalex
Prim SRL

Operator
economic 4-13

I'

Documentele ce constituie oferta
/o^ -.^ nvin. nrozomtnf nenre,zentat. nu corgspunde)

rfl; in qtatilf
DUAE prezentat sg alra ilr 5LdLu

"de astePtare" "de asteptare" "de asteptare"

UIEfiA
Deviz formulanl 3,5,'7 prezentai

Crafic de executarea lucrarilor 
I

(anexa ff I q)_---------l
prezentat 

I

Documente de calificare
t resnunrle

Je 1)O (0nJUIrlu Pt ttt' Pt (-ctt'"",

Cerere de ParticiPare (anexa

nr 7)

prezentat

Declaralia Privind
valabilitatea ofertei (anexa nr

8)
(Tennenul de valabilitate a

ofertei va fi de min 45 zile)

Declaralia Privind dotdri le

specifice, utilajul qi

echipamentul necesar Pu
indeplinirea corespunzatoare a

contractului (anexa ru 14)

prezentat

Declaralia Privind Personalul
de specialitate Propus Pentru
implimentarea contractului
(anexa nr I 5)

prezentai

Aviz pentru ParticiPare in
achizitii de lucrdri in domeniul
constructiilor (anexa ff 24-

prezenlal



Certificat despre atestarea

tehlicd profesionald in
domeniul dat

prezentat

indeplinirea obligaliilor de

platd a impozitelor, taxelor Ei

contribuli ilor de asigurdri

sociale, in conformitate cu

orevederile leqale

prezentat

Dovada iruegistrdrii
intreprinderii, in conformitate
cu prevederile legale din lara
in care ofertantul este stabilit

prezentat

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

doiu*nrtayia de atribuir"e ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cazLtl corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(rara

TVA)x

Cantitate
qi unitate

de
mlsurfl

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lucrdri de

reparalie cu
replanificarea
incf,perilor
i.M.s.P.
,,Centrul de

Sdndtate
Soroca-Noud

,,Ina Popescu" "
pe
imobilul/terenul
cu nr. cad.

7801103.028.01
situat in mun.
Sotoca, str. D.
Cantemir 2l

EUROGRUPSTIM
SRL

887 252,0s Conform
caietului
de sarcini

+ +

,, Regina Lemn Plast

SRL
947 s24.81 se aflA in statut

"de aqteptare"
se afl6 in statut
"de aEteptate"

Eurosalex Prim SRL 99r 72t,38

IQ Fenster SRL 998 194.63

Polimer SRL | 067 967 .71

CARNALS GRUP
SRL

1 070 413,50

ACTIL]NE-M 093 183,68

Avi-Bors SRL 116 083.96

OLEMUS GRUP SRL t46 303.00

David's Rental t95 285,49

''SERVICONS PLUS''
S.R.L.

| 292 120.98

MAXCOSM PRIM | 332 978.24

FPC "Agentinter" SRL I 3st 032"87

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

20.12.2021
nr. 100

EUROGRUPSTIM SRL Argumentarea prelului
anormal de scdzut. LiPsa
personalului califi cat in
declara{ia privind
personalul pentru lucrdri
electrice.

22.12.2021 nr. 5 I 12. A fost

argumentat prelul anormal de scbzut'

Operatorul economic dispune de

personal calificat pentru executarea

lucrbrilor date.



22.12.2021
nr 101

EUROGRUPSTIM SRL Date concrete despre
graficul de execulie a

lucririlor (luni, anul).
Lipsa personalului
calificat in declaralia
privind personalul Pentru
instalarea sistemului de

incdlzire. apeductului ;i
canalizarea.

22.12.2021 nr. 6112. S-a prezentat

graficul de execulie a lucrdrilor
concrete. Operatorul economic

dispune de personal calificat;i de

toate utilajele, instrumentele
necesare pll executarea lucr[rilor
date.

g. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: nu sunt

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul rle atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raPort calitate-Pre! n

Cel mai bun raPort calitate-cost il

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

toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului econo,mic 1 Total

Denum re factorul l Ponderea

T)enrrrnire fncfnnrl n Ponderea
l-)e nnmirea oneratorului econc rmic n Total

ffi Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

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

Motivul reevalu[rii ofertelor
Modificlrile operate



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

er.nnnmic

Cantitate qi

unitate de
mlsurd

Pre{ul unitar
(f[rI TVA)

Pre{ul total
(flr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

conform
caietului
sarcini

881 252,05 t064702,46Lucr6ri de reparafie

cu replanificarea
inc6perilor I.M.S.P

,,Centrul de Sdndtate

Soroca-Noui ,,lna
Popescu" " Pe
imobiluliterenul cu

nr. cad.

7801 103.028.01

situat in mun.

Soroca, str. D
| ^ntcmtf L I

EUROGRUPSTIM
SRL

14. in urma examin[ri, evaluirii ;i comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

in temeiul arI".7l alin. 
- 

lit 
-

Argumentare:

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

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in c:onformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Denumirea oPerato rului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mai[

fax, Po$td, etcJ 

-
EUROGRUPSTIM SRL )? 1) )O)1 euro srupstim@,mail.ru

m azur. e I en a7 4 (d,ma1l'ru
,. Regina Lemn Plast" SRL )? 1),2021

eurogalex(@mail.ruEurosalex Prim SRL )7 122021
iq.fenster@mail.ruIQ Fenster SRL )7 122021
oolimer-md@mall.ruPolimer SRL )7 1) )(D1
carnalsgruP @mail.ruCARNALS GRUP SRL 23.12.202l,

ACTII]NE-M 23j2.202r actiune. sor oca@gmail. cqlq

Avi-Bors SRL 23.12.2021 iitarinata@mail.ru

OLEMUS CRUP SRL 23.t2.2021 o lemus grup (E rambler. ru

David's Rental 23.12.2021 davidsrentalmd(E gmail. c Pm

''SERVICONS PLUS'' S.R.L. 23J2202r s erv i c o ns p lus @,mai I' ru

MAXCOSM PRIM 23,12.2021 ni c o I ai e . c i ubuc @,gmail4qlq

FPC "Agentinter" SRL )i 12.2021 asentinter@mail.ru

16.Termenuldeaqteptarepentruincheiereacontractului:
n 6 ,it. in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice ;i/sau faxq" c-"n" 
"*e 

valoarea estimatd a contractului

este mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

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

rivind achizitiile Publice

n 1 1 ril. it cazvlnetransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice qi/sau fax I
n 11 rite in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fax Iiffiea estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare dec91a14gu4!g



prevdz:ute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din n 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii
3 iulie 2015 privind achizitiile publice n miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de aqteptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

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

1 7. Contractul de achizitiel acord ul-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeaz[ doar in
cazul in care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate): nu

Prin prezenta clare de seumd, grupul cle lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tnclteierea

contractului/contractelor indicnte afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) aI Legii nt.

131 clin 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cii tn cuzul depunetii contestaliilot ;i/suu
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, uceastea aufost exandnute;i solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd
de ac hizilie, fapt p entr u c ar e p o artd r ds p un der e co nfo rm pr ev e detilo r

Denumirea
operatorului

economic

trntrepr,i
nderea:

Cu
capital
autohto

w
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Cu
capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

fEri TVA inclusiv TVA

EUROGRUPSTIM
SRL

capital
social

13
01.02.2022 45400000-0

887 252,05
1064702,46 3t.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizitii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

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

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

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

Prelul cel mai scAzut !
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raoort calitate-cost r

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii: Natalia Mazur



DITRE DE SEAMA
de atribuirre a contractului de achizigiipublice

Nr,02 din26.01.2022
l, f)ate cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de atrib,uirer:

to,rllTi.ea@
.M. ,,PIATAIENTR {tFlLocalitate

mun.Chisindu
1!W000s67%

liggnr A*J.t"fo"
022277 s9al{g-qtd" d; fax
022 277 924

A.dresa de inteinet
Persoana d" 

"ont*t VoinouanTiorid

urii de atribuiie aplicate C..e.ea ofe.teloi deProcedura de achizi tatd (dupd cazTiprntoni..W#,w
acordului-cadru
Obirgctul utno

Expunerea @r.i"i"A
:!:,r:r::: 

procedurii de ';il;;;; Qn carzut
Uar:t_"t,": r,"r. jit,gl4'irsrttlsa

09 I 00000-0

Procedura aruffi;#i#
portarlului Nr: l64QQg07t02s6

Ss4Data pubticarii: il .njdlnumorr_ouu*u.@
Anumf a.int*nfi*@)
Tehnici Ut t"rr 

J(duptfi sqrl Licitafie electronG
Sursa d" finanG""

nBuget O" sta faqnSurse externe; nAlte surse, bun,lr)t^,,,,
114 600,00

Vak,area estimata f/[
3. Ctarificdri privind documentafia de atribuire:

(se va compreta in cazur fn care aufost soricitate crarificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor
Denunrirea tglglui economicExpunerearuffi
clarilicare
E"p!nr..urr"ffi
Data transmiterii



tI' Modificrri operate in crocumentafia dr: atribuire:

I@punu.ut.%
informare (dupd caz)'lr.rgn-,t 

Eiofcrtelor prelungit (iupa caz) 
-vvl.ru

ilndica;i s

ftndicayi numdrun;;lrl

l{r. Denumire@ri"

---=-- ICS',L UKOILM;td;va,t:nJ^

na; oterti.

IDNO Asociafiil
fldlDinisfrq+^*i;

tuu2600005897

6,, In

rsayev teyruz
"Litasco,'S.A.

P6ni fa termenur-timit' ( 03 ianuarie 2a22, ora0g:30), a fost depusr 1 (una) ofe

lnformafii privind ofertele clepuse si docurnentele de calificaroperatorii economici: q'rte'f,tirc ue calllrcare gi aferente DuAE prezentate de citre

7' Inllormafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

(Infbrmalia privincl cJenumirea documentelor p,ezentate se v.ct indica in conformitate cu cerinrere dindocunnentalia de atribuire Si se ,o ,"nrr*ra pr,in; prezentat,, neprezentat, nu corespunde (in cazulcdnd dc,cumentul afost prezentat, ;;r;" coresptllnf,scerinlelor de calificare))

Denumire document Denumirea torului economic

Document@
uO consmna Drin' nyorohtnt n^_-,^_-ntaL neprezentat, nu cores1figa.ria tehnica

Carantia pentruife.ta

Docu nn en te dtAtifi c.d,.e

Cerer: de paru'C

vind vatabil itat.ulf..t.i
de activitate

Lista statiilor PECO
Cert ifi cat de inregirtru.e
Certifi,;at Oe efeffiar. siGrnati.a apl4lii irnpozitelor

egl,n.e,A.@
Decliiri4ie privindion-fi rmarea identitdtri ibeneticiarilor efectivi

Denumirea lotului Den umirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fhra TV4;*

Cantitate gi
unitate de
mdsurd calificare

cu specificafiile
tehnice

Benzind prem ium
95 r(carduri ics "LUKotL-Moldova,,

S.R.L.
Motorind EUTRO-

(carduri valorir;e) 96 016,67



*,[n cazul utilizdrii Iicitayiei electronice
1llt,1fo.rmafia privintl "corurpr-r:;;;;";,:' ua.indjca yrelul oferteifinate
teJ:tnice,' , ,i ,o consemna prin; ,, * 

"rr;,;:;,1:::;rh;;;:f,r;:;r:;:,:!;rir!#!:::L ? ,p:r,ncali,e
8. pentru erucidarea ,nnr h^^r--:1y,. 

'. r' vl' " crt cuzut necorespunderii)

cerin{e,e*,oiuiji"TJJ#:Xil,Tl#ffiTlJffi 
J,n,}l::,,1flf".;:ffinT:HnT,:f^T,:;solicitat:

nfii respinqi/descalifi cati :

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate a
Pentru toate loturile n
Altr; lLimitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceruiaqi ofertant: [IndicariJJustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n

9:j 'rrj bun raporl calitate_pre1 n
Ler lnil bun raport calitate_cost n

(in caz:ul fn care in 
-cadrul procedurii dl.atr.ib,uire sunt aplicote mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteri,e de *iiurirn'op,iior, ;i denumirea ioiurrb, aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare apliica{i:

'!;':l;'xr';:Iru:l':#;!;::::,,aufost atribuite in baza *iteriitor cet mai bun raport catitate-pretr

Data
_solicitdrii

Operatorut 
"ioromil Informalia sojictaE Rezumatut 

"4spuoruf uiT-
operatorului economic

(,1. Oferta

Denumi"ea@
Motivutr@

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculatDenumirea opeiatoru l ri.olno."rl-
Denumire factorul I

Dentmrire factorul n

Denumirea ratorului economic nDenumire factorul l
DenumLire factorul n

13. Rer:valuarea ofertelor:

(se va c{tmpls,ct in cqzur fn care ofertete aufost reevaruate repetat)



l4otjvjrt reevaf u e rii oterteior

l4'inurmaexanriniri,eva|u5riiqicomn,aririi^,^
decis; --"' vrq'uotrr y comparirii ofertelor depuse in cadrur procedurii de atribuire s_a

A't'i buirea contractul u i d,e achizi,tie publicd/acordur ui -cadru :

Denumirea
lotului

Denumirea-
operatorului

€cnnnmi^

Cantiitate I
unitate de
mdsiurl
800L 

l

I

7000 L I

Preful unitaJ
(fnrI TVA)

16,10

Preful total
(fnrI TVA)

t2 990,00

Prefut rotll
(inclusiv
TVA)----_______z_

15 456,00

Elenzind prenliuil
95 (carduri
v;alorice)

-.-;--.-t.-..-"_...-
rvrororrnd EURO
5 (carduri
valc,rice)

ics "LuKoIL_
Moldova'o

s.R.L. 13,72 y6 u16.67 775 220,00

Anularea nrnnor{,,-: iAnularea procedurii de achizilie publica:

ln temeiul art. 7I alin. -_ lit _.
Are;umentare:

l5. .Informarea operatorilor economr., Ot.---__ e deciziile grupului de lucru pentru achizifii:Denumirea opera?ili|il Data transmit."ii Modalitatea Oe transmitere
cls "L UK Otl,.[,Io ld;;;E RI: 17.07.2022

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selec'ra{i termenul d'..?;tenlye respectat. calcularea termeneror prevdzute de Legea nr. I 3 r din 3 iutie:l::,:i;,'"':;itr!;;#i;,fl':::;;lff'::;:,i,:fr-,jirri: !: ru::,,::e, se erectueazi, tn conrormita,e cu

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile p..uaru*"f a art.2alin. (3) al Legii n.. t3r-Cin:l"ii.Joij
privind achiziliile publice

E 6 zile in
Plin, m,riloace electronice qilsau tax n 

-

!.l l zile in
plT,mrjJoace elect ice ;ilruu A* o'-''ln r:azul in care uato@tri

este egald sau mai m.are dec6t prugrril;-
prevrlzute la art.2 alin. (3) al iegil *. l: t am3 iurlie 2015 privind achi ziliileo"Uf i* ^

O tt rtt.
4j&Qge elsctronice qi/sau fax nJ 16 zile in
prin miiloace electronice qi/sau il;--*'

preveaterite rrrLULUr rv copiiotn r lcaiu:;;;;:;';;;;;ii,ffit'0J,,[,,iiri,y3i#,':ffr;;r;i:f,,#:,f:r:i



j[ 7. Contractul de achizifie/acordul-cadru 
incheiat:

18' Informafia privind achizi{ii pubrice dryllil* (achizifii verzi) (ruhrica datd se compreteazd doar in
cazutin care ta prt'tcedur'.;':";;;;;;r"ri1td 

ffi7;ii#,: criterii cte durabitiire si s_a incheiat
contract/contrack pentru torttoirri p,irfrru .orn oi10rt 

"pnir" criterii de durab,itate):

(DA/NU)

(indicali tu*o "rTdl

Prelul celmai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel nai bun raport calitate_prel n
Cel mai bun raport calitate_cost n

:,:;,::,;;;:;:":;;:",{::.i!ffi}:r,ittj:i:;i:it.!:;!,::,:;,,:,;;:;;ir,r,,;,i":*:1 pen,ra tncheierea

:;':"fl;,:,:;!:,:::,:,::;!j"j;lii!l!:f!j::tr,";i;!,#;::,:;,::;:1,.",,,;:;:::::;::,lil:i;*:;;
Prin pre'zento tlare cle seamd' grupul de Iucra pentru achizilii co-\/irmd corectitudinea desfdsurdrii procecturii
de achizirie' fapt pentru care poartd rdspuntrere con/brm preufller,or regare tn vigoare.

Cond gru lg{""lucru pentru ac

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixtlasociere/
Cu capital

striin

Numtrrul
Ei data

contractulu i/ acordu tui_
cad ru

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate at
contractu lui/a

cord u lu i_
cadru

21.01.22

31.12.2t022

Au ilost aplicate crite .. ----------------: ---r-:-- :-:-
verz:i)? -""-rII pentru achizifii publice durabile (achizit-

Valorarea de achizitie cu TVA Orn.onilJ;ilil;totut uilroru riror pentru c;";;,;;;":"j'jll:
durabititate iil ffi;:" 

care au fost aplicate criterii Je

i"$ I lff y,ar I o ru I u i/ro t u ri ro r o_;;;;;* 
", "",*.,,*

Criteriur de atribuir 
----apt ica re . 

"i;";li ;; ;*r:,til,1,1tu 
l/lotu ril e pe n t ru ca re a u fost

.$'tl**\
ume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziţionarea 
serviciilor de curățenie pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 

 
Nr. 23/22 din 01.02.2022         

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 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de curățenie pentru perioada 01.02.2022 
– 28.02.2022 

Cod CPV 90910000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

La data de 25.11.2021, termenul-limită de depunere 
a ofertelor în cadrul procedurii prin licitaţie deschisă 
privind achiziţionarea serviciilor de curățenie pentru 
anul 2022 (https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1634644942877?tab=contract-notice), 
a fost deschisă oferta operatorului economic 
„Proterra Grup” SRL, iar la data de 24.12.2021, 
acestuia i s-a atribuit contractul de achiziţii publice 
prin decizia Grupului de lucru pentru achiziții 
publice de bunuri, lucrări și servicii al ASP. La data 
de 03.01.2022, ultima zi pentru depunerea 
contestațiilor, operatorul economic „Palimira-Com 
Service” SRL a depus contestație la Agenția 
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
(ANSC). De menționat că, până la momentul emiterii  
deciziei ANSC pe marginea contestației depuse a 
persistat riscul ca ASP să nu fie asigurată cu servicii 
de curăţenie pe parcursul lunii februarie a anului 
curent, respectiv a apărut necesitatea stringentă de a 
iniţia procedura de negociere fără publicare 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru 
perioada 01.02.2022 – 28.02.2022, în temeiul art. 56 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. La procedura de negociere a fost 
invitat operatorul economic „Proterra Grup” SRL, 
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deoarece a fost selectat drept câștigător la procedura 
de licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor 
de curățenie pentru anul 2022.   

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

Nr.: - 
Link: - 
Data transmiterii Invitației de participare: 
27.01.2022 

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 este 
în curs de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 22.10.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/b
ap_nr_82_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 783 179,87 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data de 28.01.2021, ora 11:00), a prezentat oferta ofertantul 
invitat: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 „Proterra Grup” SRL 
 

1011600012547 
- 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„Proterra Grup” 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 va fi 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 

conform termenului 
solicitat 
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autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 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 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea  
operato 

rului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de 
curățenie pentru 

perioada 01.02.2022 
– 28.02.2022 

 
 

„Proterra 
Grup” SRL 

 
 

783 179,87 

 
Interior -

78 768,14 m2 
 

Exterior - 
109 500,00 m2 

 
 

+ 

 
 

+ 

1. Interior 
2. Exterior 

 

* 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 se aplică. 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru 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  □                                   
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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) 
Servicii de 

curățenie pentru 
perioada 01.02.2022 

– 28.02.2022 

 
 
 
- 

Interior -
78 768,14 

m2 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Exterior - 
109 500,00 

m2 

 
- 1. Interior 

2. Exterior 
 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului 
în cadrul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare privind 
achiziționarea serviciilor de curățenie pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022. 
Argumentare: La data de 28.01.2022, la ora 11:00, a avut loc deschiderea ofertei operatorului 
economic „Proterra Grup” SRL în cadrul procedurii de negociere nominalizată. În a doua 
jumătate a aceleiași zile, a fost publicată Decizia ANSC nr. 03D-48-22 prin care a fost respinsă 
ca neîntemeiată contestația depusă de către operatorul economic „Palimira-Com Service” SRL în 
cadrul procedurii prin licitaţie deschisă privind achiziţionarea serviciilor de curățenie pentru anul 
2022. Prin urmare, respingerea contestaţiei „Palimira-Com Service” SRL de către ANSC 
constituie temei de anulare a proceduriide atribuire a contractului în cadrul negocierii fără 
publicare prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de curățenie 
pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 și finalizare a procedurii de licitație deschisă 
nominalizată, cu semnarea contractului privind achiziționarea serviciilor de curățenie pentru 
perioada de 11 luni cu operatorul economic „Proterra Grup” SRL, desemnat câștigător în cadrul 
procedurii respective de achiziție publică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Proterra Grup” SRL 
 

01.02.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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 □ 
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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. 

 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întreprinderea 
Cu capital au 

tohton/Cu capi 
tal mixt/asoc 
iere /Cu capi 

tal trăin 

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) ___________ 

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 SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziţionarea 
serviciilor de curățenie pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 

 
Nr. 23/22 din 01.02.2022         

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 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de curățenie pentru perioada 01.02.2022 
– 28.02.2022 

Cod CPV 90910000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

La data de 25.11.2021, termenul-limită de depunere 
a ofertelor în cadrul procedurii prin licitaţie deschisă 
privind achiziţionarea serviciilor de curățenie pentru 
anul 2022 (https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1634644942877?tab=contract-notice), 
a fost deschisă oferta operatorului economic 
„Proterra Grup” SRL, iar la data de 24.12.2021, 
acestuia i s-a atribuit contractul de achiziţii publice 
prin decizia Grupului de lucru pentru achiziții 
publice de bunuri, lucrări și servicii al ASP. La data 
de 03.01.2022, ultima zi pentru depunerea 
contestațiilor, operatorul economic „Palimira-Com 
Service” SRL a depus contestație la Agenția 
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
(ANSC). De menționat că, până la momentul emiterii  
deciziei ANSC pe marginea contestației depuse a 
persistat riscul ca ASP să nu fie asigurată cu servicii 
de curăţenie pe parcursul lunii februarie a anului 
curent, respectiv a apărut necesitatea stringentă de a 
iniţia procedura de negociere fără publicare 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru 
perioada 01.02.2022 – 28.02.2022, în temeiul art. 56 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice. La procedura de negociere a fost 
invitat operatorul economic „Proterra Grup” SRL, 
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deoarece a fost selectat drept câștigător la procedura 
de licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor 
de curățenie pentru anul 2022.   

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

Nr.: - 
Link: - 
Data transmiterii Invitației de participare: 
27.01.2022 

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 este 
în curs de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 22.10.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/b
ap_nr_82_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 783 179,87 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data de 28.01.2021, ora 11:00), a prezentat oferta ofertantul 
invitat: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 „Proterra Grup” SRL 
 

1011600012547 
- 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„Proterra Grup” 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 va fi 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 

conform termenului 
solicitat 
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autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 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 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea  
operato 

rului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de 
curățenie pentru 

perioada 01.02.2022 
– 28.02.2022 

 
 

„Proterra 
Grup” SRL 

 
 

783 179,87 

 
Interior -

78 768,14 m2 
 

Exterior - 
109 500,00 m2 

 
 

+ 

 
 

+ 

1. Interior 
2. Exterior 

 

* 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 se aplică. 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru 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  □                                   

3 
 



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) 
Servicii de 

curățenie pentru 
perioada 01.02.2022 

– 28.02.2022 

 
 
 
- 

Interior -
78 768,14 

m2 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Exterior - 
109 500,00 

m2 

 
- 1. Interior 

2. Exterior 
 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului 
în cadrul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare privind 
achiziționarea serviciilor de curățenie pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022. 
Argumentare: La data de 28.01.2022, la ora 11:00, a avut loc deschiderea ofertei operatorului 
economic „Proterra Grup” SRL în cadrul procedurii de negociere nominalizată. În a doua 
jumătate a aceleiași zile, a fost publicată Decizia ANSC nr. 03D-48-22 prin care a fost respinsă 
ca neîntemeiată contestația depusă de către operatorul economic „Palimira-Com Service” SRL în 
cadrul procedurii prin licitaţie deschisă privind achiziţionarea serviciilor de curățenie pentru anul 
2022. Prin urmare, respingerea contestaţiei „Palimira-Com Service” SRL de către ANSC 
constituie temei de anulare a proceduriide atribuire a contractului în cadrul negocierii fără 
publicare prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de curățenie 
pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022 și finalizare a procedurii de licitație deschisă 
nominalizată, cu semnarea contractului privind achiziționarea serviciilor de curățenie pentru 
perioada de 11 luni cu operatorul economic „Proterra Grup” SRL, desemnat câștigător în cadrul 
procedurii respective de achiziție publică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Proterra Grup” SRL 
 

01.02.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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 □ 
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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. 

 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întreprinderea 
Cu capital au 

tohton/Cu capi 
tal mixt/asoc 
iere /Cu capi 

tal trăin 

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) ___________ 

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 SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. 2 din 01 februarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Preşedintele raionului Glodeni
Localitate oraşul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa oraşul Glodeni, str. Suveranităţii, 2
Număr de telefon 0 249 23288, 23174
Număr de fax 0 249 22058, 23174
E-mail oficial sececonomglodenifmail. ru
Adresa de internet http://www. glodeni. md
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Onuţă Angela

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate C e re r e a  o fe r te lo r  d e  p re ţu r i

Procedura de achiziţie repetată (după caz) N u  se  a p l ic ă

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

B u n u r i

Obiectul achiziţiei P ro d u s e  p e t ro l ie r e  (B e n z in ă  P re m iu m  A -9 5 )  p e n tru  a n u l 
2 0 2 2

Cod CPV 0 9 1 3 2 0 0 0 -3

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

N u  se  a p l ic ă

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

N r: ocds-b3wdpl-MD-l 641992393644
L in k -u l :  h t tp s : / /m te n d e r .g o v .m d / te n d e r s /o c d s -b 3 w d p l-  
M D - 1 6 4 1 9 9 2 3  93 6 4 4 ? ta b = c o n t ra c t - n o t ic e

D a ta  p u b lic ă r i i :  1 2 .0 1 .2 0 2 2

Platforma de achiziţii publice utilizată a c h iz i ţ i i .m d ;

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

L in k -u l  c ă tr e  p la n u l d e  a c h iz i ţ i i  p u b lic e  p u b lic a t :
h t tp : / /g lo d e n i .m d /s i te s /d e fa u l t / f i le s /p la n % 2 0 d e % 2 0 a c h i
z i t ie % 2 0 2 0 2 2 .p d f

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) D a ta : N u  a  fo s t  p u b l ic a t  a n u n ţ  d e  in te n ţie

L in k -u l :-
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

L ic i ta ţ ie  e le c t ro n ic ă

Sursa de finanţare B u g e t  d e  s ta t;

Valoarea estimată (lei. fără TVA) 3 0 0 0 0 0 ,0 0

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor

1

http://www
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-16419923
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-16419923
http://glodeni.md/sites/default/files/plan%20de%20achi


Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare -

Expunerea succintă a răspunsului -
Data transmiterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

Rezumatul modificărilor -

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz)

-

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

5. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 . 1CS „ L U K O IL -M o ld o v a ” S R L 1 0 0 2 6 0 0 0 0 5 8 9 7 I s a y e v  F e y r u z

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic
O p e ra to r  

e c o n o m ic  1 
1 C S  „ L U K O I L -  
Moldova” S R L

O p e ra t
o r

e c o n o  
m ic  2

O p e ra
to r

e c o n o  
m ic  3

O o c ra
to r

e c o n o  
m ic  n

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

P ro p u n e re a  te h n ic ă prezentat
P ro p u n e re a  f in a n c ia r ă prezentat
D U A E prezentat

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

C e r t if ic a t /d e c iz ie  d e  în r e g is t r a r e  a  în t r e p r in d e r i i /  E x tra s  d in  
R e g is tru l  d e  S ta t  a l p e r s o a n e lo r ju r id ic e

prezentat

In fo rm a ţii  g e n e ra le  d e s p re  o f e r ta n t
prezentat

prezentat
A ctu l ca re  a te s tă  d rep tu l d e  a  liv ra  b u n u r i/lu c ră ri /se rv ic ii.

R a p o rtu l f in a n c ia r
prezentat

prezentatC e re re  d e  p a r t ic ip a re

C e rtif ica t de  e fe c tu a re  s is te m a tic ă  a  p lă ţii im p o z ite lo r , co n tr ib u ţiilo r prezentat

C ertif ica t de  a tr ib u ire  a  co n tu lu i b a n c a r prezentat

L is ta  d e ta lia tă  a s ta ţii lo r  P E C O prezentat

C ertificat de confo rm ita te  pen tru  p rodusele  so licitate prezentat
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D eclaraţie privind v alab ilita tea  ofertei p r e z e n t a t

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

( ta r ă

T V A )*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

P ro d u s e  p e tro l ie re  (B e n z in ă -  
9 5 )  p e n tru  a n u l  2 0 2 2

1CS „L U K O IL - 
M old o v a” SRL

2 7 9 9 5 0 ,0 0 16 5 0 0
litr i

+ .: +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzr.t) s- , 
a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

- - - - 1

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □

C Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică\

11. Criteriul de atribuire aplicat:

V Preţul cel mai scăzut

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: 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



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 şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

P ro d u s e  
p e tro l ie re  
(B e n z in ă  

P re m iu m  A -9 5 )  

p e n tru  a n u l 
2 0 2 2

ICS „L U K O IL - 
M old o v a” SR L

16 5 0 0  litri 16 ,97 2 7 9 9 5 0 ,0 0 3 3 5 9 4 0 ,0 0

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu se aplică

în temeiul art. 71 alin ._lit _ .

Argumentare: ________________________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS „L U K O IL -M oldova” SR L 2 4  ia n u a r ie  2 0 2 2 RSAP şi e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în  c a z u l în  c a r e  v a lo a r e a  e s t im a tă  a  c o n tra c tu lu i  e s te  
m a i m ic ă  d e c â t  p r a g u r i le  p r e v ă z u te  la  a r t. 2  a lin . (3 )  
a l L e g ii n r. 131 d in  3 iu l ie  2 0 1 5  p r iv in d  a c h iz i ţ i i le  
p u b lic e

S  6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau faxn

□  11 z i le  în  c a z u l  n e t r a n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in  
m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x n

In  c a z u l în  c a re  v a lo a r e a  e s t im a tă  a  c o n t ra c tu lu i  e s te  
e g a lă  s a u  m a i m a re  d e c â t  p r a g u r i le  p r e v ă z u te  la  a r t. 2 
a lin . (3 )  a l L e g i i  n r. 131 d in  3 iu lie  2 0 1 5  p r iv in d  
a c h iz iţ i i le  p u b lic e

□  11 z i le  în  c a z u l  t r a n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in  

m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x n

□  16 z i le  în  c a z u l  n e t ra n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in  
m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x n

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate 
cu 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 
şi data 

contractului

/acordului-cadru
. • " " ' t a

. . . .  ■

Coc! CPV'

l l l  | 1 § ff ijjjjţjf ifg  M Ş sŞ Ş

Valoarea
contractului Termen de 

valabilitate al 
contactului

cadru
f ă r ă  T V A

p S S

i*IISi§ |®
m m m r n m fw ş iM i

.. : :  ; v 
T'\U,

IC S  „ L U K O IL - 
M o ld o v a ” S R L în tre p r in d e re  cu  

C a p ita l S tră in

2/ocds-
b 3 w d p l-M D -
1 6 4 1 9 9 2 3 9 3 6

4 4

01.02.
2022

0 9 1 3 2 0 0 0 -3 279950,00 335940,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

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

Au fost aplicate criteria pentru achiziţii publice durabile 
(achiziţii verzi)? NU

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (Iei 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.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr. 21045781 din 31.01.2022     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 

Localitate mun.Chișinău 

IDNO 1003600150783 

Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 

Număr de telefon 022 403 697 

Număr de fax 022 403 697 

E-mail oficial  achizitiipublicescr@gmail.com 
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Pavel Slonina, tel.022403697,  

email: achizitiipublicescr@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) Nr: - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Accesorii de birou pentru anul 2022 

Cod CPV 30192000-1 

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-1634904552502 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/  

Data publicării: 22.10.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

Va fi publicat la aprobarea de către consiliul 

administrativ al MS a planului de achiziții 

provizoriu pentru anul 2022 

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

Link-ul: - 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget CNAM;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 438 100,42 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634904552502
https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 05.11.2021, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 

economic 

 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. „RADOP-OPT„ SRL 1003600050218 Perşin Nicolai 

2. “Crafti Business” SRL 1004600069507 
Alexei 

Maniacov 

3. SC CARTNORD SRL 1003600086213 Victor Morgun 

 

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

de către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

„RADOP-OPT„ SRL 
“Crafti Business” 

SRL 

SC ,,CARTNORD,, 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat nu corespunde 

Propunerea financiară prezentat prezentat nu corespunde 

DUAE prezentat prezentat nu corespunde 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat nu corespunde 

Cerere de participare   prezentat prezentat nu corespunde 

Documente de calificare  

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Decizie/ Extras de înregistrare prezentat neprezentat nu corespunde 

Declarație 

privind valabilitatea ofertei 
neprezentat prezentat nu corespunde 

 

(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. Hârtie xerox 

A4 

“Crafti 

Business” SRL 
251720,00 5800 buc + + 

SC 

,,CARTNORD,, 

SRL 
251760,00 5800 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
261483,33 5800 buc * * 
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Lot 2. Hârtie 

Xerox:A3 

“Crafti 

Business” SRL 
1319,25 15 buc + + 

,,CARTNORD,, 

SRL 
1350,00 15 buc - - 

Lot 3: Hârtie 

pentru fax 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1009,20 58 buc + + 

Lot 4: Hârtie 

copiativă (indigo) 

“Crafti 

Business” SRL 
176,25 5 pachet - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
177,00 5 pachet - - 

Lot 5: Hârtie 

pentru notițe 

„RADOP-

OPT„ SRL 
4950,00 400 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
6900,00 400 buc * * 

Lot 6: Separator  

А4 color/10 

“Crafti 

Business” SRL 
597,00 60 set + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
644,50 60 set * * 

Lot 7: Plic 

corespondenţă A6 

“Crafti 

Business” SRL 
100,00 500 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
120,83 500 buc * * 

Lot 8: Registru de 

birou A4 

„RADOP-

OPT„ SRL 
3955,00 300 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
3957,50 300 buc * * 

Lot 9: Registru de 

birou A4 

“Crafti 

Business” SRL 
8160,00 150 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
8846,25 150 buc - - 

Lot 10: Clei creion 

“Crafti 

Business” SRL 
3540,00 1200 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
7710,00 1200 buc * * 

Lot 11: Clei de 

birou lichid 

“Crafti 

Business” SRL 
1120,00 400 buc +  - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1150,00 400 buc * * 

Lot 12: Corector 

“Crafti 

Business” SRL 
1695,00 300 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1755,00 300 buc * * 

Lot 13: Creion 

simplu 

“Crafti 

Business” SRL 
630,00 700 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
840,00 700 buc - - 

Lot 14: Ascuţitoare 
“Crafti 

Business” SRL 
200,00 300 buc + + 
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„RADOP-

OPT„ SRL 
236,57 300 buc * * 

Lot 15: Radieră 

“Crafti 

Business” SRL 
490,00 350 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
527,92 350 buc * * 

Lot 16: Riglă 

“Crafti 

Business” SRL 
310,00 200 buc + - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
315,00 200 buc + + 

Lot 17: Foarfecă 

„RADOP-

OPT„ SRL 
2035,00 200 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
3320,00 200 buc * * 

Lot 18: Binder clips 

min 32 mm 

“Crafti 

Business” SRL 
240,00 300 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
385,00 300 buc - - 

Lot 19: Binder clips 

min 41 mm 

“Crafti 

Business” SRL 
375,00 300 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
567,50 300 buc * * 

Lot 20: Binder clips 

min 51 mm 

“Crafti 

Business” SRL 
570,00 300 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
847,50 300 buc * * 

Lot 21: Agrafe de 

birou pentru 

prinderea filelor 

„RADOP-

OPT„ SRL 
2185,00 300 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
2520,00 300 buc - - 

Lot 22: Agrafe de 

birou pentru 

prinderea filelor 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1031,25 300 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
1095,00 300 buc - - 

Lot 23: Pix 

“Crafti 

Business” SRL 
9000,00 4000 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 

 

11900,00 4000 buc * * 

Lot 24: Pix 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1680,00 700 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
2030,00 700 buc * * 

Lot 25: Pix 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1200,00 500 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
14500,00 500 buc * * 

Lot 26: Marcher 

evidenţiator 

(diverse culori, 

grosime min 5 mm) 

„RADOP-

OPT„ SRL 
981,00 360 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
988,00 360 buc - - 
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Lot 27: Marcher 

negru cu vopsea 

specială, grosime 

scriere 1-2mm 

“Crafti 

Business” SRL 
2212,00 790 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
4424,00 790 buc * * 

Lot 28: Bandă 

adezivă dublă 

10mx3cm 

FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 29: Bandă 

adezivă dublă 

10mx6cm 

“Crafti 

Business” SRL 
766,50 70 buc + + 

Lot 30: Bandă 

adezivă 

“Crafti 

Business” SRL 
6048,00 560 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
8815,33 560 buc - - 

Lot 31: Bandă 

adezivă 

„RADOP-

OPT„ SRL 
87,00 120 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
396,00 120 buc * * 

Lot 32: Mapă cu 

şină fabricat din 

polipropilenă densă 

“Crafti 

Business” SRL 
6825,00 3500 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
8166,67 3500 buc - - 

Lot 33: Mapă A4 în 

L (colţ) 

“Crafti 

Business” SRL 
750,00 600 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1185,00 600 buc - - 

Lot 34: Mapă 

biblioraft A4/5 cm 

“Crafti 

Business” SRL 
4490,00 200 buc - - 

„RADOP-

OPT„ SRL 
4900,00 200 buc - - 

Lot 35: Mapă 

biblioraft A4/7 cm 

“Crafti 

Business” SRL 
4420,00 200 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 

 

4885,00 200 buc * * 

Lot 36: Mapă 

pentru arhivare, 

cartonată cu şiret 

 

„RADOP-

OPT„ SRL 
2625,00 600 buc + + 

Lot 37: Mapă din 

plastic cu clemă 

laterală A4 

“Crafti 

Business” SRL 
1942,50 150 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 

 

2175,00 150 buc * * 

Lot 38: Mapă din 

plastic, cu clip și 

șină metalică A4 

„RADOP-

OPT„ SRL 
3026,67 200 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL  
3930,00 200 buc * * 

Lot 39: Folii 

protecţie A4 

„RADOP-

OPT„ SRL 
6130,00 200 set - - 

“Crafti 6830,00 200 set - - 
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Business” SRL  

Lot 40: Suport 

pentru cub de hîrtie 

“Crafti 

Business” SRL 
2440,00 200 buc - - 

Lot 41: Capse de 

birou 26/6 

“Crafti 

Business” SRL 
727,50 

150,00 

cutii 
- - 

Lot 42: Capse de 

birou 23/13 

„RADOP-

OPT„ SRL 
993,00 120 cutii + + 

“Crafti 

Business” SRL 
1656,00 120 cutii * * 

Lot 43: Capse 

pentru capsator 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1780,00 400 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
1860,00 400 buc - - 

Lot 44: Capsator 
„RADOP-

OPT„ SRL 
4100,00 40 buc + + 

Lot 45: Capsator 

N24/6 

„RADOP-

OPT„ SRL 
2715,00 100 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
4495,00 100 buc * * 

Lot 46: Decapsator 

„RADOP-

OPT„ SRL 
415,00 100 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
465,00 100 buc - - 

Lot 47: Perforator 

„RADOP-

OPT„ SRL 
1439,75 30 buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
1560,00 30 buc * * 

Lot 48: Perforator 

„RADOP-

OPT„ SRL 
5942,00 30 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
7908,00 30 buc - - 

Lot 49: Elastice din 

latex pentru legarea 

bancnotelor 

“Crafti 

Business” SRL 
530,00 

10 

pachet 
- - 

Lot 50: Vopsea 

pentru ştampilă 
FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 51: Cerneală 

pentru ştampilă 

“Crafti 

Business” SRL 

 

882,00 180 buc - - 

Lot 52: Buretieră 

umezitor 

„RADOP-

OPT„ SRL 
157,00 40 buc - - 

“Crafti 

Business” SRL 
160,00 40 buc - - 

Lot 53: Tuşieră 

pentru ştampilă 
FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 54: Pernuţă 

pentru ştampilă 

“Crafti 

Business” SRL 
1870,00 200 buc + + 

Lot 55: Calculator 

de birou digital 

“Crafti 

Business” SRL 
4244,00 40 buc + + 

„RADOP-

OPT„ SRL 
5466,67 40 buc * * 
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Lot 56: Baterii 

alcaline mari (AA) 

“Crafti 

Business” SRL 
3666,00 780 buc + + 

Lot 57: Baterii 

alcaline mici (AAA) 

“Crafti 

Business” SRL 
3500,00 700 buc + + 

Lot 58: Baterii 
“Crafti 

Business” SRL 
4774,00 110 buc + + 

Lot 59: Baterii FĂRĂ  OFERTĂ 

Lot 60: Baterii FĂRĂ  OFERTĂ 

Lot 61: Baterii 

pentru calculator de 

tip CR2032 

“Crafti 

Business” SRL 
2688,00 280 buc + + 

Lot 62: Set notiţe şi 

indecşi autoadezivi 

“Crafti 

Business” SRL 
1620 400 buc + + 

RADOP-OPT„ 

SRL 
3513,33 400 buc * * 

Lot 63: Indecşi 

autoadezivi 

“Crafti 

Business” SRL 
1620,00 400 buc + + 

RADOP-OPT„ 

SRL 
3060,00 400 buc * * 

Lot 64: Aţă pentru 

arhivare 

“Crafti 

Business” SRL 
1575,00 50 buc + + 

RADOP-OPT„ 

SRL 
1787,50 50 buc * * 

Lot 65: Aţă pentru 

maşina de cusut 
FĂRĂ OFERTĂ  

Lot 66: Aţă pentru 

maşina de cusut 
FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 67: Aţă pentru 

maşina de cusut 
FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 68: Ac pentru 

maşina de cusut 
FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 69: Notes 

autoadeziv 

75x51mm,100 file 

RADOP-OPT„ 

SRL 
422,50 150 set + + 

“Crafti 

Business” SRL 
495,00 150 set * * 

Lot 70: Cuțit de 

birou –(farmacie) 

RADOP-OPT„ 

SRL 
27,00 5buc + + 

“Crafti 

Business” SRL 
29,00 5 buc * * 

Lot 71: Lama 

rezerva pentru cuțit 

de birou 

RADOP-OPT„ 

SRL 
6,70 1 amb + + 

“Crafti 

Business” SRL 
7,45 1 amb * * 

Lot 72: Folii 

laminate, A4, 100 

microni 

“Crafti 

Business” SRL 
455,00 5 cutii + + 

Lot 73: Folii 

laminate, A4, 150 

microni 

“Crafti 

Business” SRL 
1100,00 5 cutii + + 

Lot 74: Folii 

laminate, A4, 200 
FĂRĂ OFERTĂ 
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microni 

 

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 

15.11.2021 Radop – OPT SRL Prezentarea mostrelor 

pentru loturile solicitate 

Operatorul economic a prezentat 

mostrele în termen 

15.11.2021 “Crafti Business” SRL Prezentarea mostrelor 

pentru loturile solicitate 

Operatorul economic a prezentat 

mostrele în termen 

15.11.2021 “Crafti Business” SRL Prezentarea 

Certificatului de 

înregistrare (decizie de 

înregistrare)/ Extras de 

înregistrare 

Operatorul economic a prezentat 

documentele necesare în termenii 

stabiliți 

14.12.2021 Radop – OPT SRL  Prezentarea 

,,Declarației privind 

valabilitatea ofertei,, 

Operatorul economic a prezentat 

documentele necesare în termenii 

stabiliți 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

CARTNORD SRL Grupul de lucru a descalificat oferta operatorului, în temeiul art.33 

alin.(14) lit.i) „Instrumentele și dispozitivele de recepție electronică 

a ofertelor, a cererilor de participare, precum și a planurilor și a 

proiectelor pentru concursuri de soluții, trebuie să garanteze, prin 

mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că pe ofertele 

electronice este aplicată semnătura electronică” și Art. 69, alin.6, 

lit. a) ,,Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, Autoritatea 

contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu 

îndeplinește cerințele de calificare și selecție.,,  

Crafti Busness SRL Lot nr. 16 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit a) din Legea 131/2015, deoarece 

plasticul este foarte sensibil și nu este rezistent la deformări.  

 

Radop – OPT SRL Lot nr. 45 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit a) din Legea 131/2015, deoarece 

mostra prezentată nu asigură capsarea/prinderea a 25 foi și se 

blochează 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi cumulate            

Pentru toate loturile         
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          

 

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: se atribuie Contracte de achiziție 

operatorilor economici care au oferit cel mai mic preț per/lot. 

 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lot 1: Hârtie 

xerox A4 

“Crafti 

Business” SRL 
5800 buc 43,40 251720,00 302064,00 

Lot 2: Hârtie 

Xerox:A3 

“Crafti 

Business” SRL 
15 buc 87,95 1319,25 1583,10 

Lot 3: Hârtie 

pentru fax 

Radop – OPT 

SRL 
58 buc 17,40 1009,20 12211,04 

Lot 5: Hârtie 

pentru notițe 

Radop – OPT 

SRL 
400 buc 12,3750 4950,00 5940,00 

Lot 6: Separator  

А4 color/10 

“Crafti 

Business” SRL 
60 set 9,95 597,00 716,40 

Lot 7: Plic 

corespondenţă A6 

“Crafti 

Business” SRL 
500 buc 0,20 100,00 120,00 

Lot 8: Registru de 

birou A4 

„RADOP-

OPT„ SRL 
300 buc 13,1833 3955,00 4746,00 

Lot 10: Clei 

creion 

“Crafti 

Business” SR 
1200 buc 2,95 3540,00 4248,00 

Lot 11: Clei de 

birou lichid 

“Crafti 

Business” SRL 
400 buc 2,80 1120,00 1344,00 

Lot 12: Corector 
“Crafti 

Business” SRL 
300 buc 5,65 1695,00 2034,00 

Lot 14: 

Ascuţitoare 

“Crafti 

Business” SRL 

 

300 buc 1,00 200,00 240,00 

Lot 15: Radieră 
“Crafti 

Business” SRL 
350 buc 1,40 490,00 588,00 

Lot 16: Riglă 
„RADOP-

OPT„ SRL 
200 buc 1,5750 315,00 378,00 

Lot 17: Foarfecă 
„RADOP-

OPT„ SRL 
200 buc 10,1750 2035,00 2442,00 
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Lot 19: Binder 

clips min 41 mm 

“Crafti 

Business” SRL 
300 buc 1,25 375,00 450,00 

Lot 20: Binder 

clips min 51 mm 

“Crafti 

Business” SRL 
300 buc 1,90 570,00 684,00 

Lot 23: Pix 
“Crafti 

Business” SRL 
4000 buc 2,25 9000,00 10800,00 

Lot 24: Pix 
„RADOP-

OPT„ SRL 
700 buc 2,40 1680,00 2016,00 

Lot 25: Pix 
„RADOP-

OPT„ SRL 
500 buc 2,40 1200,00 1440,00 

Lot 27: Marcher 

negru cu vopsea 

specială, grosime 

scriere 1-2mm 

“Crafti 

Business” SRL 
790 buc 2,80 2212,00 2654,40 

Lot 29: Bandă 

adezivă dublă 

10mx6cm 

“Crafti 

Business” SRL 70 buc 10,95 766,50 919,80 

Lot 31: Bandă 

adezivă 

„RADOP-

OPT„ SRL 
120 buc 0,7250 87,00 104,00 

Lot 35: Mapă 

biblioraft A4/7 

cm 

“Crafti 

Business” SRL 
200 buc 22,10 4420,00 5304,00 

Lot 36: Mapă 

pentru arhivare, 

cartonată cu şiret 

„RADOP-

OPT„ SRL 
600 buc 4,3750 2625,00 3150,00 

Lot 37: Mapă din 

plastic cu clemă 

laterală A4 

“Crafti 

Business” SRL 
150 buc 12,95 1942,50 2331,00 

Lot 38: Mapă din 

plastic, cu clip și 

șină metalică A4 

„RADOP-

OPT„ SRL 
200 set 15,1334 6130,00 3632,00 

Lot 42: Capse de 

birou 23/13 

„RADOP-

OPT„ SRL 
120 cutii 8,2750 993,00 1191,60 

Lot 44: Capsator „RADOP-

OPT„ SRL 
40 buc 102,50 4100,00 4920,00 

Lot 45: Capsator 

N24/6 

“Crafti 

Business” SRL 

 

100 buc 44,95 4495,00 5394,00 

Lot 47: 

Perforator 

„RADOP-

OPT„ SRL 
30 buc 47,9917 1439,75 1727,00 

Lot 54: Pernuţă 

pentru ştampilă 

“Crafti 

Business” SRL 
200 buc 9,35 1870,00 2244,00 

Lot 55: 

Calculator de 

“Crafti 

Business” SRL 
40 buc 106,10 4244,00 5092,80 



11 

 

birou digital 

 

Lot 56: Baterii 

alcaline mari 

(AA) 

“Crafti 

Business” SRL 
780 buc 4,70 3666,00 4399,00 

Lot 57: Baterii 

alcaline mici 

(AAA) 

“Crafti 

Business” SRL 
700 buc 5,00 3500,00 4200,00 

Lot 58: Baterii “Crafti 

Business” SRL 
110 buc 43,40 4774,00 5728,00 

Lot 61: Baterii 

pentru calculator 

de tip CR2032 

“Crafti 

Business” SRL 
280 buc 9,60 2688,00 3225,60 

Lot 62: Set notiţe 

şi indecşi 

autoadezivi 

“Crafti 

Business” SRL 
400 buc 4,05 1620,00 1944,00 

Lot 63: Indecşi 

autoadezivi 

“Crafti 

Business” SRL 
400 buc 4,05 1620,00 1944,00 

Lot 64: Aţă 

pentru arhivare 

“Crafti 

Business” SRL 
50 buc 31,50 1575,00 1890,00 

Lot 69: Notes 

autoadeziv 

75x51mm,100 file 

“RADOP-

OPT„ SRL 
150 set 2,8167 422,50 507,00 

Lot 70: Cuțit de 

birou –(farmacie) 

“RADOP-

OPT„ SRL 
5 buc 5,40 27,00 32,40 

Lot 71: Lama 

rezerva pentru 

cuțit de birou 

“RADOP-

OPT„ SRL 
1 set 6,70 6,70 8,04 

Lot 72: Folii 

laminate, A4, 100 

microni 

“Crafti 

Business” SRL 
5 cutii 151,00 755,00 906,00 

Lot 73: Folii 

laminate, A4, 150 

microni 

“Crafti 

Business” SRL 
5 cutii 220,00 1100,00 1320,00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică:  

 1) Pentru loturile nr. 28, 50, 53, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 74 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.a) al 

Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului. 

Argumentare: Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de atribuire a 

contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, dacă nu a fost depusă nici o ofertă. 

 2) Pentru loturile nr. 4, 9, 13, 18, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 51, 52,            

În temeiul art.71 alin.(1) lit.d) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, se anulează 

atribuirea contractului deoarece depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform 

prezentei legi; 
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3) Pentru lotul nr. 33 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.g) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice, din cauza caietului de sarcini incomplet care face imposibilă achiziționarea 

bunurilor necesare spitalului. 

Totodată, grupul de lucru decide a iniția o procedură de achiziționare REPETATĂ pentru 

loturile fără ofertă sau anulate. 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„RADOP-OPT„ SRL 10.01.2022 e-mail,  SIA RSAP  

“Crafti Business” SRL 10.01.2022 e-mail,  SIA RSAP  

SC CARTNORD SRL 10.01.2022 e-mail,  SIA RSAP  

 

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 

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/aco

rdului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

„RADOP-OPT„ SRL autohton 28.01.2022 06-10/22 30192000-1 311974,25 373 369.10 31.12.2022 

“Crafti Business” SRL autohton 31.01.2022 06-11/22 30192000-1 27871,82 33428,78 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): 

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

 

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

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 
 

 

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

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

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

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru                                                 Valentina Saghin 

  

 

 

 

 

 

 



model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice • 

Nr. 2 din _31.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul 
Localitate mun. Cahul 
IDNO 1013603001636 
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 27 
Număr de telefon 0299/3-29-12, 2-07-73 
Număr de fax 0299/2-54-86 
E-mail oficial cs.cahul(S)ms.md, 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A 
UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE 

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

Bunuri • Servicii • Lucrări • 

Obiectul achiziţiei Serviciilor/cursuri de perfecţionare/specializare a medicilor, 
prevăzute în planul de formare continuă a medicilor în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Obiectul achiziţiei 

Testemiţanu" pentru anul 2022 
Cod CPV 80320000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă) 

In conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile 
publice nr.131 din 03.07.2015, şi anume art.56 al. 1, lit. e 
şi Hotărîrea Guvernului Nr. 599 din 12.08.2020. pct. 
128 subpct.3) (se indică şi prevederile altor acte ce 
motivează achiziţia prin procedura de negociere tară 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare) 

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

Nr: Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Data publicării: 
Platforma de achiziţii publice utilizată • achiziţii.md; 

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

• Da 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 

Planului de achiziţii provizoriu pentru anul 2022 
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) 

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

•Acord-cadru DSistem dinamic de achiziţie aLicitaţie 
electronică nCatalog electronic 

Sursa de finanţare •Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 
externe; nAlte surse: [Indicaţi] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 46668,0 lei 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: nu sunt. 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: nu sunt. 
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5. Până la termenuMimită (data .01.2022_, ora 10:00), au depus oferta 1 _ ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu", 

1007600000794 Emil Ceban 

2. 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu", 

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

corespunde) 
Propunerea de preţ prezentat 
Propunerea tehnică prezentat 
Certificat de atribuirea contului bancar prezentat 

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate şi 
unitate de 

măsură 

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare 

Corespunderea cu 
specificaţiile 

tehnice 
Lot. I Serviciilor/cursuri de 
perfecţionare/specializare a medicilor, 
prevăzute în planul de formare continuă a 
medicilor în cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu" pentru anul 2022 

Universitatea 
de Stat de 

Medicină şi 
Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu" 

1 lot + 

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale 
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice se va consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin „ -" în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-
a solicitat: nu sunt. 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: nu sunt. 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot • 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut • 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: nu se aplică. 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea Cantitate Preţul Preţul Preţul 
Denumirea lotului operatorul şi unitate unitar total total 

ui de măsură (fără (fără (inclusiv 
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economic TVA) TVA) TVA) 
Lot. I Serviciilor/cursuri de 
perfecţionare/specializare a medicilor, prevăzute în 
planul de formare continuă a medicilor în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu" pentru anul 2022 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 lot 46668,0 

Exspertiza incapacităţii de muncă în practica medicului de 
familie 
(cursuri 21.11.22-06.12.22) 
(cursuri 23.05.22-07.06.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

2 persoane 3072,0 6144,0 6144,0 

Patalogia sistemului respirator şi maladii alergice (cursuri 
31.01.22-18.02.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 4520,0 4520,0 4520,0 
Ultrasonografia vezicii urinare şi organelor genital 
masculine 
(cursuri 24.01.22-02.02.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 
1 persoana 2744,0 2744,0 2744,0 

Activităţi în medicina de familie cu personele sănătoase 
diagnosticul de sănătate pentru persoanele de difirită vîrstă. 
(cursuri 07.02.22-22.02.22) 
(cursuri 03.10.22-19.10.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

2 persoane 3864,0 7728,0 7728,0 

Managementului calităţii în laboratoarele medicale 
(cursuri 28.03.22-12.04.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 3072,0 3072,0 3072,0 
Importanţa reacţiei de polimerizare în Lanţ (PCR) în 
diagnosticul patologiei 
(cursuri 05.09.22-20.09.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 3072,0 3072,0 3072,0 

Abilităţi şi aptitudeni diagnostic şi curative în activitatea 
medicului de familie 
(cursuri 05.12.22-23.12.22) 
(cursuri 04.04.22-22.04.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

2 persoane 4888,0 9776,0 9776,0 

Comunicarea şi psihologia vîrstelor în practică medicului de 
familie 

(cursuri 03.05.22-19.05.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 3468,0 3468,0 3468,0 

Reabilitarea fiziofuncţională în artrită reumatoidă (cursuri 
21.11.22-30.11.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 2048,0 2048,0 2048,0 
Tulburări nervrotice de personalitate şi comportament 
(cursuri 14.03.22-01.04.22) 

Universitate 
a de Stat de 
Medicină şi 

Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu 

1 persoana 4096,0 4096,0 4096,0 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin. lit . 
Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" 

31.01.2022 e-mail 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

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 faxn 

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 

• 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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 faxn 

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 

• 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

întreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
şi data 

contractului/acord 
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

întreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
şi data 

contractului/acord 
ului-cadru 

Cod CPV 

fără TVA 
i n c l u 

siv 
TVA 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadru 

Universitatea de 
Stat de Medicină 
şi Farmacie 
„Nicolae 
Testemiţanu" 

autohton Nr. 15 31.01.2022 80320000-3 46668,0 lei - 31.12.2022 

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii \er7Â)(rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fostaplicatecriteriipentru achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)? (DA/NU) nu_ 

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a Iotului/Ioturilor pentru 
care au fost aplicate criterii de durabilitate (Iei MD): (indicaţisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au fostaplicatecriterii de 
durabilitate: 

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: 

Lari sa Chiriac 
(Nume, Prenume) 

Şef IMSP CS Cahul : Alexandru Hagioglo 

4 



DARE DE SЕАМД

de аtriьuirе а contractului de achizilii publice п

de iпсhеiеге а acordului-cadru п

de апulаrе а procedurii de atribuire ,/

Nr.6 din 26.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Den ч mirea auto riti{ii содЦа9!зд!9 lnspectoratuI national de securitate publicd

Localitate Mun. Chi9inёu

IDNo 1013601000509

Adresa Str. Doina 102

Nчmir de telefon 069484989

Nчmйr de fax
E-mail oficial insp@igp.gov.md

Adresa de iпtеrпеt
Pe.soana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mаil)

Daniela Bunбcale; daniela.bunacale@igp.gov.md

2, Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va complela iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate /cererea ofertelor de рrе{uri
пLiсitаliе deschisi
пАltеlе: Ilпdica|i]

Рrосеdurа de achizi{ie rерфлйJфрi t!2 Nr:

Пр"I obiectului contractului de achizi{ie/

асоrdчlui-саdru
Bunuri / Servicii п Luсrбri п

Obiectul achizi{iei Cartele din plastic pentru perfectarea permiselor репtru
аrmе

Cod СРV 30200000- 1

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proc е dur i de с dt lic it аУ ia de s с his Ф
Pro".d"r-t. atribuire (se va iпdica diп cadrul

р о r t al ului guу е r паmепt al www. mt епd er. gоv. md)
Nr: ocds-D.] wdp l -MD- l б4 1 9 б8В82 2 5 3

Ьi*"r. Пt tp * tt * Пi, i t i i. -d/, o/pub l i r/t en d е

Data publicйrii 12.0 1 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй / achiritii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

/ Da nNu
ыпкut 

"atre 
planul de achizilii publice publicat:

Апuп1 de intenlie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
ffim dinamic de achizilie /Licitatie

еlесtrопiсб пСаtаlоg еlесtrопiс
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
/)о,пй ппz\

Zыg.t а. ,Иt; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе

ехtеrпе; пАltе surse: tt
Sursa de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 560 800,00

Data solicitйrii clarificirilor
Dепumirеа ореrаtоrчlui economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de сlаrifiсаrе
Е'*пrrпоrдq еllппiпfй я rйsпrrпsrrlui

Data transmiterii

l



4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se уа completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de

operatorii economici:

5. Рiпй la termenu1-limitй (data 24.01.2022,оrа 10:00), ач depus oferta 0 ofertan{i:

calificare qi aferente DUAE prezentate de сйtrе

сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп

пч соrеsрuпdе (iп cazul сапd(Iпfоrmа|iарriviпddепumirеаdосumепlеlоrрrеzепtаtеsеvаiпdiсаiп'dо"сumеitаlii 
de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt,

dосumепtul а fost рrеzепtаt, dar пч corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа

operatorului
есопоmiс

Рrе{чl
ofertei
(йrа

TvA)*

Cantitate Ei
unitate de

mйsчrtr

Corespunderea сч
сеriп{еlе de
calificare

Corespunderea сч

specifica{iile tehnice

Cartele din plastic
pentru реrfесtаrеа
реrmisеlоr репtru

arTne

Ореrаtоr economic l

Ореrаtоr economic п

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se vа iпdiса pre|ul фrtеifi,паlе

;;f::il,;';;iiiiо,:iёii,i,о;;;;;;;;;;;;;;;;;;[оtф,оЬ" Е.'","S::Y:,!Z,.?,7 specifica|iile tеhпiсе" , se
l IIllUl llaц|.ц у, .ч.Ilц

ча сопSеmпа рriп: ,,l" Mborut corespuпder'ii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репlru elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date.pTivinu _:-:1",'1::::j:i:'::':l,|,l#"nt""
;,'"ifiЖ;ffiН;uii.iЁiul.] ?ii.ru.in j ustifi саrеа prelutui апо rm al de scйzut) s-a solicitat :

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Йdlrrfi,Йа utilizatd si data publicdriiJffiасеlоr de informare (dupd caz)

[Iпdiсаli пumdrul de zile]ffirе qi deschidere а ofertelor

prelungit (dupd caz)

Asocia(ii/ administratoriiбепчmirеа operatorului economic

i economic

Denumire document
Documentele се constituie oferta

пеrеа fiпапсiаri

Gаrапliа репtru оfеrtd

Documente de calificare

Rezmatul risрuпsului operatoruluiInforma{ia solicitatйData solicitirii

MotivulDеrпrmirеа ореrаtоrulul J99ц9ш]g

Ореrаtоrul economic

уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пер!9!!п]!а!2rlу



10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtгu fiесаге lot /
репtгLt mai rnulte loturi cumulate п
peIttru toate loturile п

дltе lirnitari ргiчiпd пumбrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|i]

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре lotuгi:

l1. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel rnai scбzut /
costul cel mai scбzut п

Cel rпаi bun rароrt calitate-pre1 п

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se yor iпdiса loale

criteriile de atribuire apliiate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se t,a с:опlрlеtа репtrч loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pretr sau cel

tпаi Ьuп raport calitate-cosl)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se ча completcl iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

Аttulаrеа рrосеduгii de achizi{ie publicб:

iп baza аrt.71, alin.l, lit.a - пu а fost depusё nicio оfеrtб

Punctaiul calculatvаlоаrеа din оfеrtiFactorii de evaluare
D."*"""" 

"rгаtоrului 
economic l

Dепumiге factorul l

Denumire fасtоrul п

Dепumirе fасtоrul 1

DenurTire factorul п

Modificirile operate

14. iп urmа examiniri, ечаlчйrii 9i соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Аtriьu irеа сопtrасtu l ui de ach izilie рuьliсё/асогdu lui-cadru :

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul uпitаr
(fйr5 ТVА)

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Dепumirеа
lotului

Modalitatea de transmitere
Dепчmirеа operatorului

,iпа у,ц RSдР, e-mail,

(Iпlоrпlаrеа operatorilor есопопliсi iпrylica|i iп proceclura^rle a,tribuire despre deciziile grupului de lucru репlru

achiziyii se realizeaza iп сопfоrmitаtе сч pieueierilu art. 3] al Legii пr. lЗt diп 3 iulie 20t5 priviпd achizi|iile

publice) з

Dепumiгеа economic n



|/ 16. Теrmепul tle agteptare pentru incheierea contractului:

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Сопdчсйtоrul grupului de lчсru pentru achizi(ii:

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi dоаr in cazul in

саrе la рrосесturа de achizi{ie p;;ii; ;., rosi чрri.uй criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп рrеzепtа dare cle sеаmd, grupul de luсrч declard сd tеrmепul de a;teptare peпtru iпсhеiеrеа

сопtrасlului/сопtrасtеlоr iпdiсаtе afost rе|jеЙ 1r*uрrdпсl cazu,rile prevdzate de art. 32 аliп, (3) ol Legii пr,

t31 diп з iutie 2015 priviпd achizi|iile publice )l Р|еСUm Ei ,а i" cazul dерuпеrii coпlesla|iilor pi/sau

recep|ioпdrii rapoartelir cle moпitoriz:are, aceastea aifost ехаmiпаtе pi sоlu|iопаtе,

Рriп рrеzепtо clare de sеаmd, gruрul de luсrч репtrч achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii

cle achizi|ie, lopt prntru ,ori ioorta rdsрuпсlеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

(Selecta|i tеrmепчl cle a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute cle^ Leg.ea пr, ] 3 ] сtiп 3 iulie 20l 5 priviпcl

achizi{iile publice, i"rt"r'п а tеrm'епеlо, au o;trptor:, !?фr,tУ.iаzd 
iП СОПfОrmitаlе cu Prevederile TITLULUI IV

Capitolul I (Calcular;o Trr.unului) al соdului ёiуit al Republicii Moldova),

uniclrii рriп mijloace

еlесtгопiсе qi/sau fax пffiаtй а contractului este

rTai mici decAt рrаgurilе prevlzute la аrt, 2 alin, (3)

;ii.;itnr. l3l ЪiЙ lut;.2015 privind achiziliile
-,;-
п l r ,ib in cazul netransmiterii comuntcarll рrlп

m i i loace е lесtrоп!99;!!qч_Гадд
Йuпiсйrii prin

iiloace electronice ýi/sau fax пf, contractului este

.euia ruu mai mаrе decбt pгaguril:.p::i:"",]i:I
iЪi"-tЗl al Legii пr. l31 din 3 iulie 20l 5 privind

achizitiile prrblice

",?---- , . l_-
п ro zlb in cazul netгansmiterii comuntcarll рrlп

miiloace electronice ýi/sau fах п

Vаlоаrеа
contractului

теrmеп de valabilitate al

сопtrасtulчi/асоrd чlчi-саd rчDепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod
срч йrй

TvA
inclusiv
тчА

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi{ii

(iпdicayi sumа сu TVA)Valoareadeachizi{iecuTVAdincontract/contractealotului/loturilor
p.ni.u саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de

durabilitate:
Рrе{ul cel mai scбzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre1 п

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

СritеriчldеаtriЬчirерепtrчlоtчlлоtчrilерепtrчсаrеачfоstарliсаtе
criterii de durabilitate:

@ý

ffiý&:;lТ;

(Numе,

4
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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. 539 din 31.01.2022   

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 □ Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  

Servicii □  V 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Serviciile de paza fizică pentru anul 2022 

Cod CPV Cod CPV: 79700000-1 

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) 

ID ocds-b3wdp1-MD-1635425061938-EV-

1635425493576 

https://e-licitatie.md/achizitii/28635/servicii-de-

paza 

Data publicării: 28/10/2021 15:56 

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) 1 325 930,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

Data solicitării clarificărilor  Data 02.11.2021 ora 10:42 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Este acceptat ca compania ce nu are echipe mobile in toate 

locațiile dvs. dar are acord de colaborare cu alte companii de 

paza ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Stimate operatorul economic în Documentația Standard 

”Instrucţiuni pentru autorități contractante și ofertanţi” 

sunt mai multe puncte care prevăd asocierea mai multor 

persoane juridice. 

pct. 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se 

asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de 

asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul 

separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la 

solicitarea autorității contractante, odată ce a fost 

http://www.mtender.gov.md/
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declarat în DUAE. 

Totodată, la pregătirea ofertei trageți atenția la puncte 

39, 40, 52, 64, 66 și la formularele specifice procesului 

de asociere să fie descris corect rolurile asociaților și 

asumare obligațiilor la îndeplinirea contractului. 

Data transmiterii Data 02.11.2021 ora 11:43 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Ca urmare a anunțării privind examinarea și aprobarea în cadru 

ședinței Parlamentului în prima lectură a proiectului de lege 

privind modificări în condiții de prestare a serviciilor de pază de 

către autoritățile contractante subordonate guvernului, au fost 

operate următoarele modificări prin completarea cu cerința 

obligatorie suplimentară: 

„În cazul aprobării Actului legislativ ”privind asigurarea cu 

pază a obiectivelor de importanță strategică”, vor fi calificați 

doar operatori economici care vor corespunde prevederilor 

legale.” 

Publicate în sistemul electronic M-Tender Data 05/11/2021 ora  10:02 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 
 

5. Până la termenul-limită (22-11-2021 11:00) au depus oferta ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. PREMIUM SECURITY GRUP 1015600041471 Hangan Valeriu 

2. IS SERVICII PAZA A MAI 1010600043506 Sergiu SAVA 

3. 
DETAȘAMENTUL DE PAZA 

PARAMILITARA 
1003600104867 Talmazan Emilia 

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

operatorii economici: 

№ Denumirea 
SRL „Premium 

Security Grup” 

IS Servicii Paza 

a MAI 

ÎS „Detașamentul de 

Paza Paramilitara” 

Documentele ce constituie oferta  

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 
Garanția pentru oferta 1% conform Anexei 

nr.9 din Ordinul MF 115/2021 
+ 

13 259,30 

+ 
13 312,80 

+ 
13 032,00 

6 
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții 

European confirmat prin semnătura electronică + + + 
Documente de calificare 
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1 

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 

+ 
valabil pînă la 

25.11.2021 

+ 
valabil pînă la 

30.11.2021 

+ 
valabil pînă la 

27.11.2021 

2 
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale – 

actului ce atestă dreptul de a presta serviciul. + + + 

3 

- 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 

1300000,00 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.) 

+ + + 

4 
- Capacitatea tehnică şi profesională- minimum 100 de 

angajați. + + + 
 

 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

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]          

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate 

și unitate 

de măsură  

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Achiziționarea 

serviciilor de paza 

fizică pentru anul 

2022 

SRL „Premium 

Security Grup” 
1 270 328,00 1 + + 
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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   

 

13. Reevaluarea ofertelor:. 

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

Motivul reevaluării ofertelor 

Ca urmare a deciziei ANSC nr. 03D-23-21 din data: 21.01.22 privind 

soluționarea contestației formulată de către „Premium Security 

Group” SRL, înregistrată cu nr. 02/1065/21 la data de 24.12.2021, pe 

marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1635425061938 din 

23.11.2021.  

Modificările operate 

Grupul de lucru privind achiziționarea serviciilor de paza fizică și 

paza tehnică al CNAS  anulează decizia nr. 50 din 23.12.2021 de 

atribuire a contractului, aprobată în rezultatul desfășurării procedurii 

de achiziție publică nr. MD-1635425061938 din 23.11.2021, în 

partea ce ține de evaluarea ofertei „Premium Security Group” SRL 

pentru procedura dată, inclusiv actele subsecvente acesteia și a 

hotărât să accepte oferta operatorului economic SRL ”Premium 

Security Grup”. Astfel, oferta este calificată ca corespunzătoare 

cerințelor înaintate.  

 

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

atribuire s-a decis: 

Nota: Ca urmare duratei contestației depuse, luna ianuarie anului 2022 a decăzut. (Perioada care 

a fost acoperită prin încheierea a unui contract de mică valoare) . Pentru încadrarea  în limita 

anului bugetar 2022, s-a decis încheierea contractului pe termen de 11 luni (01.02.2022-

31.12.2022) din termenii necesari de prestare a serviciilor. Astfel contractul  ca rezultatul a 

procedurii în cauză va fi încheiat până la sfârșitul anului bugetar doar pentru 11 luni ,respectiv și 

valoarea contractului atribuit constituie de 11/12 partea a ofertei propuse de operatorul economic 

„Premium Security Group” SRL.  
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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) 

Achiziționarea serviciilor de 

paza fizică pentru 11 luni 

începând cu 01.02.2022 

SRL „Premium 

Security Grup” 
1 1 164 467,33 1 397 360,80 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Premium Security 

Grup” 
24.01.2022 

Scrisoare oficială nr. 358 prin e-mail 

cu extragerea confirmativului. 

 ÎS ”Servicii Pază” a MAI 
 

 ÎS ”Detașamentul de 

Paza Paramilitara” 

24.01.2022 
Scrisoare oficială nr. 359  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). 

 

 

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 

SRL ”Premiu 

Security Grup” 
Cu capital 

autohton 
Nr.14.01/22 

din 31.01.2022 
79713000-51 1 164 467,33 1 397 360,80 31.12.2022 
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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): Nu se aplică 

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 SEAMĂ 

de atribuire a contractului  
privind achiziționarea serviciilor de telefonie fixă 

 
Nr. 22/22 din 31.01.2022         

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) Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636978249876 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie fixă  
Cod CPV 64210000-1 
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-1641283079262 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1641283079262?tab=contract-
notice 
Data publicării: 04.01.2022 

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: 16.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_89_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 435 956,75 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

1 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 25.01.2022, ora 10:00), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/administratorii 

1 „Moldtelecom” SA  
 

1002600048836 
 

- 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„Moldtelecom” SA 
 

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 

*Dreptul de a presta servicii de telefonie fixă pe teritoriul Republicii 
Moldova - copia documentului permisiv sau link-ul pentru accesarea 
unei baze de date, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat1 

*Experienţă specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic. 
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de 
către beneficiarii de servicii, confirmate prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

2 
 



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

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 

*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. - 
Operatorul economic „Moldtelecom” SA a prezentat documentele justificative până la expirarea 
termenului-limită indicat (31.01.2022) în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/52 din 26.01.2022. 
 

Comentarii: 
*1Operatorul economic „Moldtelecom” SA a indicat link-ul pentru accesarea unei baze de date 
https://anrceti.md/lista_furnizori_servicii_retele_ce (în DUAE, în poziția 4A.2.3 din Capitolul IV. 
Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici, conform solicitării autorității contractante 
indicate în poziția 4A.2.1 a aceluiași capitol). 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
califi care 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
Servicii de telefonie 
fixă (2708 numere) - 

repetat 

„Moldtelecom” 
SA 435 111,67 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

* 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   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi  □ 
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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:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
1 Servicii de 

telefonie fixă 
(2708 numere) 

- repetat 

„Moldtelecom” 
SA -/- 435 111,67 435 111,67 

 
 

522 134,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

„Moldtelecom” SA 
 

27.01.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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: 
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Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
 
 

Între
prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Moldtelecom” 
SA 

- Nr. 
108 31.01.2022 64210

000-1 435 111,67 
 

522 134,00 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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model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

i e Ir.:.-e ere a acorc_.. 
ce ar. _ ire a crocei_r 

li-cadru z 
de atribuire 

N , 
0 1 r\» 1 i 

- d i n V • U ' / J - / ^ 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic 
Localitate Mun. Chişinău 
IDNO 1003600151023 
Adresa str. Testemiţanu 30 
Număr de telefon 0-22-85-23-03 
Număr de fax 0-22-72-78-80 
E-mail oficial anticamerafoţonco.md 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vitalie Jora 0 -22-85-26-70; vitalieiora(®mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate •Cererea ofertelor de preţuri 0Licitaţie deschisă nAltele: 
[Indicaţi] 

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-l640172835545 
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-
eadrti 

Bunuri • Servicii g Lucrări • 

Obiectul achiziţiei Servicii de mentenanţă preveittivă/corectivă a Dispozitivelor 
medicale, pentru anul 2022 

Cod CPV 33190000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (In cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă) 

Suma planificată 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 640172835545 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/30790 

Data publicării: 22.12.2021 
Platforma de achiziţii publice utilizată • achizitii.md; 0e-licitatie.md; • yptender.md 

0|Da • Nu 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a 
autorităţii contractante 

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://onco.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-
provizoriu-AP-2022.pdf 

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 
Link-ul: 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
(după caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie ^Licitaţie 
electronică oCatalog electronic 

Sursa de finanţare •Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; cSurse 
externe; oAlte surse: [indicaţi] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 796 200.00 lei 

1 
1 j 

| ; 
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării] 

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

[Indicaţi numărul de zile] 

5. 
i 

Până la termenul-limită (data 27" ianuarie 2022 ora 15:00), au depus oferta 8 ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1 Neotec SRL 1002600048135 Andrei Botnaru 
2 Medec-Service SRL 1005600050393 Vladimir Captari 
3 Medexcom-Teh SRL 1019600008809 Vasile Matei 
4 Vipromed Service SRL 1013600002366 Octavian Savca 
5 Data Control SRL 1003600007935 Alexandru Grabazei 
6 Echipamed-Plus SRL 1003600077677 Valeriu Iurchevici 
7 HumanLab SRL 1013600036910 Inga Plămădeală 
8 Intermed SRL 1003600034804 Natalia Chicu 

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

Denumirea operatorului economic 

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

Denumire 
document 

Neotec 
SRL 

Medec-
Service 

SRL 

Medexco 
m-Teh 

SRL 

Vipromed 
Service 

SRL 

Data 
Control 

SRL 

Echipame 
d-Plus 
SRL 

HumanLa 
b SRL 

Intermed 
SRL 

Cprere de 
participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

2 



Scrisoare de 
garanţie 

bancară, s-au 
transfer la 

contul 
autorităţii 

contractante 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificaţii 
tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificaţia de 
preţ prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţia 
privind 

confirmarea 
identităţii 

beneficiarilor 
efectivi şi 

neîncadrarea 
acestora în 

situaţia 
condamnării 

pentru 
participarea la 

activităţi ale 
unei organizaţii 

sau grupări 
criminale, 

pentru corupţie, 
fraudă şi/sau 

spălare de bani 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Nu sTa solicitat 
suplimentar 
(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din documentaţia de 
atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar 
nu corespundecerinţelor de calificare)) 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
i 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preţul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate 
şi unitate 

de măsură 

Corespunder 
ea cu 

cerinţele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificaţi 
le tehnice 

Sistem de diagnostic radiologie mobil 
MobileArt Evolution EFX Version, Prod. 

Shimadzu Corporation, Anul 2014 

Neotec SRL 

60 000,00 2 unit + + 

Sistem radiologie de mamografie staţionar, 
digital AMULET f, Prod. Fujifilm 

Corporation, Anul 2014 
Neotec SRL 

146 400,00 1 unit + + 

S 
sistem de diagnostic radiologie mobil 
ONIALVISION G4, Prod. Shimadzu 

Corporation, Anul 2014 

Neotec SRL 

142 800,00 1 unit + + 

Cititor de imagini X-ray FCR CAPSULA 

Neotec SRL 

36 000,00 2 unit + + 
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I 

XLII. Prod. Fujifilm Corporation. Anul 2014 
Mentenanţa pentru ventilator pulmonar 

AirLiquide Monnal T75 241 200,00 12 unit + -

S isten) de diagnostic radiologie mobil 
Opescope Acteno, Prod. Shimadzu 

Corporation, Anul 2014 
62 400,00 1 unit + + 

Total Oferta Neotec SRL 688 800.00 
Sistem de diagnostic radiologie mobil 

BACCARA 90/20, Prod. APELEM - DMS 
Group. Anul 2009 

Medec Service 
SRL 

52 800,00 1 unit + + 

Total Oferta Medec Service SRL 52 800,00 
Gamma camera AnyScan, Prod. Mediso 
Medical Imaging Systems, Anul 2010 

Medexcom-Teh 
SRL 

225 000,00 1 unit + + 

Total Oferta Medexcom-Teh SRL 225 000,00 
Sistem radiologie de mamografie mobilă 
MAMMOSCAN, Prod. ADANI, Anul 2018 

Vipromed 
Service SRL 

450 000,00 3 unit + + 

Total Oferta Vipromed Service SRL 450 000,00 
Unitate pentru dezinfectarea endoscopului 
ETD4 Basic GA, Prod. Olympus Medical 

Systems Corp., Anul 2014 Data Control 
SRL 

150 000,00 10 unit + + 

Uriitate pentru dezinfectarea endoscopului 
mini ETD 2 GA, Prod. Olympus Medical 

Systems Corp., Anul 2014 

Data Control 
SRL 

30 000,00 2 unit + + 

Total Oferta Data Control SRL 180 000,00 
Sterilizator cu aburi pentru dispozitive 

ambalate S1008-E2, Prod. Matachana Group, 
Anul 2014 Echipamed 

Plus SRL 

72 000,00 5 unit + + 

Unitate de spălare/decontaminare a 
instrumentelor chirurgicale MAT LD521 
X i s , Prod. Matachana Group, Anul 2014 

Echipamed 
Plus SRL 

28 800,00 3 unit + + 

Total Oferta Echipamed Plus SRL 100 800,00 
Unitate radioterapeutică cu raze gama 

Teragam K-01, Prod. UJP PRAHA a.s., Anul 
2006 

Humanlab 
SRL 

350 000,00 1 unit + + 

Total Oferta Humanlab SRL 350 000,00 
Accelerator liniar de particule Clinac DHX, 
Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 

2008 

Intermed SRL 

1 646 684,00 1 unit + + 

Sistam de brahiterapie GammaMedPlus 3/24, 
Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 

2006 

Intermed SRL 1 313 316,00 1 unit + + 

Computer Tomograf Discovery RT, Prod. GE 
Healţcare Tehnologies, Anul 2018 

Intermed SRL 

240 000,00 1 unit + + 

Total Oferta Intermed SRL 3 200 000,00 

Sistem Laser A2J HORUS 3/RES-S, Prod. 
A2J HealthCare, Anul 2018 

Nu au fost 
prezentate 

oferte 
Pentru acesta 
va fi initiată o 

nouă 
procedură de 

achiziţie 

- 1 unit - -

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale 
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice ", se va 
consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin „ - " în cazul necorespunderii) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinţele 
stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a solicitat: 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

Nu s-a 
solicitat 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut @ 
Costul cel mai scăzut • 
Cel mai bun raport calitate-preţ • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

13.! Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
şi unitate 

de măsură 

Preţul 
unitar 

(fără TVA) 
ANUAL 

Preţul total 
(fără TVA) 

ANUAL 

Preţul total 
(inclusiv 

TVA) 

ANUAL 
Sistem de diagnostic radiologie mobil 2 unit 30 000,00 60 000.00 72 000,00 
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MobileArt Evolution EFX Version, Prod. 
Shimadzu Corporation, Anul 2014 Neotec SRL 

Sistem radiologie de mamografie 
staţionar, digital AMULET f, Proc 
Fujifilm Corporation, Anul 2014 

1. 

Neotec SRL 

1 unit 146 400,00 146 400,00 175 680,00 

Sistem de diagnostic radiologie mobil 
SONIALVISION G4, Prod. Shimadzu 
Corporation, Anul 2014 

Neotec SRL 

1 unit 142 800,00 142 800,00 171 360,00 

Cititor de imagini X-ray FCR CAPSULA 
XLII, Prod. Fujifilm Corporation, Anul 
2014 

Neotec SRL 

2 unit 18 000,00 36 000,00 43 200,00 

Mentenanţa pentru ventilator pulmonar 
AirLiquide Monnal T75 

Neotec SRL 

12 unit 20 100,00 241 200,00 289 440,00 

Sistem de diagnostic radiologie mobil 
Opescope Acteno, Prod. Shimadzu 
Corporation, Anul 2014 

Neotec SRL 

1 unit 62 400,00 62 400,00 74 880,00 

TOTAL Neotec SRL 688 800,00 826 560,00 
Sistem de diagnostic radiologie mobil 
BACCARA 90/20, Prod. APELEM -

DMS Group, Anul 2009 

Medec 
Service SRL 

1 unit 52 800,00 52 800,00 63 360,00 

TOTAL Medec Service SRL 52 800,00 63 360,00 
Gamma camera AnyScan, Prod. Mediso 
Medical Imaging Systems, Anul 2010 

Medexcom-
Teh SRL 

1 unit 225 000,00 225 000,00 270 000,00 

TOTAL Medexcom-Teh SRL 225 000,00 270 000,00 
Sistem radiologie de mamografie mobilă 
MAMMOSCAN, Prod. ADANI, Anul 

2018 

Vipromed 
Service SRL 3 unit 150 000,00 450 000,00 540 000,00 

TOTAL Vipromed Service SRL 450 000,00 540 000,00 
Unitate pentru dezinfectarea 

endoscopului ETD4 Basic GA, Prod. 
Olympus Medical Systems Corp., Anul 

2014 
Data Control 

SRL 

10 unit 15 000,00 150 000,00 180 000,00 

Unitate pentru dezinfectarea 
endoscopului mini ETD 2 GA, Prod. 

Olympus Medical Systems Corp., Anul 
2014 

Data Control 
SRL 

2 unit 15 000,00 30 000,00 36 000,00 

TOTAL Data Control S R L 180 000,00 216 000,00 
Sterilizator cu aburi pentru dispozitive 
ambalate S1008-E2, Prod. Matachana 

Group, Anul 2014 Echipamed 
Plus SRL 

5 unit 14 400,00 72 000,00 86 400,00 

Unitate de spălare/decontaminare a 
instrumentelor chirurgicale MAT LD521 
XLSj Prod. Matachana Group, Anul 2014 

Echipamed 
Plus SRL 

3 unit 9 600,00 28 800,00 34 560,00 

TOTAL Echipamed Plus SRL 100 800,00 120 960,00 
Unitate radioterapeutică cu raze gama 

Teragam K-01, Prod. UJP PRAHA a.s., 
Anul 2006 

Humanlab 
SRL 

1 unit 350 000,00 350 000,00 420 000,00 

Total Humanlab SRL 350 000,00 420 000,00 
Accelerator liniar de particule Clinac 
DHX, Prod. Varian Medical Systems, 

Inc., Anul 2008 
Intermed 

SRL 

1 unit 1 646 684,00 1 646 684,00 1 976 020,80 

Sistem de brahiterapie GammaMedPlus 
3/24, Prod. Varian Medical Systems, Inc., 
Anul 2006 

Intermed 
SRL 1 unit 1 313 316,00 1 313 316,00 1 575 979,20 

Computer Tomograf Discovery RT, Prod. 
GE Healtcare Tehnologies, Anul 2018 

Intermed 
SRL 

1 unit 240 000,00 240 000,00 288 000,00 

Total Intermed SRL 3 200 000,00 3 840 000,00 
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Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin. lit . 
Argumentare: 

j I B..' , 

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

I >enumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
Neotec SRL 31.01.2022 e-mail 
Medec-Service SRL 31.01.2022 e-mail 
Medexcom-Teh SRL 31.01.2022 e-mail 
Vipromed Service SRL 31.01.2022 e-mail 
Data Control SRL 31.01.2022 e-mail 
Echipamed-Plus SRL 31.01.2022 e-mail 
HumanLab SRL 31.01.2022 e-mail 
Intermed SRL 31.01.2022 e-mail 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

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 o 

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 • 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 • 

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 • 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice şi/sau fax a 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

în t repr inderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Valoarea contractului Termen 
de 

c 
Jenumirea 
peratorului 
economic 

înt repr inderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 
fără TVA inclusiv TVA 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului-
cadru 

Neotec SR L Cu capital 
autohton 

Nr. 57-LP din 
31.01.2022 33190000-8 688 800,00 826 560,00 31.12.2022 

Medec-Service SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 58-LP din 
31.01.2022 33190000-8 52 800,00 63 360,00 31.12.2022 

Medexcom-Teh SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 59-LP din 
31.01.2022 33190000-8 225 000,00 270 000,00 31.12.2022 

Vipromed 
SRL 

Service Cu capital 
autohton 

Nr. 60-LP din 
31.01.2022 33190000-8 450 000,00 540 000,00 31.12.2022 

Data Control SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 61-LP din 
31.01.2022 33190000-8 

180 000,00 216 000,00 
31.12.2022 
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Echipamed-Plus SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 62-LP din 
31.01.2022 33190000-8 

100 800,00 120 960.00 
31.12.2022 

HumanLab SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 63-LP din 
31.01.2022 33190000-8 350 000,00 420 000.00 31.12.2022 

Intermed SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 64-LP din 
31.01.2022 33190000-8 3 200 000,00 3 840 000,00 31.122022 

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/Ioturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate 
verzi)? 

criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii (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 Ei 
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 recepţionăm rapoartelor de 
monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate. 

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

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 Din 3L01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Liceul Teoretic Raional G A Gaidarii mun Comrat

3805. Gdeduzia, Moldova. UTA or Comrat
sN : rrri; r....,., r.."' r0r260r0002t4

Or. Comrat str Lenin 198

Nlmii de telefon 029824144 029826036

Numni de iax 029824144: 029826036
E':inail':.:. I itseysayd ar zhi@mail.r u

Adresa de intbrnet .

Persoana de contact Gorbunova L G

Tipul procedufii de dtribuire aplicate COP
contractului de Bunuri r Servicii n Lucrdri r

. Ohiectirl dd:athizitie Produse alimentare I iumatate 2022

Cod CPV:jrii'i1'. 15800000-6 Diverse produse alimentare

Nr: 2104981 1

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 64 1 885078230
Link-ul:
ocds-b3wdo I -MD- 1 64 1 885078230

, Data gi or1 tlejghidlrif:bfertelor
_ ii. . :r.iiir.:r iii:.i.::::.r':iiii : : '" '. .- '

Data:20.01.2022 Ora:14:55

Nul Dan
Data: I1.0I.2022
Link-ul:
qe4*lwdpW

:Alun!$e qa.ff$pare publicat in BAP/
lnvitafia de participare transmisI

Nr::21049811

Link-ul

Data publicdr iil 1 1 .01.2022
transmiterii:
Nur acord-cadrur sistem dinamic de

achizitiel licitalie electronicdq
catalos electronicr

Sursa de finanlare Buget de stat r
Buget CNAM r
Buget CNAS r
Surse externe r
Alte surse: findicafrl



aloatbi:.eSfimati 'VA) 316548.0

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

4, Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarfficdri)

5. Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

6, Pini la termenul-limitn (data _19.01.2022, ora 10:00), au fost depuse S (opt)
oferte:
l.

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 20.01.2022 ora 14:55

'Data dppunerii ::sererii:, de, paiiisiiidrC'':
CC Nivali-Prod SRL r8.0r.2022

SRL Slavena Lux 19.0;L2Q22
FPC Serviabil SRL 19.01,.2022

SRL Fabrica.Qloi Pak 71.0t.2022
SRL Bazuette 18.A1.2022

17.Qr,2022

17.Ar.2022
SRL Meatpromcom r8.0r.2022

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic i ..

;lData transmitbrii I ,

:'$'ispuhsul la,demers ExDunerea succintd a rdspunsului:

Coniestaiea'<lotilmentatiei di! atribuire Nur I Dar

' Rezum atiil modificdrilo r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Indicali sursa utilizatdgi data publicdrii:

Transmise , operatorilor economici
inreeidiiati,..]:'''.,l..;;';'1'..'.......

Data:

Nur
Da r Cu zile

IDNO

CC Nivali-Prod SRL 10066000101 12 MopapriBuxrop
SRL; Slavena Lux 1 002600003240 Curdova Lidia
FPC Serviabil SRL 1 003600030995 Angheluta Gheorghe
SRL Fabrica Oloi Pak 100361 1002499 Ar6am Mapux
SRL Baguette 1014600031741 Cebotari Valentin
SRL Chiuoon 1002611001093 Chiulafli Anna
AO Iusintertrans 1003610000214 Patloja Ivan
SRL MeatpromCom I0l'761t004399 Cinala'Anatoli



Oferte intdrziate (dupd caz):

Notijlb,iri :r:

, l,rij\",l,. IreCtituirea r

8. Documentele ce constituie oferta:

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd c az) :

9. Modalitatea de evaluare:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

ope.ratorilo{
r'.. e6'ifio.mici', .

Propuneiba
financiari

0c ,'NilialiiiP,,rQd

sRr
-r + T

SRL Slavena Lux + -'l- +

FPC::iir"
SRL

+ + +

+ -r -r

T + +

SRI- Chiupon + -r -r

AO Iueintertians + + +

promcofn
+ + +

(Informafia privind documentele prezentate se ya consemna prin: ,,+ " in cazul prezentdrii, ,,-" tn cazul

Pentru fiecare lot ! Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile I

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

Criteriul aplicat t:, :: ..

pretul cel mai scizut n
costul cel mai scdzut !
cel mai bun raport calitate-pref tr
cel mai bun raport calitate-cost tr



11. Informatia privind ofertele depuse:
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(Informafia privind corespunderea OE cu specificaltile tehnice se va indica prin: ,,-r " tn cazul
corespunderii fi prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

llo peureuurc pa6o.reft rpynnbr orKJroHrzrb (pzprulr:
flo pemeuup pa6o.reft rpyrlrrbr orKrroHr,rrb Qzpruy SRL Serviabil nor l\b2 Produse lactate:

npeAocraBneHHaf, o$epra Ha ular(fopMy He coorBercrByer Harrrr{M rpe6onaHrarM, r.e. He
co oTBeTcTByeT Konr.FrecTBo rrpeAnoxeHHair rrp oAyKrlr.rr ;

SRL Slavena Lux nor J\b6 Produse de origine animal. Carne si produse din carne r.x.
3aHr.rx(eHa o6Uas cyMMa 6es H.{C no no3r.rqrrrz Mrco Kypr4Hoe (6eAno)

Constatiri/Comentarii (se completeazd ln cazul in care specificafiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informalia privind rezultatele licita$iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitafiei electronice)

:i,, '.:f;- , .

Denumirea factorului de evaluare 9i
ponderea fiecdrui factor

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
otal per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Runda 2
,'r 

,,, prelulfiri '"1.,,,.

TVdnoilevdlori
t.iiii:... :: i

illri:::r:

Lot 1<Carne de
vita>

SRL Nivali Prod 3 8835,0 38935,0 3 8835,0

SRL Slavena Lux 45885,0 45895,0 45885,0

Lotul2 <Produse
Loctate>

SRL Serviabil '"i. 61717,96 6017.7,77

SRL Fabrica Oloi
Pak

00117+79 60117,79

SRL Baeuette 68629,56 68629.s6

Lotul3
<Deverse produse
alimentare>

SRL Chiupon 73657,95 73657,95 73657,95
SRL Slavena Lux 744)1 ?n 74421,30 74421.30
SRL Baguette 86206,96 86206,86 86206,86

Lotul4 <Piine si AO IueinterTrans



cifle>

Lotul
5<Cascaval>

SRL Chiupon 7935,0 7935,0 7935,0

SRL Baguette 7935,0 7935,0 7935,0

SRL Serviabil 8050,0 8050,0 8050,0

Lotul6 <Produse
de organe animal,
carne si produse
din came>

SRL Slavena Lux 105433,67 105433,67 t05433,67

SRL Meatpromcom 120289,41 120289,4r 120289,41

SRL Nivali Prod 129824,50 129824,50 129824,50

SRL Chiuoon 129825,0 129825,0 129825,0

SRL Baeuette r57298,04 157298,04 157298,04

Clasamentul Denum rirlui
:.......:..:i...'':

Lotul I I
2

n

Lotul n I
2

n

L2. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

13. Pentru elucidarea unor neclaritSli sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei gi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului
anormal de scizut) cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

14. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele
stabilite in documentatia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:

Data transmiterii

SRL Serviabil Hyxnar
oQepra no
upoqeqype J\b

21049811
ocds-b3wdp1-
MD-
1641 885078230
flor Ns2
Produse
lactate

llcx.J\b0l or
2r.01.2022

Ko.nuqecrno npegloxeunoft
rrpoAyKrlrru He cooTBeTcTByeT

Harrrr{M rpe6oeanunnr
He npegocraBr{Jrrr Hy)rffiyrc oQepry
rro Jrore Nb 2 <<Produse lactate>> go

yna3aHHoro cpona(25. 01,2022)
(Orna:alucb rrpeAocraBrrb

oQepry)

D ata prezentdrii documentelor confi rmative :



le lil

" Q.

:rrri:

ir.,

\i:ii:.:

::.iljlr:.*

;.:xil

,i,:r-l

,i.,{a
*flli

il{' i'9

.. tr*

i:r. 9:
)wtaLJ : ..

I

1 DUAE + T T T + T +
T

2 Cnzgere.nrcrBo o
perrrcTparluI{
IIpeAIIpuqruq

+ + + T + + + +

3 Cnuaere.rrrcrBo 06
oTKpbrTr.ru

6anrconcrcoro crrera

+ + + + T + i +

4 Cnzqere.rrrcrBo o

CIICTEMATI{qECKOfi

yrrJraTe HaJrofoB,
c6opon, 83HocoB

+ + + + + + + +

5 rloc"rreaunfi
dznancoebrfi orqer

T
+ + + + + + +

6 CepruQurcar
cooreercrsuq/
AeKJrapaqr.rfl
COOTBETCTBIIg

+ + + + + + + +

Berepunapuo-
caHuTapHaq
aBTOprr3auus

+
+ + + + T + +

8 Berepuuapuo-
caHuTapHaq
aBTOpr{3arlvfl. Ha
TpaHcrropT, a TaK)I(e
MeA[rJUHCKaq
KHI{}I(KA BONI{TEJIq

+ + + + + + +

9 Cnpanrca,
rroATBepxAarOulaq
.IIesTerbHocTb
yqacTHvKa Ha
pbrHKe PM ne MeHee
3-x.rrer

-r
+ + + + i + +

10 I{nQopnraquonnrrft
Qopuyrnp o6
odepranre

+ + + + + T + +

11 (Dopuylnp oQeprsr
T

+ + + + + +

t2 YqocronepeHue
KaqecTBa rrpoAyKTa
oT rrporr3BoAVTeJIfl

T
+ + + + + + +

13 CepruQzrcar
6esouacuocru

-r + + + + + + T



t4 [ocraelq[KaM Mqca

- pa3pe[eHrre Ha

QynxquoHrrpoBaHrre
6ofrnu, r.qe 6yter
IIp0II3BoAuTbcs
sa6ofla cKora

+ + + + +

15 rlporono.rr
TIOCJIEAHIIX

uccreAonaHnfi
IIDOJIVKTOB

+ + + T -r -r + +

:;, Deiiuriiirea operatorului economici . : Motivul respin gerii/descalifi ciiii

JIor Ns2 Produse lactate SRL Serviabil
flpe4ocraevrrr Ha nnar(f opuy oQepry c

HecooTBercrByrouu.IM KoJII,IqeCTBou HyXnOfi
npoAyKrIkfir

JIor J\b6 Produse de origine animala, carne sl

oroduse din came : SRL Slavena Lux
B o(pepre 3aHr4)KeHa o6rqas qena 6eg H.{C ua
rrpoayrul{rc Msco Kypl4noe (6eapo)

15. Ofertanlii respingi/descalificafi:

Noti* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerinlele stabilite tn documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la pct 14.

16. in urma examindri fi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de

atribuire, in baza deciziei grupului de lucru nr. _L_ din 25l0112Q22 _ s-a

decis atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

CantitdtCd:

Carne de vita SRL Nivali Prod 38835,0 46602,0

Mgco reJrrrLrga
oxJIalKAeHHOe 12 rcr 117,50 8460,0 10152,0

Msco cezHoe. 6es
rocreft u 6ez >r.r4pa 405 nr 75,0, 30375,0 36450,0

Produse lactate SRL Fabrica Oloi
Pak

60117,78 64927.20

Mottoxo 2,5o/o

xtprpHocTrr
792

JrrrTpoB
r0,74 8506,67 9187.20

Macuo cnllBorrHoe
72,sYo 194 nn 125,0 242s0.0 26190.0

Crr,rerana 100/o

xr,rpHocTur 230 ua.r 13,89 3194,44 34s0.0

10



Tnopor cnexzft 9

% 435 rcr
I

55,56 24166,67
t

26100,9

Divers produs
alimentar SRL Chiupon 73657,95 \,. 87229,35 r

Pzc r<pyrntrfi
9KCTpa

315 rcr ,' L4,29 v 4501,88 5402.25 u

Kpyna urrreHr4qHarr
(apuayrxa) 189 rcr Y 10,21 v t929,38 2315,25 v

MaHHas Kpyrra 36 rcr u. 10,21 " 367'50 v 44110 r
KyrypysHax Kpyra
eKcrpa 225 rcrr 9,92 ! 2231,25 , 2677,50 "

Kpyna fpevHenar 378 rcr! 28,21 " 10662,75 " 12795.30 v'

JIasarrr
nprMoyronrHrrft
(260 rp)

265 mr 8,52 t 2257,41 2438,0

Myra lueHr{rruat
flpouseoAcrno PM 6nr o

8,17 t 49,0 58,9 ,,/

Macno
pacTr,rTenbHoe

paQzHzponaHHoe.

Aeso.4oprapoBaHHoe

245 v

JrrrrpoB
32,92' 8064,58 9677,50

Cox nepcuxoeHft c
M-'IKOTbIO

84 6asorr 23,75 't 1995'0 * 2394,0 ,

Cox s6noqHrrft
ocgerreHHrrft 168 6anorc 22,92 t 3850,0 r 4620,0 v

Caxap - rrecoK 4/f,Kf a. 15.60 i 7410,88 \! 8003.75 L

Cox Spyxroesrfi e

TeTpalaKeTax c
rPY6oqr<ofi

b

1696 rllr 3r75 'P' 6360.0 \ 7632,0 v

IIafi
KpynuoJrlrcrosofi
.repHsrfi

25 rcr 129,17 3229,17 3975,0 ,.

Corr
fto4zpoeannar

v
46 rcr 438 'r 201,25 , 241'50 I

Jlaunra flurf:g'ar, 189 nr " 27,03, 5118,75 6142.50 ,
fliruo .4r.r err.rqe cKo e

Kypr.rHoe
I

1600 urr 2r0 i 3200,0 
y, 3840,0 v

Prr6a Xex
rrorporrreHnas 6es
IOJIOBbI

cBexeMopoxeHat

i

200 r<r 53,75 10750.0 v 12900,0 t

Jlanponrrft nrzcr 20 urr V 1,63 r 32,50 v 39'0 v'

r{epuuft repeq
ropolxeK 40 urr o 10,0 " 400,0 * 480,0 t

llpznpana 4nx
ropeficr<oft
MOpKOBKT{

50rur " 3,33 u L66,67 , 200,0

Ba(penturre
roufretr c

16 rcr \'
55,00 " 880,0 v' 1056,0

1l



HAqI.IHKOft B

fJra3ypr.r

Pine si cifle AO Iueintertrans 14765.40, 15958.80 |

Xne6 6enrrft
nruenIl.rHrrfi
KLIplLtq napesuOfi
yuar<onaHHrrfi

1800 nrr 6,31 ' 11359,0 12276,,0

Xne6 pNanofi
napesnoft
ynaronanHrrfi

540 rllr 6,31 3407.40 3682.80

Cascaval SRL Chiupon 7935,0 L 9522,0 \

Cup rnep4srit 45Yo

xr4pHocTb 69 rcr 115,0 7935,0 9522,0

Produse de
origine animal,
barne si produse
din carne

SRL Meatpromcom l202gg,4l 144349,20

Onre Kypr{Hoe
oxnalKAeHHoe 6es
KOCTOIIKI4

990 r<r 60,83 60221,70 72270,0

Msco Kypr4Hoe
(rcpulo
)oxnaxAeHHoe

L

Kf513 38,25 19622,25 23546,70

Msco KyprrHoe
(6eapo)
oxJIaxAeHHoe

:

522 rc 38,25' 19966,50 23959,90

Msco Kypr{Hoe
(ronenr )
oxJralKAeHHoe

513 xr 39,92 20478,96 24572,70

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

Noti* Informarea operatorilor economici impticafi in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiite publice.

t2

' Denumir0a opeiatorului.,:
.,:'i1 edonomic

'"Data transmiteiii

CC Nivali-Prod SRL 25.01.2022 e-mail
25.01.2022 e-mail

FPC Serviabil SRL 25.01.2022 e-mail
SRL FabriCa Oloi Pak 25.01.2022 e-mail
SRL Basuette 25.0r.2022 e-mail
SRL Chiunon 25.0r.2022 e-mail
AO Iugintertrans 25.01.2022 e-mail
SRL Meatpromcom 25.01.2022 e-mail

e-mail
e-mail



18. Grupul de lucru a respectat termenul de aSteptare pentru incheierea
contractului de:

19. In cazul in care valoarea estimati a
contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

20. tr 6 zile in cazu\ transmiterii
comunicdrii prin mUloace electronice

2L ! 11 zile in cazul netransmiterii
comunic[rii prin mijloace electronice
si/sau fax

22. in cazul in care valoarea estimati a
contractului este egali sau mai mare
decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

23. n 11 zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fax

24. ! 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fax

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de a$teptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, gi implicit,

Contractele de achizi(ie incheiate:

nr. 13I din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI U Capitolul
art. 261 (1), 264 (4) 5i 265.

$

1

g8;;122
1580"000{i::6 3$..835,0

t
a{6Q?ig. 

,
3\',QF,?0ZZ

2
09t22 31.A1,.2022

1sEQ0000-6 6. 1' 64y72a

a
J.

,$

ft/dl
l_s"l2z ?,1 0

1s80000.0i6 73"657,95, 87229;J5, 31.08.2

4
ug
61

1^,Lh 31.A1.2022
issoo0oo-e 1.g Q'- 1r595g,Bo

3.1,0

5
31ii01.202

I5800000:6 7935,0 r 95?2,0;
31.08,.2022

6
It.122 31.01'12022

L5-$000-06;ii

25. Anularea procedurii de achizifie publici:

intemeiul art.71 ahn. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de afeptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnct cazurile privdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizipile publice ), precum fi cd
tn cuzul depunerii contestafiilor, aceastea aufost exuminate S solafionate,

1a
1J



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiztii confirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizifie, fapt pentru care poartd rdspandere conform
prevederilor legale in vigoare.

Conduciltorul grupului de lucru pentru achiziSi:

fop6ynona Jlro4rrarEla
(Nume, Prenume)

t4
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea  
serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și 

mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2022. 
 

Nr. 20/22 din 28.01.2022         

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 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și 
edificiilor ASP, inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 
2022. 

Cod CPV 79713000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1635237680199 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1635237680199?tab=contract-
notice 
Data publicării: 26.10.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 22.10.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_82_1.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitaţie electronică 

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-1635237680199
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https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_82_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_82_1.pdf


(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 031 000,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  26 oct 2021, 14:06 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Este acceptat ca compania ce nu are echipe 
mobile in toate locatiile dvs dar are acord de 
colaborare cu alte companii de paza ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Se acceptă cu prezentarea actelor doveditoare 
privind colaborarea cu alte companii de pază la 
data depunerii ofertelor. 

Data transmiterii 29 oct 2021, 09:10 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 01.12.2021, ora 10:00), au depus oferte 5 (cinci) ofertanţi: 
 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
IDNO Asociații/administratorii 

1 „DVS Service ” S.R.L. 1004600013407 - 
2 O.O.P „Alfin Protect” S.R.L. 1005602003670 - 
3 „Prosecutor” S.R.L. 1003600085445 - 
4 OP „Thor Security Group” S.R.L. 1014600035138 - 
5 ÎS „Servicii Pază a MAI” 1010600043506 - 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„DVS 
Service ” 

S.R.L. 

O.O.P 
„Alfin 

Protect” 
S.R.L. 

„Prosecuto
r” S.R.L. 

OP „Thor 
Security 
Group” 
S.R.L. 

ÎS 
„Servicii 
Pază a 
MAI” 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat2 prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 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 

prezentat 
Conform 

termenului 
solicitat 

Conform 
termenului 

solicitat 

Conform 
termenului 

solicitat 
prezentat 

2 
 



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 
Agenției Achiziții Publice 
(formularul Declarației 
va fi publicat pe SIA  
RSAP (MTender)). 
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 prezentat prezentat prezentat 

Menținerea valabilității 
ofertei pentru o durată de 
120 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 

prezentat1 prezentat prezentat prezentat4 prezentat 

*Dreptul la activitatea 
particulară de pază - copia 
documentului permisiv, 
confirmată prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

*Experiență specifică în 
livrarea bunurilor similar - 
Lista bunurilor similare 
livrate în ultimii 3 ani, 
conţinând valori, perioade 
de livrare, beneficiari, 
semnată electronic de 

prezentat prezentat prezentat3 prezentat5 prezentat 

3 
 



către operatorul economic. 
Livrarea bunurilor se 
confirmă prin prezentarea 
unor certificate / 
documente (facturi fiscale) 
emise sau contrasemnate 
de către beneficiarii de 
livrări, semnate electronic 
de către operatorul 
economic 
*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 prezentat 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 prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat neprezentat prezentat prezentat 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. - Operatorii economici „DVS 
Service ” S.R.L., O.O.P „Alfin Protect” S.R.L. şi ÎS „Servicii Pază a MAI” au prezentat documentele 
justificative până la expirarea termenului-limită (12.01.2022) indicat în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/17 din 
06.01.2022. 
 

Comentarii: 
            Operatorul economic „DVS Service ” S.R.L.: 
         1  în declaraţia privind valabilitatea ofertei, operatorul economic a indicat durata in cifre 120, iau cu 
litere a scris treizeci; 

            Operatorul economic „Prosecutor” S.R.L.: 
2 nu a completat coloanele nr. 2, 3, 4 şi 7 din Anexa nr. 22 „Specificaţiile tehnice” la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021; 
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*3 la etapa deschiderii ofertelor a prezentat doar „Declarația privind lista principalelor 
livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate”. 
                Operatorul economic OP „Thor Security Group” S.R.L.: 
              4 a prezentat declaraţia privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 în care a 
fost indicat termenul de 365 de zile pe perioada de 01.01.2022-31.12.2022, iar de către autoritatea 
contractantă a fost soliciată menţinerea valabilităţii ofertei de 120 zile. 
*5 la etapa deschiderii ofertelor a prezentat doar „Declarația privind lista principalelor livrari/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate”. 
 
 
 
7.  Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Lotul nr. 1 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv si servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente.  
mun. Chişinău (8 obiecte). 

„DVS Service 
” S.R.L. 27000,00 --/-- + + 

O.O.P „Alfin 
Protect” S.R.L. 28000,00 --/-- În aşteptare 

„Prosecutor” 
S.R.L. 82800,00 --/-- În aşteptare 

OP „Thor 
Security 

Group” S.R.L. 
98196,20 --/-- În aşteptare 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 103920,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 2 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv si servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente.  
mun. Chişinău (7 obiecte).   

„DVS Service 
” S.R.L. 27000,00 --/-- + + 

O.O.P „Alfin 
Protect” S.R.L. 28000,00 --/-- În aşteptare 

„Prosecutor” 
S.R.L. 105200,00 --/-- În aşteptare 

OP „Thor 
Security 

Group” S.R.L. 
152700,00 --/-- În aşteptare 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 158040,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 3 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv si servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente.  
mun. Chişinău (5 obiecte).   

„DVS Service 
” S.R.L. 34999,80 --/-- + + 

O.O.P „Alfin 
Protect” S.R.L. 72000,00 --/-- În aşteptare 

„Prosecutor” 
S.R.L. 74600,00 --/-- În aşteptare 

OP „Thor 
Security 

Group” S.R.L. 
83166,00 --/-- În aşteptare 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 85920,00 --/-- În aşteptare 
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Lotul nr. 4 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente.  
mun. Hâncești (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 67200,00 --/-- + + 

Lotul nr. 5 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Anenii Noi (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 80760,00 --/-- + + 

Lotul nr. 6 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Căușeni (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 72720,00 --/-- + + 

Lotul nr. 7 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Călăraşi  (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 51560,00 --/-- + + 

„Prosecutor” 
S.R.L. 56200,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 8 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Ungheni   (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 67200,00 --/-- + + 

Lotul nr. 9 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 

OP „Thor 
Security 
Group” 
S.R.L. 

84874,00 --/-- - Nu s-a 
examinat 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 102120,00 --/-- + + 
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mun. Orhei  (5 obiecte) 

Lotul nr. 10 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Criuleni (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 79260,00 --/-- + + 

Lotul nr. 11 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Ialoveni (5 obiecte) 

„Prosecutor” 
S.R.L. 71500,00 --/-- - Nu s-a 

examinat 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 86400,00 --/-- + + 

Lotul nr. 12 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Nisporeni (2 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 49560,00 --/-- + + 

Lotul nr. 13 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Strășeni (4 obiecte) 

„Prosecutor” 
S.R.L. 77400,00 --/-- - Nu s-a 

examinat 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 97800,00 --/-- + + 

Lotul nr. 14 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Coșnița (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 47280,00 --/-- + + 

Lotul nr. 15 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 

O.O.P „Alfin 
Protect” 
S.R.L. 

73499,00 --/-- + + 
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inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Bălți (5 obiecte) 

„Prosecutor” 
S.R.L. 73500,00 --/-- În aşteptare 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 140640,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 16 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Fălești (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 75000,00 --/-- + + 

Lotul nr. 17 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Sângerei (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 63240,00 --/-- + + 

Lotul nr. 18 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Florești (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 

67800,00 
 --/-- + + 

Lotul nr. 19 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Soroca (5 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 102360,00 --/-- + + 

Lotul nr. 20 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Drochia (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 

87360,00 
 --/-- + + 

Lotul nr. 21  
Servicii de pază tehnică a 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 106680,00 --/-- + + 
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oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Edineț  (6 obiecte) 
Lotul nr. 22 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Râșcani (2 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 46920,00 --/-- + + 

Lotul nr. 23 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Briceni (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 74100,00 --/-- + + 

Lotul nr. 24 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Glodeni (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 75600,00 --/-- + + 

Lotul nr. 25 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Ocnița (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 

59760,00 
 --/-- + + 

Lotul nr. 26 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Rezina  (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 73560,00 --/-- + + 
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Lotul nr. 27 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Vulcănești (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 59640,00 --/-- + + 

Lotul nr. 28 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Telenești (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 70560,00 --/-- + + 

Lotul nr. 29 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Șoldănești (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 64080,00 --/-- + + 

Lotul nr. 30 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Otaci (1 obiect) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 31 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Dondușeni (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 54720,00 --/-- + + 

Lotul nr. 32 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 64440,00 --/-- + + 
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or. Cimișlia (3 obiecte) 
Lotul nr. 33 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Comrat (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 52680,00 --/-- + + 

Lotul nr. 34 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Basarabeasca (4 
obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 55200,00 --/-- + + 

Lotul nr. 35 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
mun. Ceadâr-Lunga (3 
obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 54360,00 --/-- + + 

Lotul nr. 36 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Taraclia (2 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 48120,00 --/-- + + 

Lotul nr. 37  
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Cahul (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 85920,00 --/-- + + 

Lotul nr. 38 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 58800,00 --/-- + + 
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deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Leova (3 obiecte) 
Lotul nr. 39 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Cantemir (3 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 67320,00 --/-- + + 

Lotul nr. 40 
Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor ASP, 
inclusiv și servicii de 
deservire și mentenanță a 
sistemelor de semnalizare 
pază și a incendiilor 
existente. 
or. Ştefan Vodă (4 obiecte) 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 64200,00 --/-- + + 

 
* 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   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
14.12.2021 S.R.L 

”DVS 
Service” 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, s-a solicitat, până la data de 
17.12.2021 (inclusiv), prezentarea 
clarificărilor pe marginea formularului 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, în 
care a fost indicată durata valabilităţii – 
120, iar cu litere (treizeci) de zile.  
Este necesar de concretizat care este 
termenul de menţinere a valabilităţii 
ofertei în cadrul procedurii nominalizate? 
 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 
operatorul economic, 
până la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 
solicitate. 
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17.12.2021 S.R.L 
”DVS 
Service” 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (3) și 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, s-a solicitat până la data 
de 21.12.2021 (inclusiv) prezentarea 
informaţiei privind justificarea preţului 
anormal de scăzut în comparaţie cu 
ofertele altor ofertanţi pentru Loturile nr. 
1, 2, şi 3 în raport cu serviciile care 
urmează a fi prestate. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 
operatorul economic, 
până la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 
solicitate. 

06.01.2022 O.O.P. 
”Alfin 
Protect” 
S.R.L. 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (3) și 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, s-a solicitat, până la 
data de 11.01.2022 (inclusiv), prezentarea 
informaţiei privind justificarea preţului 
anormal de scăzut pentru Lotul nr. 15  în 
comparaţie cu ofertele altor ofertanţi şi în 
raport cu serviciile care urmează a fi 
prestate. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 
operatorul economic, 
până la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 
solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Prosecutor” S.R.L. 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice nu se acceptă oferta operatorului economic, 
deoarece acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie, şi 
anume, nu a completat coloanele nr. 2, 3, 4 şi 7 din Anexa nr. 22 
„Specificaţiile tehnice” la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. 

OP „Thor Security 
Group” S.R.L. 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic, 
deoarece acesta nu îndeplineşte  cerinţele de calificare şi selecţie, şi 
anume, a prezentat declaraţia privind valabilitatea ofertei, 
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 în care a 
fost indicat termenul de 365 de zile pe perioada de 01.01.2022-
31.12.2022, iar de către autoritatea contractantă a fost soliciată 
menţinerea valabilităţii ofertei de 120 zile, or de menţionat faptul 
că, în temeiul art. 67 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, oferta este 
valabilă în termenul specificat în documentatia de atribuire, şi 
conform art. 53 din documentaţia de atribuire aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 – termenul de 
valabilitate a ofertei începe să decurgă din momentul termenului 
limită de depunere a ofertelor. 

O.O.P. ”Alfin Protect” 
S.R.L. 

În temeiul art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, se descalifică ofertantul, clasat pe primul loc după aplicarea 
criteriului de atribuire pentru Lotul nr. 15, deoarece nu a prezentat 
documentele justificative actualizate, solicitate de autoritatea 
contractantă, în termenii stabiliţi. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea lotului  Denu

mire
a 

opera
torul

ui 
econo
mic 

Cantitate și unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA), lei 

Lotul nr. 1 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv si 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente.  
mun. Chişinău (8 
obiecte). 
 

„D
V

S 
Se

rv
ic

e 
” 

S.
R

.L
. 

str. Gheorghe Asachi, 
11/1,Edificiul 
administrativ, 270 m²  

250,00 2750,00 3300,00 

str. Alexandru cel Bun, 
56, Edificiul 
administrativ, buton de 
alarmă 

166,67 1833,37 2200,04 

str. Alexandr Pușkin,42, 
Edificiul administrativ, 
buton de alarmă  

166,67 1833,37 2200,04 

str. Columna, 65,  
edificiul administrativ, 
buton de alarmă 

166,67 1833,37 2200,04 

str. Armeneasca, 42b,  
SCT Chişinău, 2100 m² 

583,33 6416,63 7699,96 

str. Ialoveni. 100b,  SCT 
Chişinău-1, 838 m² 

500,00 5500,00 6600,00 

str. Alexei Mateevici, 
25, SSC Centru, 145 m² 

208,33 2291,63 2749,96 

str. Alexei Mateevici, 
11, SSC Chișinău, 120 
m² 

208,33 2291,63 2749,96 
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Lotul nr. 2 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv si 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente.  
mun. Chişinău (7 
obiecte).   

„D
V

S 
Se

rv
ic

e 
” 

S.
R

.L
. 

 

str. Independenței, 52, 
bloc administrativ, 329 
m² 

291,66 3208,26 3849,91 

str. Vlad Țepeș, 1,  SÎT 
nr.8, 77 m² 

115,00 1265,00 1518,00 

bd. Decebal, 6,  CM 
Chișinău, 2077 m² 

583,33 6416,63 7699,96 

str. Mihail Sadoveanu, 
17,  CM Chișinău, 1036 
m² 

551,68 6068,48 7282,18 

str. Mihai Viteazul, 
11/1, et.1,  CM 
Chișinău, 324 m² 

291,66 3208,26 3849,91 

str. Maria Cebotari, 1,  
SSC oficiul,  222 m² 

250,00 2750,00 3300,00 

com. Vatra, str. 
Plopilor, 9, depozit, 
buton de alarmă 

166,67 1833,37 2200,04 

Lotul nr. 3 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv si 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente.  
mun. Chişinău (5 
obiecte).   

str. Pietrăriei, 3, SÎT 
nr.7, 250 m² 

416,66 4583,26 5499,91 

str. Vadul lui Vodă, 68,  
SCT depozit, 165 m² 

416,66 4583,26 5499,91 

bd. Mircea cel Bătrân, 
3, SSC Ciocana,  264 
m² 

500,00 5500,00 6600,00 

bd. Moscova, 8,  call 
centru ASP, 387 m² 

583,33 6416,63 7699,96 

str. Alexandr Pușkin, 
47, et. 1,  CM Chișinău, 
798 m² 

1000,00 11000,00 13200,00 

Lotul nr. 4 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente.  
mun. Hâncești (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Chișinăului, 12a, 
CM Hânceşti, 612 m² 

2070,00 22770,00 27324,00 

str. Mihalcea Hîncu, 
157, SCT Hânceşti, 517 
m² 

1860,00 20460,00 24552,00 

str. Mihalcea Hîncu, 
148a, SÎUD Hâncești, 
264 m 

1670,00 18370.00 22044,00 

 Lotul nr. 5 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Suvorov,  2B, CM 
Anenii Noi, SSC, 783 
m² 

2660.00 29260.00 35112.00 

str. Tighina, 8,  BÎT 
DCA Anenii Noi, SCT, 
569 m² 

2320.00 25520.00 30624.00 

15 
 



mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Anenii Noi (3 
obiecte) 

str. Cosmodemianscaia, 
5 edificiul ASP, 353 m2 

1750.00 19250.00 23100.00 

Lotul nr. 6 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Căușeni (4 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Mihai Eminescu, 4, 
CM Căuşeni, 1384 m² 

2400.00 26400.00 31680.00 

str. Alba Iulia, 46, BÎT 
Căuşeni,  127 m² 

1360.00 14960.00 17952.00 

str. Meșterul Stanciu, 3, 
SCT Căuşeni, 358 m² 
 

1200.00 13200.00 15840.00 

str. Alexei Mateevici, 
3a, SÎUD Căușeni, 191 
m² 

1100.00 12100.00 14520.00 

Lotul nr. 7 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Călăraşi  (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Bojole,  2/1, CM 
Călăraşi, 437 m² 

2070.00 22770,00 27324,00 

str. Ștefan cel Mare, 6,  
BÎT DCA, SEAI 412 m² 

1670.00 18370,00 22044,00 

str. Pan Halipa, 13, SCT 
Călăraşi, 447 m² 

1390.00 15290,00 18348,00 

Lotul nr. 8 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Ungheni (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Națională, 21, CM 
Ungheni, SSC 455 m² 

2090,00 22990,00 27588,00 

str. Ștefan cel Mare, 
162,  SÎT CCA 
Ungheni,301 m² 

1690,00 18590,00 22308,00 

str. Mihai Eminescu, 24, 
SCT Ungheni, 398 m² 

1820,00 20020,00 24024,00 

Lotul nr. 9 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Orhei (5 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Vasile Lupu, 47, 
CM Orhei, 597 m² 

2440,00 26840,00 32208,00 

str. Unirii, 151,  SÎT 
CCA Orhei, 297 m²  

1700,00 18700,00 22440,00 

str. Tamara Ciobanu, 4, 
SSC Orhei,  330 m²  

1670,00 18370,00 22044,00 

str. Vasile Lupu, 38, 
SCT Orhei,  439 m²  

1400,00 15400,00 18480,00 

str. Mihai Eminescu, 11, 
SÎUD Orhei, 137,4 m² 

1300,00 14300,00 17160,00 
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Lotul nr. 10 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Criuleni (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. 31 August 1989, 
139, CM Criuleni, SCT, 
519 m² 

2922,00 32142,00 38570,40 

str. Orhei, 56, SÎT CCA 
Criuleni,  172 m²  

1676,00 18436,00 22123,20 

str. 31 August,1989, nr. 
100, SSC Criuleni, 267 
m² 

2007,00 22077,00  26492,40 

*Lotul nr. 11 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Ialoveni (4 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 
str. Alexandru cel Bun, 
31,  CM Ialoveni,  401 
m² 
 

1740,00 19140,00 22968,00 

str. Basarabia, 2/4,  BÎT 
DCA Ialoveni, 124 m² 
 

1090,00 11990,00 14388,00 

str. Prieteniei, 12,  SCT 
Ialoveni,  638 m² 
 

1850,00 20350,00 24420,00 

str. Dragomirna, 6, 
edificiul ASP, 274 m2 

1360,00 14960,00 17952,00 

Lotul nr. 12 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Nisporeni (2 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Ioan Vodă cel 
Viteaz, 5,  CM 
Nisporeni, SSC, BÎT; 
620 m² 
 

2470,00 27170,00 32604,00 

str. Alexandru cel Bun, 
55, SCT Nisporeni, 176 
m² 

1660,00 18260,00 21912,00 

Lotul nr. 13 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Strășeni (4 
obiecte) ÎS

 „
Se

rv
ic

ii 
Pa

ză
 a

 M
A

I”
 

str. Mihai Eminescu, 
51B,  CM Strășeni, 391 
m² 

2080,00 22880,00  27456,00 

str. Ştefan cel Mare 92, 
SSC Străşeni, 339 m²  

2140,00 23540,00  28248,00 

str. Ştefan cel Mare, 
135,  SCT Străşeni, 470 
m² 

2480,00 27280,00  32736,00 

traseul Chișinău-
Ungheni intersecție 
Roșcani, BÎT DCA, 88 
m² 

1450,00 15950,00  19140,00 

Lotul nr. 14 
Servicii de pază 
tehnică a 

str. Păcii, 49,  SEAI 
Coşniţa, 46 m² 
 

1040,00 11440,00 13728,00 
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oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Coșnița (3 obiecte) 

str. Păcii, 49,  SSC 
Coşniţa, 160 m² 
 

1520,00 16720,00 20064,00 

str. Mihai Eminescu, 
8A, SCT Coşniţa, 83 m² 

1380,00 15180,00 18216,00 

Lotul nr. 15 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Bălți (5 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

Piaţa Vasile Alexandri, 
8, CM Bălţi și bloc 
administrativ 4 etaje, 
1562 m² 

3770,00 41470,00 49764,00 

str. Ivano Franco, 44 A, 
SÎT CCA Bălți, 420 m² 

2150,00 23650,00 28380,00 

str. Independenţei, 26, 
SSC Bălţi, 558 m² 

2060,00 22660,00 27192,00 

str. Mihail Sadoveanu, 
1A, SCT Bălți, 540 m² 

2040,00 22440,00 26928,00 

str. Moscova, 13, SÎUD 
Bălți, 582 m² 

1700,00 18700,00 22440,00 

Lotul nr. 16 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Fălești (4 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Ștefan cel Mare, 18, 
CM Făleşti, SEAI, 423 
m² 

1610,00 17710,00 21252,00 

str. Ștefan cel Mare, 
138, BÎT DCA Făleşti, 
202 m² 

1460,00 16060,00 19272,00 

str. Ştefan cel Mare, 18, 
SSC Făleşti, 545 m² 

1810,00 19910,00 23892,00 

str. Ștefan cel Mare, 38, 
SCT Făleşti, 197 m²  

1370,00 15070,00 18084,00 

Lotul nr. 17 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Sângerei (4 
obiecte) 

 
ÎS

 „
Se

rv
ic

ii 
Pa

ză
 a

 M
A

I”
 

 

str. Independenței, 95/3, 
CM Sângerei, 371 m² 

1710,00 18810,00 22572,00 

str. Boris Glavan, 5, 
BÎT DCA Sângerei, 
SSC, 275 m²  

1280,00 14080,00 16896,00 

str. Independentei, 96, 
SCT Sângerei, 160 m² 

1230,00 13530,00 16236,00 

str. Presei nr. 1, sediul 
ASP, 130 m2 

1050,00 11550,00 13860,00 

Lotul nr. 18 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 

bd Victoriei 1, nr. 58, 
CM Floreşti, 301 m² 

1710,00 18810,00 22572,00 

bd. Victoriei, 55, BÎT 
DCA Floreşti, 76 m² 

 1100,00 12100,00   14520,00 

str. Ştefan cel Mare, 63, 
SSC Floreşti, 177 m² 
 

 1300,00 14300,00  17160,00  
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sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Florești (4 obiecte) 

str. Gării, 5, SCT 
Floreşti, 243 m² 

1540,00  16940,00  20328,00  

Lotul nr. 19 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Soroca (5 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Ion Creangă, 19/1, 
CM Soroca, 596 m² 

2160,00 23760,00 28512,00 

str. Ștefan cel Mare, 92, 
BÎT DCA Soroca, 271 
m²  

1730,00 19030,00 22836,00 

str. Independenţei, 74, 
SSC Soroca, 249 m² 

1520,00 16720,00 20064,00 

str. Mihai Sadoveanu, 
21, SCT Soroca, 378 m² 

1700,00 18700,00 22440,00 

str. Alexandru cel Bun, 
16, SÎUD Soroca, 170 
m²  

1420,00 15620,00 18744,00 

Lotul nr. 20 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Drochia (4 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Mitropolit Varlaam, 
2F, CM Drochia, 612 
m² 

2270,00 24970,00 29964,00 

str. Cuzima Cecal, 29, 
BÎT DCA Drochia, 
SEAI, 502 m²  

1940,00 21340,00 25608,00 

bd Independenţei, 17, 
SSC Drochia, 269 m² 

1340,00 14740,00 17688,00 

str. Mitropolit Varlam, 
35, SCT Drochia, 203 
m² 

1730,00 19030,00 22836,00 

Lotul nr. 21  
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Edineț (6 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. 31 August, 1989, 40, 
CM Edineți, SSC, 428 
m² 

1790,00 19690.00 23628,00 

str. Gheorghe Asachi, 1, 
SEAI Edineți,  245 m² 

1410,00 15510,00 18612,00 

str. Gagarin, 72 , SÎT 
CCA Edineți, 322 m² 

1520,00 16720,00 20064,00 

str. 31 August 1989, 40, 
SCT Edineți, 308 m²  

1720,00 18920,00 22704,00 

str. Ștefan Vodă, 18, 
SÎUD Edineți, 93 m² 

1120,00 
 

12320,00 14784,00 
 

str. Independenței, 59, 
edificiul ASP, 190 m2 

1330,00 14630,00 17556,00 

Lotul nr. 22 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Râșcani (2 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Ștefan cel Mare, 1, 
CM Râșcani, SSC, BÎT, 
SEAI; 925 m² 

2520,00 27720,00 33264,00 

str. 31 August 1989, 18, 
SCT Râşcani, 213 m² 

1390,00 15290,00 18348,00 
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Lotul nr. 23 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Briceni (3 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Independenței, 21, 
CM Briceni,  584 m²  
 

2505,00 27555,00 33066,00 

str. Uzinelor 21, BÎT 
DCA Briceni, 196 m² 

1720,00 18920,00 22704,00 

str. Independenţei, 34, 
SCT Briceni, 382 m² 
 

1950,00 21450,00 25740,00 

Lotul nr. 24 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Glodeni (4 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Vasilea Zgârcea 
15/1  CM Glodeni, 595  
m²   

2210,00 24310,00 29172,00 

str. Tricolorului, 30, 
SSC Glodeni, 261 m² 

1390,00 15290,00 18348,00 

str. Tricolorului, 32, 
SCT Glodeni, 218 m² 

1400,00 15400,00 18480,00 

str. Ștefan cel Mare, 
40/1, BÎT Glodeni, 213 
m² 

1300,00 14300,00 17160,00 

Lotul nr. 25 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Ocnița (3 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Mihai Viteazul, 
72B, CM Ocniţa, SEAI, 
SÎT CCA; 513 m² 

1830,00 20130,00 24156,00 

str. Independenţei, 49, 
SSC Ocniţa, 
51 m² 

1020,00 11220,00 13464,00 

str. Mihai Viteazul 21A, 
SCT Оcnița,  372 m² 

2130,00 23430,00 28116,00 

Lotul nr. 26 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Rezina  (4 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. A. Matrosov, 4, CM 
Rezina, 409 m²  
 

1850,00 20350,00 24420,00 

str. Mihai Eminescu, 1, 
BÎT DCA Rezina, 65 m² 
 

1170,00 12870,00 15444,00 

str. Mihai Eminescu, 1, 
SSC Rezina, 187 m² 

1580,00 17380,00 20856,00 

str. Mihai Eminescu, 6, 
SСT Rezina, 255 m² 

1530,00 16830,00 20196,00 

Lotul nr. 27 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 

M
A

I”
 

str. Lenin, 93B, CM 
Vulcăneşti, 273 m² 
 

1490,00 16390,00 19668,00 

str. Lenin, 75, SSC 
Vulcăneşti, 76 m² 
 

1180,00 12980,00 15576,00 

str. Lenin, 88, SCT 
Vulcăneşti, 99 m² 
 

1240,00 13640,00 16368,00 
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incendiilor existente. 
or. Vulcănești (4 
obiecte) 

str. Plotnicov 36, BÎT 
Vulcănești, 55 m² 

1060,00 11660,00 13992,00 

Lotul nr. 28 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Telenești (4 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. 31 August, 1989, 18, 
CM Teleneşti, 320 m² 
 

1770,00 19470,00 23364,00 

str. Ștefan cel Mare, 66, 
BÎT DCA Teleneşti, 247 
m² 
 

1410,00 15510,00 18612,00 

str. 31 August 1989, 11, 
SSC Teleneşti,  162 m² 
 

1180.00 12980,00 15576,00 

str. Renaşterii, 62, SСT 
Telenești, 267 m² 

1520,00 16720,00 20064,00 

Lotul nr. 29 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Șoldănești (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. 31 August, 1989, 7, 
CM Şoldăneşti, 339 m² 
 

1980,00 21780,00 26136,00 

str. Păcii, nr.13b, SEAI 
Șoldănești, SSC; 564 m² 
 

2160,00 23760,00 28512,00 

str. Victoriei 29, SCT 
Şoldăneşti, 182 m² 

1200,00 13200,00 15840,00 

Lotul nr. 31 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Dondușeni (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. 31 August, 1989, 
6/1, CM Dondușeni, 
427 m² 
 

2190,00 24090,00 28908,00 

str. Independenții 59, 
SSC Dondușeni, 86 m² 
 

1190,00 13090,00 15708,00 

str. Independenții 43 
nr.1, SCT Dondușeni, 
133 m² 

1180,00 12980,00 15576,00 

Lotul nr. 32 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Cimișlia (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Alexandru cel Bun, 
133, CM Cimişlia, SSC, 
734 m² 
 

2480,00 27280,00 32736,00 

str. Mihai Viteazul, 48, 
BÎT DCA Cimişlia, 
183m² 
 

1560,00 17160,00 20592,00 

bd. Ştefan cel Mare 14, 
SCT Cimişlia, 153 m² 

1330,00 14630,00 17556,00 
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Lotul nr. 33 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Comrat (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Lenin, 36, CM 
Comrat, SEAI, SÎT 
CCA; 614 m² 
 

1990,00 21890,00 26268,00 

str. Tretiacov, 36, SCT 
Comrat, 178 m² 
 

1390,00 15290,00 18348,00 

str. Comsomoliscaia, 
24A, SÎUD UTA 
Gagauzia, 115 m² 
 

1010,00 11110,00 13332,00 

Lotul nr. 34 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Basarabeasca (4 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 
str. Naberejnaia, 9, CM 
Basarabeasca, 490 m²  
 

1610,00 17710,00 21252,00 

str. 28 Iunie,30, SEAI 
Basarabeasca, 209 m²  
 

840,00 9240,00 11088,00 

str. 28 Iunie, 30, BÎT 
DCA Basarabeasca, 119 
m² 
 

830,00 9130,00 10956,00 

str. Şcolinaia, 2a, SCT 
Basarabeasca, 238 m² 

1320,00 14520,00 17424,00 

Lotul nr. 35 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
mun. Ceadâr-Lunga (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Lenin, 9B, CM 
Ceadâr-Lunga, 234 m² 

2110,00 23210,00 27852,00 

str. Lenin,7A, BÎT DCA 
Ceadâr-Lunga, SEAI; 
123 m² 
 

1300,00 14300,00 17160,00 

str. Lenin, 52, SCT 
Ceadâr-Lunga, 96 m² 

1120,00 12320,00 14784,00 

Lotul nr. 36 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Taraclia (2 
obiecte) ÎS

 „
Se

rv
ic

ii 
Pa

ză
 a

 M
A

I”
 

str. Ștefan cel Mare, 32, 
CM Taraclia, SSC, 439 
m² 
 

1990,00 21890,00 26268,00 

str. Ştefan cel 
Mare,19A, SCT 
Taraclia, BÎT, 512 m² 

2020,00 22220,00 26664,00 

Lotul nr. 37  
Servicii de pază 
tehnică a 

Piața Republicii, 24G, 
CM Cahul, SEAI, SÎT 
CCA, 734 m² 

2100,00 23100,00 27720,00 
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oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Cahul (4 obiecte) 

Piața Republicii 18, 
SSC Cahul, 321m² 

1470,00 16170,00 19404,00 

str.  Bogdan Petricescu-
Haşdeu, 13, SCT Cahul, 
515 m² 

2490,00 27390,00 32868,00 

str. 31 August 1989, nr. 
11, SÎUD Cahul, 75 m2 

1100,00 12100,00 14520,00 

Lotul nr. 38 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Leova (3 obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 str. Bogdan Petricescu-
Hașdeu, 2B, CM Leova, 
391m² 
 

2180,00 23980,00 28776,00 

str. Independenţei, 5, 
SSC Leova, BÎT, 225 
m²  
 

1440,00 15840,00 19008,00 

str. M. Gorki 5, SCT 
Leova, 143 m² 

1280,00 14080,00 16896,00 

Lotul nr. 39 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Cantemir (3 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. Basarabia, 4, CM 
Cantemir, 436 m² 
 

2230,00 24530,00 29436,00 

bd. Ştefan Vodă, 18, 
SSC Cantemir, SEAI, 
336 m² 
 

1810,00 19910,00 23892,00 

str. Mihai Eminescu, 11, 
SCT Cantemir, 137 m² 

1570,00 17270,00 20724,00 

Lotul nr. 40 
Servicii de pază 
tehnică a 
oficiilor/edificiilor 
ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și 
mentenanță a 
sistemelor de 
semnalizare pază și a 
incendiilor existente. 
or. Ştefan Vodă (4 
obiecte) 

ÎS
 „

Se
rv

ic
ii 

Pa
ză

 a
 M

A
I”

 

str. N. Testimițanu, 4, 
CM Ştefan Vodă, 439 
m²  

1850,00 20350,00 24420,00 

str. Ştefan cel Mare, 31, 
SSC Ştefan Vodă, 104 
m² 

1070,00 11770,00 14124,00 

zona industrială, 8, BÎT  
DCA Stefan Vodă, 93  
m² 

1060,00 
 
 

11660,00 
 
 

13992,00 
 

 
str. 31 August 1989 nr. 
15/33, SCT Ștefan-
Vodă, 185 m2 

1370,00 15070,00 18084,00 

*Obiectul SSC str. Alexandru cel Bun, 17, or. Ialoveni (182m²) din lotul nr. 11 la etapa perfectării 
contractului a fost exclus. 
 
Prețul total fără și cu TVA constituie prețul pentru 11 luni ale anului 2022.   
   
Anularea procedurii de achiziție publică:  
         În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru Lotul nr. 30. 
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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  

„DVS Service ” S.R.L. 
O.O.P „Alfin Protect” S.R.L. 
„Prosecutor” S.R.L. 
OP „Thor Security Group” S.R.L. 
ÎS „Servicii Pază a MAI” 

 
14.01.2022 

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. 

 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepr
inderea 
Cu ca 
pital 
au 

tohton/
Cu 

capi 
tal 

mixt/as
ociere/

Cu 
capi 
tal 

trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
 

Valoarea contractului 

Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acord
ului-cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

„DVS 
Service ” 

S.R.L. 

 
- Nr. 

102 28.01.2022 

79713
000-5 

 
81 583,15 

 
97 899,78 31.12.2022 

ÎS 
„Servicii 
Pază a 
MAI” 

- Nr. 
104 28.01.2022 2 356 750,00 2 828 100,00 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)  
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

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

de atribuire а сопtrасtului de achizi{ii publice

Nr.4 din 25.01.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii contractante Directia gепеrаli репtru protectia drepturilor copilu
Localitate Mun. Chisiniu
IDNo 1 007б0 l 009543
Adresa Str. Al. Vlahutй 3

Numir de telefon 022 24 з2 55.022 24 27 02. 022 22 60 9з

Numйr de fax 0222427 02

E-mail oficial dцпdс@сmс.md
Adresa de internet www.dspdc.nrd
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Gatman G,Gordila М.

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Тiрul procedurii de аtriЬuirе aplicate cererea ofertelor de рrеturi (bunuri)

Рrосеdurа de achizitie repetati (duрd caz) Nr: 21048721

Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdчlчi-саdrч

Bunuri

Obiectul achizi{iei Achizilionarea peqtelui pentru centrele de
plasament in anul 2022

Cod СРV l 5200000-0

Вхрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
wууw.mtепdеr.qоv.md\

Nr: 2 l049424
Link-ul:
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 640763 85 8628

Data publicйrii:
29.\2.2021 l0:06

Platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md;

Рrосеdчrа а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:
https : //d gpdc. md/planuri -de-achiziti i/

Апuп{ de inten{ie publicat iп I}AP (duрd caz) Цqlqi_
Link-ul:

Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пLicitalie еlесtrопiсй

Sursa de fiпап{аrе r:Buget de stat;

Vаlоаrеа estimati aei, fara TL'A) 36 800



Dяtа solicitirii clarificirilor
Dепumirеа operatorului есод9!LЦ

Йрuп...ч suссiпtй а solicitirii de

clarificare
В*rr,rп.r.u succintй а rispunsului _

Data transmiterii

(Se vct соmрlеtа iп c,azul iп care au.fosl solicilctte clari|icari)

4, Modificiri operate in documentalia de atribuire:

(Se va соmрlеlа iп cazul iп care au.|il,st operale mocli,licdri)

Nu sunt
-Гtrапцi ,i- 

"tiПiit:d 
;i ,lota publicйrii]

T..rrr.*limitй de dерuпеrе qi deschidere а Ilпdiсауi пumdrul de zile]

оfеrtеlоr prelungit caz)

Muqet Dumitru
Vieru Denis

6. Informa(ii privincl ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DLJдЕ prezentate de

сitrе ореrаtоrii economici:

(IпJЬrmа|iа priviпcl сJепumirеа documeпleltlr prezeпtate ,Se vа iпсJiса iп соп|Ьrmilаlе сu сеriп|еlе rliп

dосumепtа{iа de alribuire,sj ^rе va сопsеmпа}lriп: prezentat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп сuzul

сdпсl dосumепttll a./bst prezeпtat, tJctr пч сtlrеsрuпtlес,еriп!еlоr de cali|icare))

Rezumatul modificйrilor
ГЙГ.ut. in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (cJupa caz.

1 0 l 4600040053АЧТ LUX СОМ

Dепumirе document Ачт LUx
сом

Ореrаtоr
econonric 2

()реrаtоr

economic 3

Ореrаtоr
economic п

(Se

-посumепtеlе 

се constituie t

Va сOпSmпа рriп: рrеzепlаt, п_ерrеzеп!

lferta
'g! rly 9_о_!: 

e_ýpulde )

Рrорuпеrеа tehnicй prezentat +-_-]
P.opunereu fiпuдgi*ё_ prezentat

DtJAE prezentat

Caruntia pentru оfеrtё
(dupa caz)

D.oculmente dе calrllcare
yozpпtrll пепrеzепtаt, пu с

Г)осumепt 1

Document n

Cclrespunderea
сч cerin{ele de

calificare
+

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

!ehnice
l_ -
+

Dепчmirеа
lotului

Lot'l

Dепumirеа
ореrаtоrului
_есоп9m!9

дуltчщ_ол
Ореrаtоr a.опо-r. n

Рrе{ul
ofertei

(tfua LVA)*
46 000

cantitate
gi unitatc
de mйsчrй

+ +

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

5. Рflпi la termenu1-1imiti (data рАпй la |2.01.2022l0:00 _ ), ач tlepus оfеrtа 2 оfеrtй:

2

Гlепumirеа operatorului есопоmiс Asocia(ii/
administratoriiNr.

l.

se vа сопsmпа



* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесlrопiсе se t,a iпс{iс,а prelul dёrtеi.|iпаlе

1lп/Ьrmа|iч priviпtl "(|оrеsрuпсlеrеа cll сеriп|еlе de c,ali/ic,are" ,ri "('оrе,slluпdеrеu L,u spec,i/icatiilc

lеhпiсе'' , Se ча сопSеmпа рriп; ,,+" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" itl c:azul пec,tlrespuпclerii)

8. Репtrч еlчсidаrеа uпоr neclariti(i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu

сеriп{еlе stabilite in documentalia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе!ului аПОrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Informa{ia solicitatй

Motivul res erii/descalificйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot

l1. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut

riir"rrt iп care iп caclrul procedurii de atribuire ,чuпl aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriile de atiibuire aplicale ;i сЛепumirеа loturikt аfеrепlе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

(Se ча completa репtrч loturile care au,fbsl atrihuite iп haza c,riteriilor; cel mai htlп ruцlrl c,ulilctte-pra1

sau cel mai Ьuп raporl calilate,ctl:;t)

vаlоаrеа din оfеrtй

Dепumiгеа torului economic l

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se ча соплрlеlа iп cazul iп care оlёrtеlе au.|tlst reeyaluate repelal)

14. in чrmа examinйrio evaluirii qi соmраrйrii ofertelor clepuse in cadrul Procedurii de atribuire s-a

decis:

дtriьuirеа contractului de achiz.ilie publicilacordului-cadru:

Rezmatul rispunsului
о р е rato ru lu i g_с_gд_q m!9

Ореrаtоrчl есопоmiс

9. Ofertantii respinsi/clescalifica(i:

Denumirea operatorului есопоццL

Punctajul calculatFactorii de ечаlчаrе

Denumire fЪсtоrul 1

Dепumirе factorul n

Гепumirеа operatorului economic n

Denumire factorul 1

Dепumirе factorul n

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr
Modificirile ореrаtе

Pre{ul total
(inclusiv

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Pre(ul unitar
(fйrй ТVА)

Cantitate qi

unitate de
misurй

Dепumirеа
operatorului

economic

Denumirea
lotului

Data
solicitйrii



Achizi{ionarea
peqtelui

репtrч
centrele de
plasament in
апul 2022

Ачт LUx
сом

Dепumirеа operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

AVl,LUX сом l|.l2.2ll22 !ч!чlilt:,

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procecJura de atrihuire despre clec,iziile grupului rlе

lucru репtru achizi|ii se realizeazёt iп сопlоrmitаlе сч prevederile art, 3l al Legii пr. l3l diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

l5. ТеrmепчI de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in саrе valoarea estimatй а contractlllui V б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
este mai miсй decAt pragurile prevйzt"tte la art. 2 mijloa_ceeleclro_!цýl,^auJЫ п ___
alin. (3) al Legii пr, lЗ'l din 3 iulie 20l5 [,] l l zile in cazul пеtrапsпlitеrii сопiuпiсйгii
privind achiziliile publice in miiloace electronice si/sau t'ax гl

П 1 1 zile in cazul transmiterii comunicarii рriп
ц!itoac_le]gc!tg]]!cq ;Ц:еч 1'а* t ] _

l-] lб zile in cazuI tlеtrапsпlitсrii corllutlicaгii
in щ{|9499 s|gstщiggflцllf'ax ц ],п щUl9499 Jl,gý_t_ryц

(Selecta|i tеrmепul cle a;leptare respectat. Calctllareu lеrmапеlоr prevazula cle l,egect пr. ]3l сliп 3 iulic
20l5 priviпd achiziyiile publice, iпclusiy а lеrmепеlоr cJe a$leptare, se e,feclueazd iп сопfЬrmi|аlе c,u.

prevederile T'ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al ('odului ('ivil al Republicii Molclova).

16. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

l7. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (ruЬriса dаtй se completeazй doar in
cazutin саrе la procedura de achizi(ie public5 аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte репtru lot/loturi репtru саrе au fost aplicatc criterii de durabilitate):

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatl a contractului
este еgаlй sau mai mаrе decбt pragurile
prevйzute la аrt, 2 alin. (З) al Lcgii пг, l3l din
3 iulie 20l5 privind achizitiile publice

Denumire
л

operatorul
ui

economic

Intreprind
еrеа:

Cu capital
autohton/
Сu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strйiп

Numйrul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod СРV

Vаlоаrеа
contractului

Теrmеп de
vaIabilitate al

contractului/acordu
lui-cadrufйrй

тчА
inclusiv
тчА

Ачт
L,Ux
сом
SRI-

пr
.l
l

25.01,202
2

l 5500000-
0

..l600

0
55200,00 j(),l],]()]]

920 kg 50 46 000 55 200 lei
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Au fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durаl
verzi)?

ile (achizi{ii (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ сопtrасtе
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii d
durabilitate (lei MD):

а

i"аi,:itii-iiiiiiTйl

Codul СРV al lotuluilloturilor репtru саrе au fost ар
de durabilitate:

icate criterii

Criteriul de atribuire репtru lotuliloturile репtru са
aplicate criterii de durabilitate:

ач fost
Рrе{ul ccl пrаi scizut i_l

Рriп рrеzепtа dare tlе sеаmd, grupal de lucru declari сd lеrmепul de a;teptore репtru iпсhеiеrеа
сопlrасtuluilсопtrосlеlоr iпсIiсаtе afost respectat (ехсерlапd cazurile prevrizule de ort. 32 аliп. (3) пl Legii пr.
l3I diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum;i cii tп сuzul сlерuпеrii coпtesttt|iilor si/sttu
recep|iondrii rapoartelor cle moпitoriz,are, ъceaslet aulbst ехаmiпаlе ;i solu|ioпole.

Conducйtorul grupului de lucrrr репtru achizi{ii:

Рrепuпlе )
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

nr. 05 din 28  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 Licitație publică 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru 

laboratorul Clinicii ,,Emilian Coțaga” 

Cod CPV 33600000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

(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-1636370363989 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1636370363989 

Data publicării: 08.11.2021 

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)      

Nr. 82 din 22 octombrie  2021 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

- 

Sursa de finanțare □Buget CNAM;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 575 130,00 lei  

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în 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 30.11.2021, ora 12:00) au depus oferta: 

Nr. Lot Denumirea operatorului economic IDNO  

1 Mic-Tan SRL 1002600038282 

2 GBG-MLD 1003600117582 

3 Sanmedico 1003602008154 

4 Becor 1003600060828 

5 ICS Diamedix Impex 1012600019967 

6 FSP DAC-SpectroMed SRL 1002600042432 

7 Ecochimie 1002600052156 

 

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

către operatorii economici: 

Cerințe solicitate 
GBG-

MLD 

Ecochimie 

SRL 

Sanmedico 

SRL 

FSP DAC-

SpectroMed 

SRL 

Mic-Tan 

SRL 

Becor 

SRL 

ICS Diamedix 

Impex 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de 

participare, conform 

anexei nr.7 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertei, 

conform anexei nr.8 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 

ofertă în valoare de 

1%: conform anexei 

nr.9 sau ordin de 

plată care confirmă 

transferul în contul 

instituției 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice, 

conform anexei nr. 

22 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț, 

conform anexei nr. 

23 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar 

2020 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Lipsa datoriilor față 

de bugetul național 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

conformitate sau 

echivalentul 

(CE/ISO), care să 

confirme calitatea și 

proviniența bunurilor  

prezentat prezentat prezentat 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: 

Nr. Lot 
Denumirea operatorului 

economic 

Prețul 

fără TVA  

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Lot 1//Reactivi pentru 

antibioticograma 

Mic-Tan SRL 6386,80 + + 

GBG-MLD 10560,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Sanmedico 14960,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 2//Reactivi și consumabile 

compatibile cu analizatorul 

Cobas c 111. 

Becor 124863,38 + + 

Lot 3//Reactivi și consumabile 

compatibile cu analizatorul 

Rapid Point 500. 

ICS Diamedix Impex 373170,00 + + 

Lot 4//Material de control L; 

E;T 
GBG-MLD 1950,00 + + 

Lot 5//Ser de control N și P 
GBG-MLD 1700,00 + + 

FSP DAC-SpectroMed SRL 1980,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 6//Set și material de control 
GBG-MLD 3000,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

FSP DAC-SpectroMed SRL 282,00 + + 

Lot 7//Lot 7 
Mic-Tan SRL 2162,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Sanmedico 5300,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 8//Rondele 
Mic-Tan SRL 877,50 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Sanmedico 475,00 + + 

Lot 9//Agar 

Mic-Tan SRL 22695,00 + + 

GBG-MLD 24030,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Sanmedico 24225,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Becor 23310,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 10//Plasmă de control 
GBG-MLD 130,00 + + 

Sanmedico 170,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 11//Lot 11 Mic-Tan SRL 13830,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 12//Medii 

Sanmedico 7245,00 + + 

GBG-MLD 8051,50 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Mic-Tan SRL 8501,67 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 13// Hemoglobina+Control GBG-MLD 9500,00 + + 

Lot 14//Teste 
Sanmedico 16600,00 + + 

GBG-MLD 38 186,90 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 15//MRS 

FSP DAC-SpectroMed SRL 1100,00 + + 

GBG-MLD 8190,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Sanmedico 14025,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 16//Culturi de muzeu 
GBG-MLD 13200,00 Preț exagerat Nu a fost examinat 

Sanmedico 13600,00 Preț exagerat Nu a fost examinat 

Lot 17//Lot 17 
GBG-MLD 2990,00 + + 

Sanmedico 6260,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 18//Anze, bețișoare, cutii 

Petri 
Ecochimie 7958,00 + + 

Lot 19//Eprubete, pipete, 

plenșete, marcheri 

Ecochimie 7 476,86 + + 

GBG-MLD 13337,40 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 
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Lot 20//Dozator cu 8 canale 

volum 0-350 mcl 

Ecochimie 3899,00 + + 

GBG-MLD 4800,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 21//Hirtie, teste pentru 

sterilizare 

GBG-MLD 1225,00 + + 

Ecochimie 1239,57 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 22//Secundamer 
GBG-MLD 1000,00 + Nu corespunde 

Ecochimie 3598,00 + + 

Lot 24//Halogen Display LAMP 

pentru microscoape 20 W 6V 

Ecochimie 234,64 + + 

GBG-MLD 320,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

Lot 25//Halogen Display LAMP 

pentru microscoape 10 W 6V   

Stat Fax 

Ecochimie 234,64 + + 

GBG-MLD 400,00 Nu a fost examinat Nu a fost examinat 

 

A raportat Pleșca Maria, șef laboratorul Clinica ,,Emilian Coțaga”: vă aduc la cunoștință că, în urma 

examinării specificațiilor tehnice și a documentelor ce confirmă calitatea bunurilor oferite anexate – 

ofertele operatorilor economici conform prețului minim corespund cerințelor solicitate, cu excepția 

lotului 22. Totodată vă informez că, înainte de a efectua investigațiile/analizele propriu zise – toți 

reactivii sunt testați la controlul calității cu ajutorul testelor de control, astfel fiind evitate rezultatele 

eronate. Pentru lotul 22 s-a solicitat secundamer mecanic. Oferta operatorului economic ,,GBG MLD” 

SRL nu corespunde cerințelor, acesta oferă secundamer electronic. Oferta operatorului economic 

,,Ecochimie”SRl corespunde cerințelor solicitate și se propune de a fi desemnat cîștigător. Pentru 

poziția ,,saponin” din lotul 11 prețul propus de către operatorului economic ,,Mic-Tan”SRL este 

exagerat – se propune anularea. La fel și pentru lotul 16 ,,culturi de muzeu” – atît oferta de preț per lot 

a operatorului economic Sanmedico SRL, cît și GBG SRL este foarte mare, din care motiv solicităm 

anularea. 

* 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 s-a solicitat 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

GBG MLD SRL 

Oferta operatorului este respinsă pentru lotul 22 

conform Legii 131/15 art.69 aliniatul 6 ,,Autoritatea 

contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu 

corespunde cerințelor expuse în documentația de 

atribuire” întrucît s-a solicitat secundamer mecanic, dar 

acesta oferă secundamer electronic. 

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)  
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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:   

1. SRL”Mic-Tan” 

  Descriere bunuri 
Cantitat

ea 
U/M 

Preț fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma 

fără 

TVA  

Suma cu 

TVA 

Producător/Țar

a de origine 

1 Ampicilin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,24 Ungaria/Biolab 

1 Ciprofloxacin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,24 Ungaria/Biolab 

1 Ceftazidim 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Cefatoxin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Cefazolin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Cetriaxon 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 
Amoxicilin acid 

clavulonic 
15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Penicillin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Lincomicin 15 fl 29,68 35,62 445,20 534,30 Ungaria/Biolab 

1 Imipenem 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Itraconazol 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Cotrimoxazol 15 fl 28,00 33,60 420,00 504,00 Ungaria/Biolab 

1 Ketoconazol 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Clotrimazol 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Fluconazol 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Tobramycin 5 fl 28,00 33,60 140,00 168,00 Ungaria/Biolab 

1 Amicacin 15 fl 28,00 33,60 420,00 504,00 Ungaria/Biolab 

1 Eritromicin 15 fl 28,00 33,60 420,00 504,00 Ungaria/Biolab 

1 Nistatin 10 fl 28,00 33,60 280,00 336,00 Ungaria/Biolab 

7 Glucoza 1 kg 232,50 279,00 232,50 279,00 Ungaria/Biolab 

7 Inozit 0,1 kg 4000,00 4800,00 400,00 480,00 
Ucraina/ 

Macrochem 

7 Lactoza 500 Gram 0,30 0,36 150,00 180,00 Ungaria/Biolab 

7 Malitoza 0,5 kg 2000,00 2400,00 1000,00 1200,00 
Ucraina/ 

Macrochem 

7 Dulcit 0,1 kg 2000,00 2400,00 200,00 240,00 
Ucraina/ 

Macrochem 

7 Sorbit 0,1 kg 670,00 804,00 67,00 80,40 
Ucraina/ 

Macrochem 

7 Saharoza 0,5 kg 225,00 270,00 112,50 135,00 Ungaria/Biolab 
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9 SS Agar 2000 Gram 1,29 1,55 2575,00 3090,00 Ungaria/Biolab 

9 
Mueller Hinton 

Agar 
4 kg 1395,00 1674,00 5580,00 6696,00 Ungaria/Biolab 

9 
Eritrit 

agar/Columbia agar 
3000 Gram 1,35 1,62 4050,00 4860,00 Ungaria/Biolab 

9 GRM agar 3000 Gram 1,50 1,80 4500,00 5400,00 Ungaria/Biolab 

9 Kligler Iron Agar 2000 Gram 1,11 1,33 2210,00 2652,00 Ungaria/Biolab 

9 Saburo agar 2 kg 1095,00 1314,00 2190,00 2628,00 Ungaria/Biolab 

9 Enterococc agar 1 kg 1085,00 1302,00 1085,00 1302,00 Ungaria/Biolab 

9 Mannitol Salt agar 0,5 kg 1010,00 1212,00 505,00 606,00 Ungaria/Biolab 

 
Total 

  
    31243,80 37492,98 

 

2.  

SRL”GBG MLD” 

  Descrierea Cantitatea U/M 

Preț 

fără 

TVA 

Preț 

cu 

TVA 

Suma 

fără 

TVA  

Suma cu 

TVA 
Producător 

4 
Material de control 

leucocite 2,5ml 
2 fl 325,00 390,00 650,00 780,00 Rusia/ Ecolab 

4 
Material de control 

eritrocite 2,5ml 
2 fl 325,00 390,00 650,00 780,00 Rusia/ Ecolab 

4 
Material de control 

trombocite 2,5ml 
2 fl 325,00 390,00 650,00 780,00 Rusia/ Ecolab 

5 Ser de control normal 5 fl 170,00 204,00 850,00 1020,00 Franța/Elitech 

5 Ser de control patologic 5 fl 170,00 204,00 850,00 1020,00 Franța/Elitech 

10 
Plasma de control 4 

parametri 
1 set 65,00 78,00 65,00 78,00 

Marea 

Britanie/Helena 

10 
Plasma de control 

patologica 4 parametri 
1 set 65,00 78,00 65,00 78,00 

Marea 

Britanie/Helena 

13 

Control la hemoglobina 

in trei nivele cu 

concentr. 70; 120; 160 

25 ml 20,00 24,00 500,00 600,00 Rusia/Agat 

13 Hemoglobina+standard 180000 ml 0,05 0,06 9000,00 10800,00 Rusia/Agat 

17 Plasma de iepure 2 Flacoane 115,00 138,00 230,00 276,00 Italia/Liofilchem 

17 
Polivalenta Sh.Flexneri 

I-IV Sh.sonnei 
2 Flacoane  800,00 960,00 1600,00 1920,00 Italia/Sifin 

17 
Seruri ABCD 

Salmonela 
1 Flacoane 800,00 960,00 800,00 960,00 Italia/Sifin 

17 
Set colorare după 

Gramm 
1 set 360,00 432,00 360,00 432,00 Rusia/Ecolab 

21 Hirtie de filtru 5 BUC 107,00 128,40 535,00 642,00 Rusia//Minimed 

21 
Hirtie pentru sterilizare 

la temperatura 180 C 
4 BUC 110,00 132,00 440,00 528,00 Rusia/Vinar 

21 
Teste la sterilizare la 

121 C, intern 
1 SET 250,00 300,00 250,00 300,00 Rusia/Vinar 

  Total         17495,00 20994,00   

 

 

SRL”Sanmedico” 

  Descrierea 
Canti

tatea 
U/M 

Preț fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma 

fără 

TVA  

Suma cu 

TVA 
Producătorul 

8 
Rondele pentru 

determinarea oxidazei 
1 Flacon 150,00 162,00 150,00 162,00 India/Himedia 

8 Rondele cu bacitracin 1 Flacon 68,00 73,44 68,00 73,44 India/Himedia 
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8 Rondele cu bila 1 Flacon 175,00 189,00 175,00 189,00 India/Himedia 

8 Rondele cu optohin 1 Flacon 82,00 88,56 82,00 88,56 India/Himedia 

12 Mediu Simons 1 kg 1410,00 1522,80 1410,00 1522,80 India/Himedia 

12 Mediu Cligler 1 kg 1210,00 1306,80 1210,00 1306,80 India/Himedia 

12 Mediu Endo 2 kg 1050,00 1134,00 2100,00 2268,00 India/Himedia 

12 

Mediu selenit din 2 

componente (A-500gr, 

B-100gr) 

0,5 kg 2450,00 2646,00 1225,00 1323,00 India/Himedia 

12 Saburo-bulion 500 ml 1,00 1,08 500,00 540,00 India/Himedia 

12 Bulion nutritiv 500 Gram 1,00 1,08 500,00 540,00 India/Himedia 

12 Urea Preus 0,1 kg 3000,00 3240,00 300,00 324,00 India/Himedia 

14 

Test pentru 

determinarea glucozei 

in urina, Ambalaj: 50-

100 teste 

3000 buc 0,50 0,54 1500,00 1620,00 SUA /Acon 

14 
Aceton test, Ambalaj: 

50-100 
3000 buc 0,50 0,54 1500,00 1620,00 SUA /Acon 

14 
Midi-Test Combi 11 

pentru 11 parametri 
3 Set 125,00 135,00 375,00 405,00 SUA /Acon 

14 

Tehplastin-test pentru 

100-200 determinari 

Ambalaj maxim 10 ml 

5000 ml 2,50 2,70 12500,00 13500,00 

Federația 

Rusă/Technolo

gy standart 

14 
Teste pentru aprecierea 

PH mediilor 
2 fl 150,00 162,00 300,00 324,00 India/Himedia 

14 Hirtie cu indol 5 buc 85,00 91,80 425,00 459,00 India/Himedia 

  TOTAL         24320,00 26265,60   

 

SRL”Becor” 

  
Reactivi și consumabile 

compatibile cu 

analizatorul Cobas c 111 

Canti

tatea 
U/M 

Preț 

fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma 

fără TVA  

Suma cu 

TVA 
Producătorul 

2 
ALP IFCC gen.2 200 

T Cobas c 111 
10 set 575,56 621,60 5755,60 6216,00 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
ALT 400 T Cobas c 

111 
10 set 487,20 526,18 4872,00 5261,80 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
BIL-T Gen-3, 400 T 

Cobas c 111 
10 set 834,35 901,10 8343,50 9011,00 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Billirubin Direct 100 

T Cobas c 111 
8 set 1127,78 1218,00 9022,24 9744,00 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Trigliceride 400 T 

Cobas c 111 
1 set 641,70 693,04 641,70 693,04 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
AST/GOT 400 T 

Cobas c 111 
10 set 487,20 526,18 4872,00 5261,80 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
CA Gen 2, 400 T 

Cobas c 111 
5 set 1007,90 1088,53 5039,50 5442,65 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Cholesterin 400 T 

Cobas c 111 
1 set 774,00 835,92 774,00 835,92 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Creatinine Jaffe 400 T 

Cobas c 111 
6 set 937,85 1012,88 5627,10 6077,28 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Glucose 400 T Cobas 

c 111 
8 set 676,00 730,08 5408,00 5840,64 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Iron gen 2 100 T 

Cobas c 111 
10 set 548,10 591,95 5481,00 5919,50 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Total Protein 400 T 

Cobas c 111 
10 set 825,20 891,22 8252,00 8912,20 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
UREA 400 T Cobas c 

111 
8 set 532,90 575,53 4263,20 4604,24 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 NaCl 9% Cobas c 111 3 set 602,78 651,00 1808,34 1953,00 Germania/Roch
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e Diagnostics 

2 

Cleaner basisch 

(soluție ou spalari 

speciale)  Cobas c 

111 

2 set 624,00 673,92 1248,00 1347,84 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 

Cobas Integra Cleaner 

(soluție de spalare) 

Cobas c 111 

12 set 530,00 636,00 6360,00 7632,00 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 

Micro cuvette 

Segment (cuvete) 

Cobas c 111 

14 set 2034,00 2440,80 28476,00 34171,20 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 

PreciControl 

ClinChem Multi 2 

4x5ml (control nivel 

2) Cobas c 111 

2 set 1190,00 1428,00 2380,00 2856,00 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 

PreciControl 

ClinChem Multi 1 

4x5ml (control nivel 

1) Cobas c 111 

2 set 1190,00 1428,00 2380,00 2856,00 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Cfas 12x3 ml Cobas c 

111 
1 set 1435,20 1722,24 1435,20 1722,24 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
a-Amylase 200 T 

Cobas c 111 
6 Set 1264,00 1365,12 7584,00 8190,72 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 

Lamp halogen assy 

12V/20W  Cobas c 

111 

1 buc 1480,00 1776,00 1480,00 1776,00 
Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
Rola termica pentru 

Cobas c 111 
5 Set 180,00 216,00 900,00 1080,00 

Germania/Roch

e Diagnostics 

2 
GGT Hico 200T 

cobas C 111  
6 Set 410,00 442,80 2460,00 2656,80 

Germania/Roch

e Diagnostics 

  
TOTAL 

      
  124863,38 140061,87   

 

SRL ,,Diamedix” 

  
Reactivi și consumabile 

compatibile cu analizatorul 

Rapid Point 500. 

Canti

tatea 

U/

M 

Preț fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma fără 

TVA  

Suma cu 

TVA 

Producăt

orul  

3 
Material de control Rapid 

Point 500 N1 
0,5 Set 6000,00 6480,00 3000,00 3240,00 

Germania/

Siemens 

3 
Material de control Rapid 

Point 500 N2 
0,5 Set 6000,00 6480,00 3000,00 3240,00 

Germania/

Siemens 

3 
Material de control Rapid 

Point 500 N3 
0,5 Set 6000,00 6480,00 3000,00 3240,00 

Germania/

Siemens 

3 
Cartuș Wash/Waste Rapid 

point 500 
14 set 5575,00 6690,00 78050,00 93660,00 

Germania/

Siemens 

3 
Cartuș de masura 400 teste 

Rapid point 500 
12 Set 21900,00 23652,00 262800,00 283824,00 

Germania/

Siemens 

3 
Rola de hîrtie pentru Rapis 

point 500 
40 buc 33,00 39,60 1320,00 1584,00 

Germania/

Siemens 

3 
Seringa cu heparina Rapid 

point 500 
2000 buc 11,00 13,20 22000,00 26400,00 

Turcia/Ge

nject 

   TOTAL         373170,00 415188,00   

SRL ,,Dac Spectromed” 

  Descrierea 
Canti

tatea 
U/M 

Preț fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma 

fără 

TVA  

Suma 

cu TVA 

Producătorul/Ța

ra de origine 

6 
Set de material de 

control 
4 fl 47,00 50,76 188,00 203,04 

Dac Spectro Med/ 

Moldova 
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6 Material de control 2 fl 47,00 50,76 94,00 101,52 
Dac Spectro Med/ 

Moldova 

15 

Antigel cardiolipin 

MRS SIFILIS-

АГКЛ-РМП pentru 

1000 teste, inclusiv 

materialul de control 

5 set 220,00 237,60 1100,00 1188,00 
Dac Spectro Med/ 

Moldova 

  Total         1382,00 1492,56   

 

SRL,,Ecochimie” 

  
Descrierea 

obiectului lotului 

Cantita

tea 
U/M 

Preț 

fără 

TVA 

Preț cu 

TVA 

Suma 

fără TVA  

Suma cu 

TVA 
Producător 

18 ANZE faringiale 2000 buc 0,77 0,92 1540,00 1848,00 
CHINA/NRLE

Co. Lim 

18 Anze rectale 1000 buc 0,27 0,34 270,00 336,00 Italia Sy.RR 

18 

Betisoare din lemn 

d=3-5 mm 10 cm 

lungimea 

500 buc 0,18 0,22 90,00 108,00 
CHINA/NRLE

Co. Lim 

18 

Cutie Petri, 90 

mm, PS, aseptic, 

amb.22 buc. 

5000 set 1,21 1,45 6050,00 7260,00 Italia Sy.RR 

19 

Eprubete 

borosilicate pentru 

Stat Fax 

10 Set 0,27 0,32 2,66 3,19 
CHINA/NRLE

Co. Lim 

19 

Eprubete K3EDTA 

pentru singe, cu 

eticheta, capac, 

1ml 

10000 buc 0,57 0,68 5700,00 6840,00 
Italia/FK 

Medical 

19 
Pipete Pancenco cu 

gradare pronunțată 
20 buc 2,71 3,25 54,20 65,04 

Rusia/ 

Minimed 

19 

Plansete pentru 

determinarea 

grupelor de singe 

de unica folosinta  

50 buc 17,98 21,58 899,00 1078,80 
Rusia/ 

Minimed 

19 Marcheri pe sticla 100 buc 8,21 9,85 821,00 985,20 
Rusia/ 

Minimed 

20 

Dozator cu 8 

canale volum 0-

350 mcl, cu 

metrologie 

1 buc 3899,00 4678,80 3899,00 4678,80 
CHINA/NRLE

Co. Lim 

22 
Secundometru 

mecanic 
2 buc 1799,00 2158,00 3598,00 4316,00 Rusia/Minimed 

24 

Halogen Display 

LAMP pentru 

microscoape 20 W 

6V 

4 buc 58,66 70,39 234,64 281,57 
Germania/ 

Osram 

25 

Halogen Display 

LAMP pentru 

microscoape 10 W 

6V   Stat Fax 

4 794 58,66 70,39 234,64 281,57 
Germania/ 

Osram 

            23393,14 28082,17   
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În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.             

Argumentare:  se anulează lot 11, întrucît prețul pentru 1 gram de saponină propus de către operatorul 

economic ,,Mic Tan”SRL este exorbitant. 

Se anulează și lotul 16 ,,culturi de muzeu” din același motiv – atît prețul oferit de către operatorul 

economic ,,Sanmedico”SRL, cît și ofertantul ,,GBG MLD”SRl sunt mult prea mari. 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Mic-Tan SRL 18.01.2022  e-mail 

GBG-MLD 18.01.2022 e-mail 

Sanmedico 18.01.2022 e-mail 

Becor 18.01.2022 e-mail 

ICS Diamedix Impex 18.01.2022 e-mail 

FSP DAC-SpectroMed SRL 18.01.2022 e-mail 

Ecochimie 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). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprin

derea: 

Cu 

capital 

autohton/ 

Cu 

capital 

mixt/asoc

iere/ 

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 
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Mic-Tan 

SRL CA 10 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

31243,80 37492,98 
Pînă la  

31.12.2022 

GBG-MLD 

CA 12 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

17495,00 20994,00 
Pînă la  

31.12.2022 

Sanmedico 

CA 11 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

24320,00 26265,60 
Pînă la  

31.12.2022 

Becor 

CA 15 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

124863,38 
140061,87 

 

Pînă la  

31.12.2022 

ICS 

Diamedix 

Impex 
CS 13 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

373170,00 415188,00 
Pînă la  

31.12.2022 

FSP DAC-

SpectroMed 

SRL 
CA 14 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

1382,00 1492,56 
Pînă la  

31.12.2022 

Ecochimie 

CA 09 25.01.2022 

3
3

6
0
0

0
0

0
-6

 

23393,14 28082,17 
Pînă la  

31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) Nu se aplică. 

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: 

 

Sergiu GLADUN _____________ 















modei-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiero a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

\trr . o c ds - b 3 w dp -MD I 6 4 I I 9 9 I 5 9 5 5 I din 28.0 | .2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

s.Minsir
1007'601005693
Str.Chiteni,nr.3
0269t763021026976303
0269t76282

Lilia Nistorica

I
!
tr

Denumirea autorititii contractante

Numir de telefon
Num5r de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
pensoana de contact (nume, prenume, lelefon,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii cle atribuire aplicate lCErerea ofertelor de preluri nl-lcitalie deschisd

nAltele: flndicali|
proceOura de achiizi{ie repetatd (dupd cqz) Nr:

Br"-ffifrp"t obiectului contractului de achizi{iel

acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Procurarea

15.A'L2022-
1581)0000{

produselor alimentare pentru penoada

t5,07,2022

Cod CPV
f*p.r"e."a motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia
deschisd)

Prr..d*a de 
"tribuire 

(se va indica din cadrul

portalului guvernamental www. mtender. gov' md)

Nr: Nr: qg4E1L1U

Linh-ul: achizitii.
Datra nublicarii: I 1.01.2022

l* pl4qeud

l64lE99E:r9s5E

-*

rrblrr/t*td.rzt049M)

Platforma de achizi{ii publice utilizati

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoriti{ii contractante

n Da INu
Linlk-ul cdtre planul de achizilii publice publtcttt

Anunt de t.ten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 11.01.2022rr,r ,g,qwg\\.
;Arord{adru nsistem dinamic de achLizilie

oLicitalie electronici oC?talog electronic

fe@CNau; nRuget crJAS;

rSrrrse exteme; rAlte surse: /Indir,.qlil 
-561 157,00

f.t*i.i li instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de {inan{are

Valoarea estimatfl (lei, fdrd TVA)

Primaria Mineir

Localitate
IDNO
Adresa

I ilia.nistorica(t mai l.ru



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarific[rilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de clarificare
Expunerea succintd a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

5. P0nI la termenul-limitn (data 20.01.2022, ora 12:00), au depus oferta 2 ol'ertanfi:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i af'erente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

Rezumatul modifi c6rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

tln Jk'"|i rurso 
"tilirotd ;i,lol" prm,fi,;,'iiI 

-
[Indic:ayi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
adminristratorii

1. SA,,JLC" 1002(i00005059 Belan Elena

7 SC,,Baguette" SRL t01460003774t Curdova Svetlana

torului economic
SC,,Baguette"SRLDenumire document

Documentele ce constituie oferta
vo consmna prin: Prezental,

Garanlia pentru ofert[

Documente de calificare
va consmno prin: Prezental, 'et, nu cores,

Certificat de inregistrarer a in

Certificat de atribuire a contului bancar

eertificat de efectuare sistematicd a pldtii

U ltimul raport fi nanciar

Formularul standart al Documentului

Unic de Achizitii EruoPean ( DUAE

Proounerea tehnicd prezentat prezentat

Propunerea financiard prezentat prezental

DUAE ptezental prezental

Prezentat Prezentat

Prezentat Prezentat

Prezentat Prezentat

Prezentat Prezentat

Oferta de pre{ Prezentat Prezentat

Prezentat Prezentat

2



Certifi cat de conformitat,: Prezentat Prezentat
Declaralia privind conduita eticI $i
neimplicarea tn practici fiauduloase gi de
corupere

Prezentat Prezenlal

Garanlia pentru oferta Prezentat Prezentat
Autorizatria sanitarf, veterinard de flurctrionare
(pentru produse animal iere)

Prezentat Prezentat

Pagaportul sanitar al transportului Prezentat Prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici -
nume, prenume, cod personal

Prezentat Prezentat

Autorizafia sanitard de funcfionare (pentru
produse alimentare)

Prezentat Prczentat

Certificat de calitate Prezentat Prezentat
Confirmare de difinere a stocului de
f5in6/griu, necesar indeplinirii contracfului de
achizitie pe o perioadf, de cel putin l0 zile

Prezentat Neprezentat

Certificat de delinere a laboratorului atestat
pentru efectuarea controlului permanent
asupra calitdlii sau contract cu asemenea
laborator. Certificat de panif,rcare.

Neprezental: Neprezentat

Certifi cat pentru confirmarea capacitl1ii
execut[rii calitative a contractului de achizilie
de stat.
Certifi cat de detinerea abatorului.

Neprezental. Prezentat

Certifica de definere abatorului la produselor
de carne

Neprezental: Prezentat

Graficul de liware a produselor conform
cerintelor de mai sus

Prezentat Prezentat

(ldormatia privind denumirea documentelor prezentote se va indica in conformutate cu cerinlele ditt
documentalia de atri,buire ;i se vo consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde ('in cazul
cdnd documentul afost prezenlat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

I),enumirea
operatorului

0conomic

Preful
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

C,orespunderea
cur specifica{iile

tehnice
Lot 1 Nu a fost depusa nici o

oferta

Lot2 SC,rBaguette" SRL 124805,40 + + +

Lot 3 SA,,JLC" 176541,82 + + +

SRL,,Baguette" 212516,33 + + +

Lot 4 ,rBaguette" SRL 36979,40 + + +

Lot 5 ,rBaguette" SRL 82603,24 + + +

Lot 6 ,,Baguettett SRL 25039,86 + + +



LotT SC,Baguette" SRL 72664,27 + + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu spe<:ificatriile

tehnice" , se vo consemna prin: ,,!" in cazul clrespunderii Si prin ,,-" tlt cozul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justifir:area pre(ului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirjii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prepl cel mai sclzut I
Costul cel mai sc6zut tr

Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunl 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:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun ,raporl calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

l

atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

loturi:

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Puncta.ful calculat

Denumirea operatorului economic 1
'l[otal

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

D.r,r-it.u op"rutorrlri ec Total

4

Data
solicitf,rii



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru:

Motivul reevalulrii ofertelor

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre(ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul2 Carne ,rBaguette"
SRL

124805,40 149765,p0

Carne de
curcan.piept ambalat

200 Kg 137,50 27500,00 33000,00

Carne pulpa de pui
Floreni

335 kg 4.3,33 14515,55 1'7420,00

Fileu de e[ini 605 kg 71,67 43360,35 52030,00

Carne de vitel, fara

os degresata in stare

200 kg I37,50 27500,00 33000.00

Carne de porc

degresata si

dezosata,refrigerata

100 kg 81,67 9167,00 9800,00

Crenvusti de

norcina c/s

43 kg 87,50 3762,50 4515,00

Lot 3 Produse
lactate

,,JLC'SA 176541,82 193030,80

Cascaval cu cheag
tare 50oZ cint

150 kg 103,33 15499,50 18600,00

Unt de vaci din
sm.dulce 72,5V0

er.200 g

1385 buc 2:"6,30 36425,50 39334,Oo

Lapte 2.5%930 ml 4580 buc 12,96 59356,80 54120,00

Chefir 25% 500 g 1000 buc 6,62 662tJ,01) / I )U,UU

Smintina 15%
0.400 ke pah

230 pah 14,91 3429,30 3703,00

Brtnza de vaci 9Yo

cint pach 5 kg

605 kg :;6,48 34170,40 3 6905,U0

Produs alimentar'

de brinza Frescadc,

in saramura

48 kg '.\9,04 1873,92 248,6U

Spred 62.5%200 g i80 buc 12,08 2174,40 ,a6I U,UU

5

Modificlrile operate



Iaurt cu fructe
0.1% l4}s,dulce

3600 buc 4,72 16992,00 18360,00

Lot 4

Fructe
,,Baguette"

SRL

36979,40 42643,00

Prune uscate 150 Kg 63\,33 9499,50 1 1400,00

Portocale 200 Kg 22:.,50 4500,00 5400,00
Mere proaspete 1550 Kg 8,:13 12911,50 I 3950,00
Lamie 70 Kg 24.,92 1744,40 2093,00
Gutuie 50 kg 31,48 1574,00 1700.00

Banane 300 kg 22.,50 6750,00 8100.00
Lotul 5

Legume
,rBaguette'o

SRL

82603,24 89750,00

Ardei rosii dulci
Kapia (autohtoni)

200 kg 5(),00 10000,00 10800.00

Cartofi 2700ks. 7,,41 20007,00 21600.00
Castrave!
(autohton

proaspeti
)

150 kg 31,48 4722,00 5100,00

Ceapd 500 Ke 8,15 4075,00 4400,00
Mazdre
conservatd

720 sr

verde
borcane

102 borc

11,67 1190,34 1428,00

Morcov 16r[ nitrate 510 ke 8,52 4345,20 4692,00

Rosii proaspete 200 ke 29t,63 5926,00 6400,00

SfeclS rosie 225ks. 8.52 1917.00 2070,00
Yarzd oroaspitl 460 ks 10.19 4687 "40 5060,00
Castraveti marinati
in borc. 720 sr 50 borc

14,17 708,50 850,00

Telina (radacini) 150 ke 11 11LZ,rL L 3333.00 3600.00

Porumb dulce 60 buc ),0,42 625,20 750,00

Rosii in suc borcane
700 er 1 80 borc

11,50 2070,00 2484,00

Verdeata 30 ks 7it,78 2333,40 2s20.00

Conopida 180ke 29t.63 5333,40 5760,00

Usturoi 4ks 50,00 200,00 216,00

Ciuperci sampinion
taiate borcane 120 sr 35 borc

3it,04 1296,40 1400.00

Dovleac galben 120 ke 1(i,67 2000,40 2160,00

Brocoli 90 ke 50,00 4500,00 4860,00

Yarza de pechin 150 ke )".t )) 3333,00 3600,00

Lotul6
Crupe

,rBaguette"

SRL

25039,86 29615,63

Crupe de gris 40 ke 10,42 416,80 500,00

Crupe de griu 76ks. 7"s0 570,00 68i4,00

Crupe de mei 30 ke l\,67 350,10 420,00

Crupe de porumb 102 ke 11,67 1190,34 1428,00

Crupa de arpacas 50 ke 7.50 375,00 450,00

Crupa de cuscus 25 ke 28,33 708.25 850,00

6



Crupa de orz 30 ke 7,50 225,00 z!pq__
1650"00Crupa de linte 50 ke 2',,7,50 1375,00

Fasole 68 ke 2:i,00 1700,00 1936,00

1275.00Fulgi de ov[s 75 ke 14,17 1062,75
Hrisca 1l8ke 30,00 3540,00 4248.00
Mazire uscatl
glefuita pentru
pireu

127 ke 8,51 1080,ll 1161,13

Orez 185 ke 14,17 2621,45 3145.00
Paste fbinoase in
asortiment

85 kg lcl,42 885,70 1062,50

Faina de griu 415 ke 9,17 3805,55 4565.00
Mrez de floarea
soarelui 0,5 kg

50 pach 15,74 787,00 850,00

Seminte de susan 30 pach 3i"50 1125,00 1350,00
Miez de dovleac
100 er

30 pach 48i,33 1449,90 1740,00

Taietei 400 er 125 pach 14,17 177 r,25 2125,00
Lotul T

Diverse produse
alimentare

,,Baguette"

SRL

72664,27 86745,60

Biscuiti de oorumb 66 ks,
31,67 2090,22 2508,00

Biscuiti din ovas 100 ks 22,50 2250,00 2700,00

Biscuiticu lapte 100 ks
20,83 2083,00 2500,00

Cacao pudrd l5 buc
10,00 150,00 180,00

Ceai de fructe 46 buc
66,67 3066,82 3680,00

Oua de giind 4470 bu,c
)'7\ 12292,50 1475 I ,00

Otet l8 litri 7,67 13 8,06 165,60

Pasta de rosii 185 borc
21,67 4008,95 4810,00

Pesmeti dulci cu
stafide l0 ks

36,11 361 ,10 390,00

Maeiun din fructe 95 ke
22,50 2131,50 2565,00

Pe$te congelat
..Arsentina" 250 ks,

49,\7 12292,50 14750,00

Peste Hec 330 ke
48,33 15948,90 19140,00

Sare iodat[ 88 ke
4,,17 366,96 440,00

Ulei de floarea
soarelui 260lit

34,17 8884,20 10660,00

Zahdr ambalat 215 ks
15,74 3384,10 3655,00

Frunze de dafin 5 pach
J,JJ 16,65 20,00

Pioer nesru macinat 20 oach
4,17 83,40 100,00

Sare de lamiie 30buc
2,:i0 75,00 90,00

Droidie Pakma
130 pach 7,92 1029,60 1235,00

Bicarbinat de sodiu
27 pach 8,33 224,91 270,00



Consrve de peste in
ulei macrou 240 g

63 cut 2'7,50 1732,50

Vanilie pach2 sr 60 pach 0,79 47,40

Anularea procedurii de achizilie publicl:

2Ct79,00

57,00

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. Informa.rea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(;ii:

(Informarea operatorilor economici implica{i tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitite cu pt'evederile art. 3 t ai Legri nr. I3l clin 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(i zlle in cazul transmiterii comunicErii prin
ijJloace electronice si/sau fax n

E I I zile in cazul netransmiteiii octlrudrcani
nLmijloace electronice gi/sau fax o

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I clin 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv q termenelor de asteptare, se efectueo;dtn,conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. Contractul de achu,ifiel acordul-cadru incheiat :

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubricu datd se completea:id
doartn cazulin care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii d,g durabilitate
,si s-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

l

Denumirea operatorului
econom;ic

Data transmiterii Modalitatea de transmite,re

SRL,,Baguette" 21.01.2022 tte.srl(dm,ail nt
SA,,JLC" 21.01.2022 @,tlc.

n cazul in care valc,area estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii *. l:l din 3lulie 2015 privind
achizitiile publice
n cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egal[ sau mai mare decdt pragurile
previzute la art, 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind aohizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicErii prin
mijloace electronice si/sau fax n
A fi zile in cazul netransmiterii c,)munic'arii

n miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

lErtr TVA inclusiv TV.dr

SRL,,BAGUE
TTE"

t'.2
28.01.2022 1 5800000-6 342092,17 398519,2:) 31.r2.2022

SA,,JLC" 1l 28.0t.2022 I 5800000-6 176541,82 193030,8() 31.t2.2022



,]

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi(ii
verzi)?

(DA/NU)

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

(l"dl""l^"*t r" TVA)

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

Criteriul de atribuire ;rentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre\ul cel mai scdzut ct

Costul cel mai scdzul c)

Cel mai bun raport cali'tate-pret tr

Cel mai bun raport cslitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare penlru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Leg,ii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd in cazul depunerii conte,staliilor Si/suu
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acedstea aufost examinate Si solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfisurdrii procedur,ii

cle achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducatorul grupului de lucru pentru p+@

ffiP

q
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