














DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice tr

de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire l
Nr. 14 din Q8.11.,2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

Denumirea autoritйtii contractante serviciul de protectie si Раzй de stat
Localitate muп. chisinйu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinёu, str. Sf. Tfuii" 26
Numйr de telefon 022 250-9з4
Nчmйr de fax 022 250-922
E-mail oficial achizitii@spps.md
Adresa de internet www,spps.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Mariana MAGLA

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de pre}uri llicitafie deschisй
пАltеlе: -

Рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achйi{iel
асоrdulчi-саdru

Bunuri п servicii п Luсrйri r

Obiectul achizi{iei Lucrёri de reparalii capitale pentru replanificarea
imobilului din str. Colina Puskin 19/1

Cod СРV 45200000_9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se уа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
wy,w, mtепсlеr. gоу. md,)

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 59 4442452З 6
https ://achizitii.md/ro/public/tend еt l 21 060999 l
Data publicбrii 02.08.2022

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

Procedura а fost inclusй in рlапчl de achizi$ii
publice а autoriti{ii contractante

rDапNu
Link-ul сёtrо planul de achizilii publice publicat:
htф://spps.mdiwp-
content/uploads/2022108/Modifi с%С4% 8 3ri-la-
Planul-de-achizi%C 8 %9 Bii-publice-pentru-anul-
Щ4л\.25.07 .2022.pdf

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

Link-r:l: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрй caz)

Acord-cadru nSisterr-r dinamic de achizilie
пI-icitagie electrorricй пСаtаlоg electronic

sursa de finantare, ll}uget de stat; лВugеt CNAM; шBr-rget CNAS:
пSursе externe; пАltе sul,se: Ilпdica|i/

Vаlоаrеа estimatЁ aei, fdrd TVA) 6212,00 mii lei

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:



l) Data: 2 aug 2022, ]9:05
subiectul iпtrebdrii: caiet de sarciпi
iпtrеЬаrе;
Вuпа seara, Lista сu caпtitati de lucrari пr. 30,2; poz l, Rolou cu асtiопаrе mесапiса сu lamela diп
аlumiпiu suпt rolete sau porti sесtiопаlе сu асti,опаrе mеса.пiса cu lаmеlе diп аlumiпiu? poz.2 ; Rolou
cu асtiопаrе electrica, cu lаmеlа, diп аlumiпu suпl rolele sau porli sectioпale diп lamele de аlumiпiu cu
actioпare electrica? culoarea? va multumim.
Rdsрuпs (3 aug 2022, I3:44):
Вuпd ziua! аmЬеlе pozilii suпt rolete, siпgura dфrеп|d este сd la pozi|ia ] suпt rоlеtе/оЬlоапе репtru
geamuri - 23 Ьuс сu о suрrфаУd totald de 5],9В m2, iar pozi|ia 2 este репtru uЕа de iпtrаrе ],5бх2,]0.
Culoarea vafi stabilitd la etapa executdrii lucrdrilor exterioare (faladei)

2) Data: 4 aug 2022, ]4,0]
Subiectul tпtrebdrii: Дпuпt de participare
iпtrеЬаrе;
Вuпа ziuа.Iп pcL17 al апuпtului de participare se solicita &quot;actul care atesta dreptul репtru
iпstalarea si iпtrеtiпеrеа sistemului de semпalizare la iпсепdiu, iпсlusiч harta sistemului&quot;. Се
ayeti iп yedere &apos;harta sistemului&quot;?, sub actul care atesta dreptul de iпstalare si
iпtrеtiпеrе, subiпtelegem, са este certfficatul de atestare tеhпiсо-рrоfеsiопаlа а iпgiпеrului iп acest
dоmепiu?
Rdsрuпs (4 aug 2022, ]4.41):
Вuпd ziua! Certфcatul de atestare а iпgiпеrului va fi acceptat drept act се atestd dreptul la
iпstаlаrе/iпtrе|iпеrе а аsфl de sisteme, рrесum Ei alte acte yalabile - liceпtd/autoriza{ie, Harta
sistemului рrеsuрuпе sсhеmа/рlапul de amplasare а seпzorilor/detectoarelor,

3) Data: 5 aug 2022, 09:05
Subiectul iпtrеЬйrii: Апuпt de participare
iпtrеЬаrе;
Вuпа ziua. Репtru а prezeпta schema /рlапul de amplasare а seпzorilor/ detectoarelor este песеsаr sa
пе рuпеti la dispozitie рlапul imobilului la solicitare, sal,t sal plasati ре рlафrmа.Vа multumim.
Rdsрuпs (5 aug 2022, 09:38):
Вuпd ziua! Dосumепtа|iа de proiect vafi oferitd participaпlilor la ;еdiп|а diп data de I0 august 2022,
ora ]0.00, la sediul,SPP,S.

4) Data: 5 aug 2022, 10:22
subieclul iпtrebdrii: caiet de sаrсiпi
iпtrеЬаrе;
Вtlпа ziua. Cap.2,1; poz.],]2;],l8 IzFlOD Strat termoizolator,..Peпopolistirol ехрапdаt,у:45 kg,
gr.б0 сm sau polistirolcimeпt? Va rugam sa coпcretizati. Мultumim,
Rdsрuпs (5 aug 2022, 1 ]:04):
Вuпа ziua, сопfоrm listei сu caпtitati de lucrari este iпdicat Penopolistirol ехрапdаt,у:45 kg,
gr,бOmm,

5) Data: 5 aug 2022, 10:31
subiectul tпtrebdrii: caiet de sarciпi
iпtrеЬаrе;
Вuпа ziua.Cap.2.3, poz.1.27; 1.28: CD 72 D, Caietul de sarciпi prevede pereti despartitori diп placi
diп gipscartoп ]35 m2 si respectiv ]45 m2. Lipseste fiпisаrеа acestor pereti, caпitatile./iiпd; I35
х2:270 m2; I45 х2:290 m2,
Rdsръtпs (5 aug 2022, 11.1]):



Вuпа ziua, lucrarile de fiпisare репtru peretii despartitori diп PGC сu suprafetele mепtiопаtе suпt
iпсlusе iп suрrфаtа peretilor diп capitolul 3.] (Pereti Tip ])

б) Data: б aug 2022, 15:46
subiectul iпtrebdrii: caiet de sarcini
iпtrebare;
Pozitia 14 &quot;Iпvelitori diп placi diп tabla аmрrепtаtа (tip tigla) репtru iпyelitorile acoperisurilor
(tip Liпdab). (Detalii de соаmа-б7,90 m,l, Tabla ziпcata репtru doli-]0,80 m.l, Sort de strеаsiпа-8б,40
m.l).&quot;, diп deyizul Solutii arhitectural-coпstructive-Acoperis, iпdicati уа rog care materiale se
sterg si care rаmiп?
Rdsрuпs (В aug 2022, 10:0]):
Вuпd ziua! Mai jos vd рrеzепtdm descifrarea poziliei exact cu а prevdzut рrоiесtапtul: 14 СЕO7А
Iпyelitori diп placi diп tabla аmрrепtаtа (tip tigla) репtru iпvelitorile acoperisurilor (tip Liпdab).
(Detalii de соаmа-б7,90 m.l, Tabla ziпсаtа репtru doli-]0,80 m.l, Sort de strеаsiпа-8б,40 m.l). m2
]4.] 2710403б43000 Placi diп tabla аmрrепtаtа tip tigla m2 ],1500 ]4.2 27]0403б40000 Tabla
ziпсаtа репtru dolii m 0,0]89 14.3 287527б312000 Accesorii metalice репtrufiхаrе Ьuс 9,0000 14,4
2б40I22303000 Detalii de соаmа m 0,]]9l 14.5 2710403740000 Sort de streasiпa m 0,]5]б 14.б
252110б718272 PROFIL PENTRU ЕТАNSдRЕ DIN SPUMA POLIMERICA m 0,0500 14.7
2222222222991 MATERIAL MARUNT % 5,0000 ]4,8 72130500]3]00 Tiпichigiu h-оm 0,9000 14.9
93100б0019920 Мuпсitоr deseryire СМ h-оm 0,2500 ]4,]0 2952160007200 Utilaj de ridicat репtru
lucrari defiпisaj h-ut 0,0500

7) Data: 7 aug 2022, I5:00
SuЬ i е ctul iпtr еЬ dr ii : Aj us tar е а pr etului
iпtrеЬаrе:
Вuпа ziua draga autoritate сопtrасtапtа,ауеm о iпtrebare catre D-tra,spuпe-ti vа rоg daca devizul de
cheltuieli elaboral a.fost ajustat dupa preturile la Ziua de astazi* salariul majorat ,de oarece dupa
elaborarea deyizului поstru аm trecut сu mult peste sumа D-stra estimativa,plus la toate costul
materialelor iпса y-or creste iпсерiпd diп luпа septembrie?
Rdsрuпs (8 aug 2022, 08:38):
Sd trd|i, stimate роtеп|iаl participaпt la procedura de achizi|ie. Da, pre|urile suпt ajustate.

8) Data: l0 aug 2022, 09:49
subiectul iпtrеьйrii: caiet de sarciпi
iпtrеЬаrе:
Rolou cu асtiопаrе mесапiса сu lаmеlа diп аlumiпiu suпt rolete sau porti sесtiопаlе cu actioпare
mесапiса сu lamele diп аlumiпiu? vа rogfrumos sa iпdicati dimепsiuпilе geamurilor ?
Rdsрuпs (10 aug 2022, II:50):
Вuпd ziua! Rulourile cu асliопаrе mесапiсd suпt de fapt rolete репtru geamuri, сu urmdtoarele
dimепsiuпi. l) 1,000х1,820 - 8 buc,, 2) 1,250x1,400 - 4 buc., 3) ]500х2,250 - 9 Ьuс,

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nи aufost.

5. Рfrпй la termenuI-Iimiti (data 24.08.2022о оrа 14:00), ач fost depuse 2 oferte:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Profact Construct SRL 1010600024992 Ion COSTIS
J. Маsdа SRL 100260001 1546 Mihail MI_INTEANU



Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerin{ei
profact construct

SRL Magda SRL

Documente се constituie oferta

1 DUAE prezeпtat prezeпlal

2 Devizele locale aferente ofertei prezeпtat prezeпtat

3 Grafic de executare а luсrйrilоr prezeпtat prezeпtat

4 Gar,anlia pentru oferta 1 % prezeпtat prezeпtat

5 Garantia de Ьuпё execu{ie 5 О/о se solicitd la etapa sеmпdrii сопtrасlului

6 Cerere de participare prezeпtat рrеZепtаl

7 Dесlагаliе privind valabilitatea оfёrtеi рrеzеп|а| 7lrezeltlctl

8

DECLARAJIE privind confirmarea identitatii
beneficiarilor et'ectivi qi пеiпсаdrагеа acestora in
situalia condamnйrii pentru participarea la
activitati ale unei organiza{ii sau grupйri
criminale, pentru corup{ie, frаudб qi/sau sрйlаrе de
bani.

se solicitd prezeпtarea tп tеrmеп de 5
zile de la data соmuпiсdrii rezultatelor

procedurii

Documente de calificare

9
Declaratie privind experienta similarб in ultimii 5
ani de activitate

prezeпtat рrеzепtаt

10
Declaratie privind dotйrile specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corgspunzatoare а contractului

prezeпtat preZeпlat

11
Declara{ie privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractului рrеzепtаl prezeп,l,ct.l,

\2
Lista subcontractanlilor Ei partea/pir{ile din
cotrtract саrе sutrt irrdeplirrite de acestia

prezeп|ctl ;lrezelllal

13
Aviz pentru participare la licitaliile publice de
luсrйri din domeniul constructiilor si instalatiilor

prezeпtat prezeпtat

l4 Certificat de atestare tehnico-profesionalё а
dirisintelui do santier

prezeпtat prezeпlal,

15
Doclarafie privind tormenul de garantie а
lucrйrilor executate

prezeпtat рrеzепlаt

16
Manualul CaШtafli qi certificatele ISO:900 1,

14001 si 45001
prezeпtat prezeпtat

l7
Actul care atestй dreptul pentru instalarea qi
intretinerea sistemului de semnali zare |а incendiu,
inclusiv harta sistemului.

prezeпtat* prezeпtat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de
atribuire si se vct сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепlаl, пч colespullde (iп cazu,l сапd dосuпl.епtul a.fos| prezeпtal, dar пu
с or es рu,п.dе с er i пs el or de с al ifi с ar е) )
* - Profact Сопstruсl ,SЛ' а. рrеzепlаl Дсtul care alestd dreptul репtru iпslalarea qi tпtrе|iпеrеа
sistemului de semпalizare la iпсепdiu.fdrd апехаrеа hdr|ii sistemului.

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

4



Denumirea lotului
Dепumirеа
operatorului

ec0nOmic

suma ofertei
firй ТYАо

leiЛunctajul
acumulat

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Corespunde
rеа сu

сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрuп
derea cu

specifica{i
ile tehnice

Lotul 1 Luсrйri de
rераrаlii capitale
pentru rерlапifiсаrеа
ilrrobilului din str,
Colina Pugkin 19/1

profact construct
SRL

5 398 з2,7,69
1 lot + +

100 puncte

Magda SRI-
6 910 416,]0

1 lot + +
'l3,20 puncte

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica prelul ofertei fiпаlе (Iпformalia priviпd
"Corespuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea cu specфca|iile tеhпiсе" , se уа
сопsеmпа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii Ei рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl
de scйzut) s-a solicitat:

Рriп scrisoarea пr.2/]465 diп 24.08.2022, лSРРлS а solicitat suplimentarea dосumепtеlоr de
calificare рriп prezeпtarea hdr|ii Bchi|ei) sistemului de semпalizare la iпсепdiu. La data de
2б.08.2022, рriп scrisoarea iпregistratd сu пr.I598, SRL "Profact Сопstruсt" а prezeпtat
dосumепtul solicitat.

La./'el, рriп scrisoarea 2/]5]5 diп 07.09.2022 au.fost solicitate jъtsl.i/icdri ;i argumeпl,dri
priviпd сопfirmаrеа sau iпfirmаrеа sumelor ;i pre|urilor oferite la uпеlе соmраrtimепtе, iar рriп
rdspuпsul пr,] diп 09.09.2022 SRL Profact Сопstruсt а сопfirmаt/аrgumепtаt dispoпibilitatea celor
solicitate.

9. Ofertan{ii respingi/descalificati: Nu aufost.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot r
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: -
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scйzut п
costul cel mai sclzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ r
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

12, Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

Nr.
d/o

Dепumirеа factorului de ечаluаrе Ропdеrеа, 7о

1 Pre}ul ofertei 80

2 Termenul de executare а luсrёrilоr 20

Punctajul pentru factorul de evaluare Prolul ofertei:



Р ct:Prnin/Pof'ertei * 8 0
Punctajul репtгu fbctorul de ечаluаrе Теrmепul de ехесutаrе а luсrйrilоr:
Pct:Tmirr/Texec*20
Punctajul total acumulat ча fi calculat рriп insumarea punctelor oblinute de agentul economic la
fiесаrе din factorii de evaluare.

13. Reevaluarea ofertelor:

iпtru executarea deciziei Аgепliеi Nаliопаlе репtru Solulioпarea Coпtestaliilor пr.O3D-б70-
22, la data de 25.]0.2022, рriп scrisoarea пr,2/1840,,SРР,S а solicitat SRL Profact Сопstruсt
prezeпtarea certifica|elor de atestare tеhпiсо-рrоfеsiопаlе а dirigiпtelui de qaпtier Ei а speciali;lilor
репlru tclctte соmраrtimепtеlе de lucrari, рrесum ;i actele solicitate репtru есhiраmепtul Comlttator
Swi|ch CORE diп capitolul 2.L Re|eaua de саlсъlсttоаrе diп Listct сu ссtпtitd,{i de lчсrёiri diп
d,clctпlleпtayia de atribttil,e. Ast.fel, la dulct de 3],I0.2022, SRL Prrthcl Coп,s,lrucl а lt,ctпstlli.,y

declaralia cle gаrап|iе ре uп l,еrmеп cle 5 апi 1лепlrч cotllLtlalor smul,|,yttlilch, mапчаlе cle ulilizare,
declaralie de coп|brmilctle 1лепlru echiylcttпeпl ;i cerlificctle r]е ule,slare lehпico-7lrrj'e,s,itlпalci ct

specialis,til()r ре сliJёri|е dоп,tепii. Cerlificctlul de distribuilor ;i сопfirmаrесt priviпcl prezctllct ttпrti

сепlrъt. autorizat au.|bst trапsп,tisе la 01.]].2022, iar la 03.1],2022 а fost expedial uп cerlificctl
с{епuпlit МАF, care este eliberat репtru SRL Pride Syslem.

Рriп scrisoarea пr.2/]884 diп 04.11.2022, SPP,S а solicitat SRL Magda corectarea erorilor
пеsеmпifiсаtivе depistate |п deyizu|-ofertd ;i.justi/icarea uпоr pre{uri репtru: lucrdrile de mопl,аrе а
coпdi|ioпerelor; prelurile aparatelor de aer сопdiУiопаl; uпоr corpuri de ilumiпаt qi а uпсlr
есhiраmепtе diп sistemul de semпalizare а iпсепdiilоr. La data de 07.11,2022, рriп scrisoarea
iпrеgistrаlёt cu пr,204б, SRL Magda а рrеzепtаt justificdrile pre{urilor рriп апехаrеа ofertelor DI
апd Trade Епgiпееriпg SЛI ;i Netliпk-Grup SRL, рrесum qi corectarea erorilor/yolumelor,

14. i., urma ехаmiпйri, evaluйrii qi comparйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii с|е

atribuire s-a decis: Grupul de lucru а сопstаtаt сd au.fbst iпcluse tп dосumепtul Lista сu сапtild!i
uпеlе сеriп|е, care ar putea tпсd.lса priпcipiile previtzule la art,7 al Legii пr,13l/20l5 priviпd
achizi{iile publice.

1 5, Anularea procedurii de achizi{ie рuЬliсi: Urmctre а ехесulйrii cleciziei Аgеп|iаi
Nа!iопаlе репtru Soluyioпarea Coпleslaliilor пr,O3D-б70-22 diп 21. ] 0.2022 ,y-ct соп,\,l.ul.аl cci
сеriп|еlе iпcluse iп Lista сtt caпtitdti suпl сеriп|е obligatorii de cali/icare, in ace,yl сопlахl, e.yle cle

mепliопсtt faplul сd рriп stabilirea uпоr preyederi, care ar putea iпсdlса priпcipiul a,sigurdrii
ссlпсurеп|еi qi la aceastd еtарd пu pot./i iпtrерriпsе mdsuri de corectare, grupul de luсru, iп tепlеiil
prevederilor art.7] аliп.(1) lit.g) al Legii пr.]31/20]5 priviпd achizi|iile publice, а decis апulаrеа
procedurii cle achizi|ie |п yederea respectdrii priпcipiilor prevdzute la art. 7 al aceleia;i Legi.

1б. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru pentru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есоп,оm,iсi implica{i iп procedu.ra de atribuire despre deciziile grupului de l.ucru

репlru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr, ]3] diп 3 iulie 20l5 priviпd
achiziyiile publice)

17. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractuluiz tп temeiul art. 32 аliп, (1) lit,b)
al Legii пr, ] 3 ] diп 3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice.

18. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat: Nu aufost,

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

6

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Profact Construct SRL 08,II.2022 e-mail

Magda SRL 08.||.2022 e-mail



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

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiса|i suпla сu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:
Сritеriчl de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scazut tr

costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre! tr

cel mai Ьuп raport calitate-cost п

Рriп prezeпta dare de seamd, grapal de lucru declarй сd tеrmепul de asteptare репtrа iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdiсаtе а fost reýpectat (ехсерfiпd cazarile prevdzate de art. 32 аliп, (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum gi сй tп cazal depaпerii contesta|iilor ;i/sau
rесерliопйrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе ;i sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопfirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedarii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducf,torul grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilpublice

Nr. / ocds-b3wdp1-MD-1663 142483695 din 0i decembrie2022

Da te cu ire Ia autoritatea contractanti:
Denumirea autoritnfii contractante Primdlia s. Fundurii Vechi, raionulCl"Ar"i
Localitate s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni
IDNO r 007601 002441
:\{resa s. Fundurii Vechi, roionul Glodeni
Numir de telefon 0 249 73238, 73414
Num5r de fax
E-mail oficial primfunduri@inbox.ru
444su de internet

::;::;,"n 
de contact rni@, Anotolie Gnatiuc

0 249 73236, 069872270
primfunduri@inbox.ru

Da te cu la procedura de atribuire:
Tipul proceduiii Ae atriUulieipticate Cererea ofertelor de nreturi
Procedura de achizit!e repeta6 @upa carl Nr
Tipul obiectului cotttract,rl,ri- de
achlzi(ie / ac o rd u lu i-ca d ru

Lucrdri

Obibctul achizifiei Resistematizarea si reparatia ,ta1'ulut t at
gimnaziului pentru gradinita de copii din satul
Fundurii Vechi. raionul Glnrlpni

Cod CPV 4J2UUUOO-9
Expuneiea motivului/temeiului prtvtnd
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

Tr'riifiri;, 
0""'' proceduri decdt ticitil:ta

I

Procedura de atribuire (se va tndtca dtn cadrut
portalului guveiiamental

Nr : ocds-b3wdp I -MD- I 66 3 I 4 2 48 3 69 J
Link-ul: https://mtender.gov.md/trndurs/ocds-
b3wdp I -MD- I 6 6 3 I 4 2 4 8 3 69 5 ? tab:contract-
notice
Data publicdrii : I 4, 09. 202 2

Platforma de achizifii publice utilizain achizitii.md:

Procedura u 
"r, 

inclusE io pturrut a"
achizifii publice a autoritifii contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii publice pubti*t

^"r"* 
de intenfie wnlc@; Data:

Link-ul:-

Wilstrumente 
specificC de atribuire Nu se aplicd

Sursa de {nanfare Buget de stat
Valoarea estimat5 (tei,./drd TVA) 4721580.0

Clarificiri privind documentatia de atribuire: Nu sunt
vo tn cazul in care au fost solicitate clqr



Denumirea operatorului economic

"Jliln;le; 
succinte a solicitirii de

Expunerea sucCintl a rlspunsului
Data transmiterii

5. Pflni la

6. Informa(ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
r€ economrcr:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I.I. "Gamureac
Alexandru"

s.R.r.
"Clemantin"

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezenlat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd ptezental prezentat

Propunerea financiard prezenlal ptezentat

Documente dC calificare
Se va consmne prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare prezentat prezentat

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: prezentat, neprex,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare

c[tre operatorii economici

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt
vq eta tn cazul tn care au t e modi ,)

Rezumatul m odifi cdrilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare (dupd caz)

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

tennenul-limiti (data 05.10,202L ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1 I.I.,,Gamureac Alexandru" r015602003394 Gamureac Alexandru

2 S.R.L. ..Clemantin" 10036020t5796 Vasilos Nicolae

.ln nd corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumiiea

operatorului
economic

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate
",-,,d-.g-.',
meiure"

Coiespunde,
rea cu

cCiintele de
calificare

Corespunde
rea cu

rp".in.u1iil.
tChnice



Resistematizarea si
reparatia etajului I

al gimnaziului
pentru gradinita de

copii din satul
Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

I.I
,,GomLtrea

c
Alexandru

4100594.4

I lot +

s.R.z.
,,Clemantin" 4222507.85

I lot -t- -r

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,,t" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-a
solicitat: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplicd

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(al cel mai scdzut

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Data
soticitlrii

Operatorul economic
l

Informafia solicitati Rezumatul r5spunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul res pingerii/deCCalifi cirii
- I.I.ttGamureac Alexandrutt 7 - Anularea deciziei de stribuire a

contractului cu nr. MD-1663142483695 din
05.10.2022
- Re ev al uare a ofertei I. f . " G smureuc
Alexandru"
2 - Oferta I.I."Gamureac Alexandru" contine
abateri de la prevederile documentatiei de
atribuire si anume cuantificarea teoretica in
valoare monetara a abaterilor depaseste
suma de 10000.0lei din pretul total al ofertei
desemnate cistiqatoare.



tate-cost
Nr.d/o Denumirea factorului de eyaluare PondereaTo

1

2.

3.

4.

(se va completa pentru loturile care aufost atribuite fn baza criteriilor: cel moi bun raport calitote-prel
sau cel mai bun roport cali

13. Reevaluarea ofertelor: Nz se oplicd

14' in urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie pubric5/acordului.cadru:

15. Anularea procedurii de achizi{ie publicfl: Nu se aplicd

in temeiul aft.71 alin. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali ln pracedura de otribuire despre deciziile grupului de
lygru pentru achizilii se realizeazd in conformitole cu prevederile art. 3I ai Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

va completa tn cqzul fn care ofertele au fost reevaluate reDetat
Mofivul reevalulrii ofertelor - Decizia ANSC nr. 03D-728-22 din lt.lt,2012
Modificirile operate - Reevaluareaofertelor

Dsrumirea
totutui

Denumirea
opeiatorului

economlc

Cantitate qi
unitate dC ,

mliure ;

Preful unitai
(rurt tva) ,

Pieful total
(fart TVal

Preful total
(inclusiv
TVA)

Resistematizarea
si reparatia
etajului I al
gimnaziului

pentru gradinita
de copii din

satul Fundurii
Vechi, raionul

Glodeni

S.R.L.
"Clemantin"

1 lot 4222507.85 4222507.85 5067009.42

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului economic Modalitatea de transmiteie

Il,,Gamureac Alexandru" 22.rt.2022 ':e-mail
SR.L: "Clgmantin" 22:11.2022

17. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

cazulin care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2

6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice $ilsau faxn



alin. (3) al Legii nr. t3 t din : iuiieJ0tS
ivind achizitiile publice

E 1 1 zile in cazulnetranffi
n mijloace electronice gi/sau faxn

n cazul in care valoarea estimatd a contraCiului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute laafi.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n l l zile in cazu
mijloace electronice si/sau faxn
l-1. 

-

Ll l0 zrle tn cazul netransmiterii comunicdrii
n mijloace electronice si/sau faxn

(Selectali termenul de 1;tenlare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cuprevederile TITLUL\II IV Capitotul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
1 8. Contractul d e achizi|Lie / aco rd ul-cad ru incheiat:

19' rnforma{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datr se completeazi doar incazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii ae oorarilitul"i:

Prin prezenta dare d-e seamd, Sro

",T"::y,!r:?:"::,*:::(:::,: :,4:.t::'pu::! (exceptdnd cazurite,prevdzute cti ort. sz arin. (3) at Legii nr.131 din 3 iulie 2rtS,privind aciiziliile-pubtice), p:r","o* Ei cd ti cazul depur;;;;;;;;;;;;r""i^ou
recepliondrii rapoartelor de monitorizsre, aceastea aufost examinate Ei solutrionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achiailie, fapt pentru care poartd rdspundere conform pievedirilor legale tn vigoare.

Au fost aplicate criteria
(aihizifii verzi)?

'iiiil NU
v ar'area oe acnlzrfre cu l vA din cbntracv contrabte a

l"jlil#l;lfiffii:'care au fost apricate criterii de llt:

(indicali sumo cu TVA)
Loour urv at roturu/loturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate: : , .

::lii:,

PreJul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n



Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Anatolie Gnatiuc
Qr{ume, Prenume) 

-

(Semndtura)

L.$.

















































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 65-1 din 01 decembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dglca(2}cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Atribuire în urma reevaluării ofertei
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acord ului-cadru

Servicii X □

Obiectul achiziției Servicii de reparație a locurilor de joacă
Cod CPV 50800000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1658150114628
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1658150114628
Data publicării: 18.07.2022

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

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 060 000,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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 [Indicați sursa utilizată și data publicării]

1

http://www.dglca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 08.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

N
r.

Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1 „Alexgreen Concept” .R.L. 1017600033283 "emciuc Vasile

2 ,Standard Impex” S.R.L. 1011600008216 Rotaru Vadim

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

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe 
obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

„Alexgreen”
S.R.L.

„Standard
Impex”
S.R.L.

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat
Specificația de preț prezentat prezentat
Specificația tehnică prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită

prezentat prezentat

Informații privind asocierea prezentat lipsește
Declarație privind lista principalelor servicii prestate 
în ultimul an de activitate

prezentat prezent

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat
lipsește

Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

prezentat lipsește

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat lipsește

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat lipsește

Declarație terț susținător financiar prezentat lipsește
Angajament privind susținerea tehnică și profesională 
a ofertantului/grupului de operatori economici

prezentat lipsește

Declarație terț susținător profesional prezentat lipsește
Declarație terț susținător tehnic prezentat lipsește
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat
lipsește

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat lipsește

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat lipsește
Ultimul raport financiar (anul 2021) prezentat lipsește

Experiență în prestarea serviciilor de
prezentat nu

corespunde

2



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))

reparație/instalare a echipamentelor dejoacă

Descrierea tehnică a echipamentelor dejoacă cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului în 
corespundere cu specificația tehnică solicitată, cu 
prezentarea desenelor color a fiecărui echipament și a 
schițelor cu dimensiuni

prezentat
prezentat

Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a 
confecționa și după caz, instala echipamentele în 
termenele stabilite în documentație cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului

prezentat

lipsește

Declarație de garanție din partea Producătorului a 
echipamentelor dejoacă minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate și ștampila Producătorului

prezentat
lipsește

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau 
standarde relevante.
Certificat de conformitate a fiecărui echipament 
eliberat de către organisme de certificare acreditate, 
conform codului articolului care va fi menționat în 
specificația tehnică F4.1. Certificatul va fi 
autentificat cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului.

prezentat

lipsește

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau standardele 
de management de mediu, autorizate de către 
organismele naționale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de 
echipamente de către organisme de certificare 
acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat

nu
corespunde

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management al calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare 
Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de 
echipamente pentru domeniul de fabricare a 
echipamentelor dejoacă de către organisme de 
certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat
nu

corespunde

Aviz sanitar, eliberat de autoritatea competentă 
din Republica Moldova pentru dalele de 
cauciuc. Avizul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat
nu

corespunde

Mostre prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea operatorului 
economic Prețul ofertei

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 
bucată

Corespun 
dere cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Reparația 
locurilor de

„ Alexgreen Concept” 
S.R.L.

4 200 000,00 1 + +

3



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

joacă „Standard Impex” 5 060 000,00 1 - -
S.R.L

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:

9. Ofrtanții respinși/descalificați: nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10/08/2022 „Alexgreen Concept” 
SRL

Conform scrisorii nr. 627-1 
din 10/08/22

Operatorul economic a dat 
răspuns clarificărilor solicitate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării
Standard Impex” S.R.L Ofertă neadecvată, inacceptabilă și neconformă

Pentru fiecare lot X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(In cazul in care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate fi 

denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor în baza: deciziei ANSC Nr. 03D-616-22 Data: 28.09.2022

Modificările operate oferta prezentată de către „ALEXGREEN CONCEPT” SRL, în cadrul 
procedurii de achiziție publică nr. MD-1658150114628 din 08.08.2022, 
a fost reevaluată cu luarea în considerare a constatărilor din partea 
motivată decizii ANSC;

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, 
bucată

Prețul unitar 
(fără TVA) Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de 
Reparație a 

locurilor de joacă

„Alexgreen 
Concept”

1 4 200 000,00 4 200 000,00 5 040 000,00

4



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

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

„Standard Impex” SRL 03.10.2022 e-mail
(Informarea operatorilor economici implicați in 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:

(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).

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

x 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco 
rdului-cadrutară TVA inclusiv TVA

„Alexgreen 
Concept” 

SRL

Cu capital 
autohton

65-CA/22

27.10.2022
50800000-3 4 200 000,00 5 040 000,00 31.12.2023

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții Verzi) (rubrica dată se completează doar in 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)? M7

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, acestea au fost examinate și soluționate. Л
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă 
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții
O **

L.ȘIon BURDIUMOV
5
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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. 21066889  din 05.12.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Telenești 
Localitate or. Telenești 
IDNO 1007601002072 
Adresa or. Telenești str. 31 August nr.8 
Număr de telefon 025822530;025823454;025822531 
Număr de fax 025823454 
E-mail oficial  primariatelenesti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Viorica Tăietu 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri   V Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziţionarea Produselor alimentare pentru grădinițele de 
copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. Telenești 

Cod CPV 15800000-6  
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1667829430771-PN-
1667829430771 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1667829430771?tab=contract-notice 
Data publicării: 07/11/2022 

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

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

V Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Link-
ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://www.primariatelenesti.md/planul-achizitiilor-
publice-a-primariei-or-telenesti-pentru-anul-2022/ 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare V Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; V Alte surse: buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 476 770.00 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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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: 
(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 15.11.2022 , ora 8:00), au depus oferta _10 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 
2 SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
3 SC Budăi Grup SRL 1003606007085 Scurtu Valentin 
4 SRL Lapmol 1002600024308 Ioniță Sergiu 
5 EcoBioGrup SRL 1010609003033 Ferefețchii Andrei 
6 SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei 
7 SRL ,,NOBIL PREST 1010600021038 Calugher Vadim 
8 SA,, Lactis,, 1003602151429 Angheluța Gheorghe 
9 SRL Produse de Familie 1010600010111 Iacoveț Viorel 
10 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Grădinaru Sergiu 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 

operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
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t d
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Bi
oG

ru
p 

SR
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 ”

V
IL

L
A

 
PR
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D

O
T

T
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R
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B
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E
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SA
,, 

L
ac
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,, 

SR
L 
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e 
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Fa
m
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e 

C
C

 
"N
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al

i-
Pr

od
"S

R
L

 
Documentele ce constituie oferta 

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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 
ofertă în cuantum de 
1% din suma ofertei 
fără TVA. 
 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta tehnică  prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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ofertantul este 
stabilit 
Autorizație sanitar-
veterinară de 
funcționare pentru 
unitatea de transport 
și Certificat sanitar-
veterinar (p/u 
produsele de origine 
animală) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-
veterinară de 
funcţionare a 
ofertantului sau 
certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranţa 
alimentelor (în 
conformitate cu 
genul de activitate) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Confirmare prin 
deținerea stocului, 
de grîu necesar 
îndeplinirii 
contractului pe o 
perioadă de cel puțin  
10 zile  
( panificație)   

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
deținerea 
laboratorului/Contra
ct cu laborator 
atestat p/u 
efectuarea 
controlului 
permanent asupra 
calității contract cu 
asemenea laborator. 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de calitate 
şi de provenienţă      a  
materiei prime 
(făină/ grîu) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
calitate/conformitate 
și inofensivitate  
(CE sau alternativ) 
care confirmă 
calitatea bunului 
oferit. 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 
în cuantum de 1% din 
suma ofertei fără 
TVA. 
 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta tehnică  prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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DUAE prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație sanitar-
veterinară de 
funcționare pentru 
unitatea de transport și 
Certificat sanitar-
veterinar (p/u 
produsele de origine 
animală) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-
veterinară de 
funcţionare a 
ofertantului sau 
certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranţa 
alimentelor (în 
conformitate cu genul 
de activitate) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Confirmare prin 
deținerea stocului, de 
grîu necesar 
îndeplinirii 
contractului pe o 
perioadă de cel puțin  
10 zile  
( panificație)   

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
deținerea 
laboratorului/Contract 
cu laborator atestat p/u 
efectuarea controlului 
permanent asupra 
calității contract cu 
asemenea laborator. 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de calitate şi 
de provenienţă      a  
materiei prime (făină/ 
grîu) 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
calitate/conformitate și 
inofensivitate  (CE sau 
alternativ) care 
confirmă calitatea 
bunului oferit. 

prezent
at 

preze
ntat 

prezent
at 

prezent
at 

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: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lapte pasterizat SA,, Lactis,, 41460,00 3600 + + 
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2.5%- 1L SRL Lapmol 41688,0 pachet. + + 
SA Fabrica de unt 
din Floresti 

45828,00 + + 

Caşcaval -brânză tare 
de Olanda din lapte 
natural 45% c/s 

SA,, Lactis,, 11000,0 110.kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

11999,0 + + 

SRL Lapmol 14087,97 + + 
SA Fabrica de unt 
din Floresti 

15125,0 + + 

Iaurt natural cu 
fructe-0,125- 0,140gr 

SA,, Lactis,, 6555,56 1180 + + 
SRL Lapmol 7069,07 + + 

Brânzică Mic-Vis în 
assortiment 4% 
pachete 
100 gr. 

SA,, Lactis,, 6734,49 1175   
SRL,,NOBIL 
PREST 

7987,48 + + 

SRL Lapmol 7996,40 + + 
Chefir 2.5% -500gr SRL Lapmol 6340,50 1010 

pachet 
+ + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

6340,56 + + 

SA,, Lactis,, 8098,70 + + 
Brânză de vaci 9%- 
500gr. 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

7000,0 270 
pachet. 
 

+ + 

SRL Lapmol 7999,9 + + 
SA,, Lactis,, 8098,7 + + 

Smântână dulce 15%- 
500gr 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

3460,2 205 
pachete 

+ + 

+ + 
SRL Lapmol 3511,65 
SA,, Lactis,, 4337,27 + + 

Peşte “Macrou,, file 
congelat fără cap 

SRL Baguette 8167,00 100kg + + 

Pesmeți măcinați 
500gr. 

SRL Baguette 579,60 40 buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

580,0 + + 

Sare iodată în 
pachete a câte 1kg 

SRL Baguette 411,95 55 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

412,5 + + 

Cacao pudră100% 
ambalat în pachete a 
câte 100gr 

SRL Baguette 224,8 20 buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

225,0 + + 

Zahăr tos saci 50 kg SRL Baguette 3195,80 145 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

3200,0 + + 

Covrigei cu mac c/s 
saci 6 kg 

SRL Baguette 3402,0 150 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

3402,78 + + 

Mazăre verde 
conservată în borcane 
670gr 

SRL Baguette 929,60 80 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

930,0 + + 

Porumb conservat în 
borcane 670 g calit. 
super. 

SRL Baguette 2549,70 90 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

2850,0 + + 

Gem în assortiment 
 borcan 860gr 

SRL Baguette 1399,80 60 buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

3900,0 + + 

Suc de fructe f/a SRL Baguette 7332,0 200 buc + + 
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conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

7333,34 + + 

Miez de nucă c/s 
ambalat în pachete a 
câte 1000 gr. 

SRL Baguette 3499,80 30 kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3500,00 + + 

Bulgur 1kg 

SRL Baguette 2324,70 90 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

2347,0 + + 

Linte uscată(verde) 
1kg 

SRL Baguette 1741,85 55 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

2128,70 + + 

Bicarbonat de sodiu 
500 gr. 

SRL Baguette 302,0 25 buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

375 + + 

Ulei de floarea 
soarelui rafinat 
butelie - 5L 

SRL Baguette 4798,40 160 l + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

4800,0 + + 

Unt Ţărănesc 72,5% 
în pachete a câte 200 
gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

17120,0 135 kg + + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

17121,0 + + 

SRL Lapmol 18750,0 + + 
SA,, Lactis,, 21125,0 + + 

Peşte “Hec,, fără cap 
şi solzi congelat 

SRL,,NOBIL 
PREST 

14850,0 270kg + + 

+ + 
SRL Baguette 15300,90 

Fidea (tăiței de casă 
cu ou)-400gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

2093,63 135 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 2114,10 + + 

Biscuiți cu lapte 
pe ulei, 
f/ă conservanți în 
cutie a câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2333,59 80 kg + + 

SRL Baguette 23333,60 + + 

Biscuiți p/u copii,, 
f/a 
conservanţi 
ambalaţi în cutie 
a câte 4 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3300,0 110 kg + + 

SRL Baguette 6508,70 + + 

Frunză de dafin 20-
25 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

66,0 18 
pachete 

+ + 

 
SRL Baguette 

66,06 + + 

Drojdie uscată 50gr. SRL,,NOBIL 
PREST 

129,33 60 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 203,4 + + 

Ceai negru 
natural 
(frunze pentru 
infuzie)100 gr. fără 
aromatizatori 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1202,50 65 
pachete 

+ + 

 
SRL Baguette 

1321,45 + + 

Paste făinoase SRL Baguette 5750,0 200kg + + 
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(scurte, tubulare, 
cornișoare) din 
făina de griu tare 
(durum) de calitate 
superioara sau de 
calitatea intii - gr. A 
extra 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3666,67 + + 

Fructe de măcieș 
uscat,ambalat în 
pachete a câte 200 
gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1983,33 35kg + + 

SRL Baguette 2100,0 + + 

Oțet din 
mere,natural 6% 
ambalat în sticle -1L 

SRL Baguette 229,25 25 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

225,0 + + 

Dulceață in 
assortiment borcan 
690gr 

SRL Baguette 75000 120 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

5520,0 + + 

Pastă de tomate c/s 
25- 30% borcan 720 
gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

845,94 35 buc + + 

 
SRL Baguette 

845,95 + + 

Castraveți muraţi 
calitate 
superioară ,f/a 
conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2800,0 80 kg + + 

 
SRL Baguette 

3466,40 + + 

Roșii murate 
calitate superioară 
,f/a conservanţi şi 
acid citric pachet 
vacum-1-2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1750,0 50 kg + + 

 
SRL Baguette 

2166,50 + + 

Suc de roșii f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1458,34 50 buc + + 

SRL Baguette 1599,50 + + 
Fructe uscate în 
asortimentîn saci-5-
7kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2833,33 50 kg + + 

SRL Baguette 2833,50 + + 

Făină de grâu calit 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3666,67 400 kg  + + 

SRL Baguette 4396,00 + + 
Crupe de grâu 
calitate 
superioară în 
pachete a câte 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1148,33 130kg + + 

SRL Baguette 1188,20 + + 

Crupe de orz 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

795,0 90 kg + + 

SRL Baguette 822,60 + + 
Crupe de griș 1 kg SRL,,NOBIL 

PREST 
1944,49 170 kg + + 

SRL Baguette 1948,20 + + 
Crupe de arpacaș kg SRL,,NOBIL 

PREST 
883,33 100 kg + + 

SRL Baguette 914,00 + + 
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Crupe de porumb 1 
kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1000,0 90 kg + + 

SRL Baguette 1050,30 + + 
Crupe de mei 1 kg SRL,,NOBIL 

PREST 
1168,75 85kg + + 

SRL Baguette 1239,30 + + 

 Hrișcă 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3333,34 100kg + + 

SRL Baguette 3533,00 + + 
Crupe de 
arnăutcă(arpacaş cu 
grâu mărunţit) 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1345,54 85kg + + 

SRL Baguette 1345,55 + + 

Fulgi de ovăs 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1533,59 80 kg + + 

SRL Baguette 1533,60 + + 

Sare de piatră 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

353,33 40 kg + + 

SRL Baguette 433,20 + + 

Stafide-500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1600,00 35kg + + 

SRL Baguette 1633,45 + + 
Mazăre uscată 1kg SRL Baguette 1288,80 120 kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1288,79 + + 

Orez rotund 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

3499,99 140kg + + 

SRL Baguette 3500,00 + + 
Crupe CousCous 
1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2216,67 70 kg + + 

SRL Baguette 2333,10 + + 
Prune uscate f/a 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL Baguette 2333,30 35 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

2187,5 + + 

Caise uscate fără 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3853,33 40kg + + 

SRL Baguette 5833,20 + + 

Fasole 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

1203,49 50 kg + + 

SRL Baguette 1203,50 + + 
Seminţe de floarea 
soarelui decojite-
500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

778,33 
45 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 874,80 + + 

Seminţe de susan 
200gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

663,33 40 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 673,20 + + 
Seminţe de in 200gr SRL Baguette 266,80 40 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

266,79 + + 

Ouă de găină SRL EcoBio-Grup 16129,65 5500 buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

16360,65 + + 
+ + 

Piept de pui c/s 
congelat(file)ambalat 
în caserole a câte 1-5 
kg 

SC Villa Prodotti 
SRL 

57985,5 870 kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

59557,30 + + 
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SRL Produse de 
Familie 

63431,70 + + 

CC Nivali-Prod 
SRL 

65250,0 + + 

Carne de bovină 
proaspătă refrigerată 

SRL,,NOBIL 
PREST 

25499,99 200kg - - 

SC Villa Prodotti 
SRL 

25500,0 + + 

CC Nivali-Prod 
SRL 
 

33000,0 + + 

SRL Produse de 
Familie 

39500,00 + + 

Carne de iepure SC Villa Prodotti 
SRL 

11407,50 90kg + + 

  
SRL,,NOBIL 

PREST 
11699,00 

SRL Baguette 12592,80 + + 
Carne de porcină 
proaspătă refrigerată 
 

SC Villa Prodotti 
SRL 

17180 200 kg 
 

+ + 

CC Nivali-Prod 
SRL 

17418,0 + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

17419,0 + + 

SRL Produse de 
Familie 

19782,0 + + 

Fileu de curcan SC Villa Prodotti 
SRL 

20385,00 151kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

21517,49 
 

+ + 

SRL Produse de 
Familie 

24788,16 + + 
 

CC Nivali-Prod 
SRL 

25670,0 + + 

SRL Baguette 27432,17 + + 
 Franzelă feliată şi 
ambalată calitatea 1-
0,5 kg ambalată şi 
etichetată 

SC Budăi Grup 
SRL 

15555,56 2400 buc + + 

Chiflă cu mac 80g 
SC Budăi Grup 
SRL 

6162,04 
 

1210 buc + + 

Colăcel cu mac 75gr 
SC Budăi Grup 
SRL 

3361,11 1210buc   

* 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 

21.11.2022 SRL Nobil Prest Grupul de lucru pentru 
achiziții publice a 
primăriei or. Telenești a 

Agentul economic a prezentat și a 
argumentat justificativ solicitarea 
grupului de lucru: 



10 
 

solicitat prin scrisoare 
nr.620 din 21.11.2022 
agenului economic 
conform p.4.10C din 
DUAE să prezinte o 
monstră la poz.7 ,,Unt 
țaranesc din smintina 
dulce, cu confinut de 
grasime din lapte de 
72,5 %,, și certificatul 
de calitate . 
În temeiul pct.76 al 
Documentației Standard 
pentru realizarea 
achizițiilor publice de 
bunuri și servicii 
argumentarea 
justificativă la  poziția 9 
Peşte “Hec,, fără cap şi 
solzi congelat din 
anunțul de participare. 

 
Ca raspuns la scrisoarea nr. 620 
din 21 noiembrie 2022 expediata 
de catre 
institutia dvs in adresa SRL 
“NOBIL PREST” va 
comunicam urmatoarele: 
- La pozitia Peste "Hec" fara 
cap si solzi congelat, este o 
greseala masinala, 
dispunem de o cantitate mai 
mare de peste. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  V          
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: 

(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   
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Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lapte pasterizat 
2.5%- 1L 

SA,, Lactis,, 3600 
pachet. 

11,51 41460,0 44776,80 

Caşcaval -brânză 
tare 
de Olanda din lapte 
natural 45% c/s 

SA,, Lactis,, 110 kg 100,0 11000,0 13200,0 

Iaurt natural cu 
fructe-0,125- 
0,140gr 

SA,, Lactis,, 1180 buc 5,56 6555,56 7080,0 

Brânzică Mic-Vis în 
assortiment 4% 
pachete 
100 gr. 

SA,, Lactis,, 1175 buc 5,74 6734,49 7273,25 

Total    65750,05 72330,05 
Chefir 2.5% -500gr SRL Lapmol 1010 pachete 6,27 6340,50 6847,74 
Total    6340,50 6847,74 
Brânză de vaci 9%- 
500gr. 

S.A„FABRICA DE 
UNT 
 DIN FLOREŞTI” 

270 pachete 25,93 7000,0 7560,0 

Smântână dulce 
15%- 500gr 

S.A„FABRICA DE 
UNT 
 DIN FLOREŞTI” 

205 pachete 16,88 3460,32 3737,15 

Total    10460,32 11297,15 
Piept de pui c/s 

congelat(file)ambalat 
în caserole a câte 1-5 
kg 

SC Villa 
Prodotti SRL 

870 kg 66,65 57985,50 69582,60 

Carne de bovină 
proaspătă refrigerată 

SC Villa 
Prodotti SRL 

200kg 127,5 25500,0 30600,0 

Carne de iepure SC Villa 
Prodotti SRL 

90kg 126,75 11407,5 13689,0 

Carne de porcină 
proaspătă refrigerată 
 

SC Villa 
Prodotti SRL 

200 kg 
 

85,9 17180,0 20616,0 

Fileu de curcan SC Villa 
Prodotti SRL 

151kg 135,0 20385,0 24462,0 

Total    132458 158949,6 
Unt Ţărănesc 72,5% 
în pachete a câte 200 
gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

135 kg 126,81 17120,0 18489,60 

Peşte “Hec,, fără cap 
şi solzi congelat 

SRL,,NOBIL 
PREST 

270kg 55,0 14850,0 17820,0 

Fidea (tăiței de casă 
cu ou)-400gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

135 
pachete 

15,51 2093,63 2512,35 

Biscuiți cu lapte SRL,,NOBIL 80 kg 29,17 2333,59 2800,0 
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pe ulei, 
f/ă conservanți în 
cutie a câte 5 kg 

PREST 

Biscuiți p/u 
copii,, f/a 
conservanţi 
ambalaţi în cutie 

a câte 4 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

110 kg 30,0 3300,0 3960,0 

Frunză de dafin 20-
25 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

18 
pachete 

3,67 66,0 79,20 

Drojdie uscată 50gr. SRL,,NOBIL 
PREST 

60 pachete 2,16 129,33 155,20 

Ceai negru 
natural 
(frunze 
pentru 

infuzie)100 gr. fără 
aromatizatori 

SRL,,NOBIL 
PREST 

65 
pachete 

18,5 1202,5 1443,0 

Paste făinoase 
(scurte, tubulare, 
cornișoare) din făina 
de griu tare (durum) 
de calitate superioara 
sau de calitatea intii - 
gr. A extra 

SRL,,NOBIL 
PREST 

200kg 18,33 3666,67 4400,00 

Fructe de măcieș 
uscat,ambalat în 
pachete a câte 200 
gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

35kg 56,67 1983,33 2380,0 

Oțet din mere,natural 
6% ambalat în sticle 
-1L 

SRL,,NOBIL 
PREST 

25 buc 9,0 225,0 270,0 

Dulceață in 
assortiment borcan 
690gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

120 buc 46,0 5520,0 6624,0 

Pastă de tomate c/s 
25- 30% borcan 720 
gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

35 buc 24,17 845,94 1015,0 

Castraveți 
muraţi calitate 
superioară ,f/a 

conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

80 kg 35,0 2800,0 3360,0 

Roșii murate calitate 
superioară ,f/a 
conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
1-2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 35,0 1750,0 2100,0 

Suc de roșii f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50 buc 29,17 1458,34 1750,0 

Fructe uscate în 
asortimentîn saci-5-
7kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 56,67 2833,33 3400,0 

Făină de grâu calit 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

400 kg  9,17 3666,67 4400,00 

Crupe de grâu 
calitate 

SRL,,NOBIL 
PREST 

130kg 8,83 1148,33 1378,0 
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superioară în pachete 
a câte 1 kg 
Crupe de orz 1 kg SRL,,NOBIL 

PREST 
90 kg 8,83 795,0 954,0 

Crupe de griș 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

170 kg 11,44 1944,49 2334,1 

Crupe de arpacaș kg SRL,,NOBIL 
PREST 

100 kg 8,83 883,33 1060,0 

Crupe de porumb 1 
kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

90 kg 11,11 1000,00 1199,7 

Crupe de mei 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

85kg 13,75 1168,75 1402,50 

 Hrișcă 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

100kg 33,33 3333,34 4000,00 

Crupe de 
arnăutcă(arpacaş cu 
grâu mărunţit) 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

85kg 15,83 1345,54 1615,0 

Fulgi de ovăs 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

80 kg 19,17 1533,59 1840,0 

Sare de piatră 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

40 kg 8,83 353,33 424,0 

Stafide-500gr 
SRL,,NOBIL 
PREST 

35kg 45,71 1600,0 1920,1 

Mazăre uscată 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

120 kg 10,74 1288,79 1392,0 

Orez rotund 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

140kg 25,0 3499,99 4200,0 

Crupe CousCous 
1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

70 kg 31,67 2216,67 2660,0 

Prune uscate f/a 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

35 kg 62,5 2187,5 2625,0 

Caise uscate fără 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

40kg 96,33 3853,33 4624,0 

Fasole 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 24,07 1203,49 1300,0 

Seminţe de floarea 
soarelui decojite-
500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 45 pachete 

17,30 778,33 840,60 

Seminţe de susan 
200gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

40 pachete 16,58 663,33 796,0 

Seminţe de in 200gr SRL,,NOBIL 
PREST 

40 buc 6,67 266,79 320,0 

Total    96908,25 113843,35 
 Franzelă feliată şi 
ambalată calitatea 1-
0,5 kg ambalată şi 
etichetată 

SC Budăi 
Grup SRL 

2400 buc 6.48 15555.56 16800.0 

Chiflă cu mac 80g 
SC Budăi 
Grup SRL 

1210 buc 5.09 6162.04 
 

6655.0 

Colăcel cu mac 75gr 
SC Budăi 
Grup SRL 

1210buc 2.78 3361.11 3630.0 

Total    9523,15 27085 
Peşte “Macrou,, file 
congelat fără cap 

Baguette SRL 
 

100kg 81,67 8167,0 9800,0 

Pesmeți măcinați 
500gr. 

Baguette SRL 
 

40 buc 14,49 579,60 625,68 
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Sare iodată în 
pachete a câte 1kg 

Baguette SRL 
 

55 kg 7,49 411,95 494,34 

Cacao pudră100% 
ambalat în pachete a 
câte 100gr 

Baguette SRL 
 

20 buc 11,24 224,8 269,76 

Zahăr tos saci 50 kg Baguette SRL 
 

145 kg 22,04 3195,8 3451,46 

Covrigei cu mac c/s 
saci 6 kg 

Baguette SRL 
 

150 kg 22,68 3402,0 3674,16 

Mazăre verde 
conservată în 
borcane 670gr 

Baguette SRL 
 

80 buc 11,62 929,60 1115,52 

Porumb conservat în 
borcane 670 g calit. 
super. 

Baguette SRL 
 

90 kg 28,33 2549,70 3059,64 

Gem în assortiment 
 borcan 860gr 

Baguette SRL 
 

60 buc 23,33 1399,80 1679,86 

Suc de fructe f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

Baguette SRL 
 

200 buc 36,66 7332,0 8798,40 

Miez de nucă c/s 
ambalat în pachete a 
câte 1000 gr. 

Baguette SRL 
 

30 kg 116,66 3499,80 4199,76 

Bulgur 1kg 
Baguette SRL 
 

90 kg 25,83 2324,7 2789,64 

Linte uscată(verde) 
1kg 

Baguette SRL 
 

55 kg 31,67 1741,85 2090,22 

Bicarbonat de sodiu 
500 gr. 

Baguette SRL 
 

25 buc 12,08 302,0 362,4 

Ulei de floarea 
soarelui rafinat 
butelie - 5L 

Baguette SRL 
 

160 l 29,99 4798,40 5758,08 

Total    40859 48168,92 
Ouă de găină  5500 buc 2,93 16129,65 19355,58 
Total    16129,65 19355,58 
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  

SA,, Lactis,, 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL LAPMOL 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
S.A„FABRICA DE UNT  DIN 
FLOREŞTI” 

28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

SC Villa Prodotti SRL 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL,,NOBIL PREST 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SC Budăi Grup SRL 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
Baguette SRL 
 

28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL ECOBIO-GRUP 28.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
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(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 

Întreprinder
ea: 

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 

SA,, Lactis,, autohton 91 28.11.2022 15800000-6 65750,05 72330,05 31.12.2022 

SRL 
LAPMOL 

ÎCS 97 
28.11.2022 15800000-6 6340,50 6847,74 31.12.2022 

S.A„FABRICA 
DE UNT  DIN 
FLOREŞTI” 

autohton 96 
28.11.2022 15800000-6 10460,32 11297,15 31.12.2022 

SC Villa 
Prodotti 
SRL 

autohton 95 
28.11.2022 15800000-6 

132458 158949,6 
31.12.2022 

SRL,,NOBIL 
PREST 

autohton 98 28.11.2022 15800000-6 
96908,25 113843,35 

31.12.2022 

SC Budăi 
Grup SRL 

autohton 99 28.11.2022 15800000-6 
9523,15 27085 

31.12.2022 

Baguette 
SRL 
 

autohton 93 
28.11.2022 15800000-6 40859 48168,92 31.12.2022 

SRL ECOBIO-
GRUP 

autohton 92 28.11.2022 15800000-6 16129,65 19355,58 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) ___________ 
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 02 din 30.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” 
 

Localitate Comuna Găvănoasa, raionul Cahul 
IDNO 1012620011077 
Adresa Comuna Găvănoasa 
Număr de telefon  
Număr de fax 0299 57 121 
E-mail oficial gimnaziulgavanoasa@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Fedosova Oxana 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție COP             □   
 

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  347353,7 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

 Nr: 21051725 
Link-ul:   
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051725/ 

Data publicării anunțului de participare 14.02.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Bugetul de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție 

26.02.2022    

Denumirea operatorului economic SLAVENA LUX 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:10 
Data:01.03.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:277882,96 
Inclusiv TVA: 347353,7 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 
  

mailto:gimnaziulgavanoasa@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051725/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 
Rezilierea contractului 

Temeiul juridic Art.77 (1)lit.b din Legea nr.131/2015 privind 
achizițiile publice,pct.8.1 din contractul de 
achiziție Vîrticuș Grup SRL Nr:3 , Baguette 
SRL Nr:4, Serviabil SRL Nr: 5, Iugintertrans 
SA Nr:6, Cahul Pan SA Nr:7,Alim Total SRL 
Nr:8 din 13.01.2022, 
Circulara Ministerului de Finanțe al RM nr.13-
09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea 
contractelor de achiziții publice în contextul 
volatilității prețurilor 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu se aplică 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
VI. (Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 

amploarea serviciilor) 
    În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică de produse alimentare nr. 21051725 din 01.03.2022,,a 
fost incheiat contract de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022. După declanșarea războiului în 
Ukraina, prețurile la produsele alimentare au cunoscut o majorare esențială. 

   În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale, operatorii economici au intervenit cu solicitări de 
majorare a prețurilor unitare pentru produsele deja contractate, ceea ce contravine prevederilor Legii 
nr.131/2015, privind achizițiile publice. 
  În scopul soliționăroii problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în 
contextul volatilității prețurilor.Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările 
ce conțin în circulară cu nr.13-09/94 din 14.04.2022 

 

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)  
    Circulara emisă de  Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022 cu 
privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor     

VIII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.10 din  30.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional Nr 2 din 10.08.2022 privind micsorarea cantițăților de produse alimentare 
,conform contractului inițial SRL Slavena-Lux . 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Slavena-Lux 02 01.12.2022 172025.06 215031.33 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
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                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SIIAMA
privintl modilicarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-catlru

Nr. 2 din 07.12.2022

I. I)ate cu privire la autoritatea contr:rctant:i:

II. f)atc cu privire la procedura cle achizi{ie:

III. f)ate cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-catlru:

Denumirea autoritlfii contractante Prirnaria comunei Boghenii Noi

Localitate s.Boehenii Noi

IDNO r 00760 I 00 I 824

Adresa s.Boglienii Noi raiorrul Ungheni

Numrir de telefon 023692936;079 I 0387 I

Numlr de fax 023693087

tr-mail oficial ri rnariaboghen i i no i (r)grn a i I . corr

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

ilipovici Gheorghe .079 I 0387 I

Tinul proceclurii de achizitie Licitatie publicd:

Obiectul achizitiei Lucrdri de constructie a trei apeducte

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 14242000.73 MDL
Nr. qi Iinl<-ul proccdurii (se vo indica din cadrul
p o r t a I ul u i guv er n o m en I a I vvvvw. n t I e n d e r. gov. nteil

Nr:ocds-b3wdp I -M D- I 65 4 I 59 646087

L i n k : https : //mten d er. gov. m d/ten der/ocd s-

b3 wdp I -MD- I 65 4 1 59 64608'7

Data nublicirrii anuntului de participare 02.06.2022

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anun{ul
respectiv (dupd caz)

Nu

Tipul contractului de achizific/acordului-cadru B*iil[i Servicii ri l-ucrdrifi

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se refer[ la un
proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

Nud Dan

Sursa de finan{are Buget de stat I Buget local I
Buget CNAS n Surse externe n

Alte surse: findicalil
Data cleciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

20.07.2022

l)cnu mirea operatorului economic SA Orizont

Nr. qi data contractului de achizi{ie/acortlului-cadru Nr: 22

oata'. zs.oz.lT22--
Valoarca contractului de achizitie/aco?dului-cadru FArA I'VA:l 10ti567.57 lci

lrre ltr:'ir I VA:l l-'l()ltt I Ot'i le i

I r. r2.l0llTermen de valabilitate
Termen de executie n c o n tb rnr i ta t e c u a I ocntlt]"q a [lE lS_Q]1ge_tqIg



r .-r_------_lrllJ 
ITipul contractului de achizi(ie/acordului-cadru Bunuri rl Serviciilr l.trcrariI

Nril D;tContractul de achizifie/acordul-cadru se referi la un

proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale

L.,niunii Europene
Sursa de finan(are Buget de stat fi Buget local Q

Buget CNAIp Surse extertre c
Alte surse: [lhdicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de nchizi{ie/
acordului-cadru

20.0'7.2020

Denumirea operatorului e"conomic SM Polimer Gaz Conslructii

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr:21
Data:2}.01.2022

Valoarea contractului de achizilie/acordului-cad ru FarI TVA: l00l 5878.54 lei

Inclr"rsiv TVA: I 201 9054.25 lei

Termen de valabilitate 3t.t2.2023
Termen de executie !"r: rq!&ryf1ql9j_tlelgglfl9_erygl e bu setare

Tipul contractului de achizi(ie/acord ului-cad ru

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referi la un
proiect ;i/sau program finanfat din fonduri ale

Uniunii Europene

Nud Dar

Sursa de finanfare Buget de stat I Buget local I
Buget CNAS n Surse externe n

Alte surse: flndicalil
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{iel
acordului-cadru

20,07.2022

I)enumirca operatorului cconomic SA Orizont

Nr. qi datn contractului de achizi(ie/acordului-cadru ua3_____ _
Data:29.01.2022

Valoarea contractului de achizi(ie/acord ului-cad ru !,a1q TV,{:-203_l l7a.e4 !e!
InclLrsiv'l-VA:2437409.22 lci

Termen de valabilitate 3t.t2.2022
Termen de execu{ie n confornritate cu alocatiile arruale bugetare

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

Micgorarea valorii contractului a
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare/
prestare r
Modificarea termenului
Rezel ierea corrtractu I tr i

de valabilitate
tr

Altele: llndic'uli
Art.76 ulirr ( I ),(7),2 (u) (bt dirt Lcgcu rrr I 3I tlitt
lDJ 7 ? Lt;rLi y t,, ! : L,_ I !:t5!i I uLy a L s _
[,\a w inclic'ct dtrcti .se ulili:eu:ti Ttralul uc'lutrliztrt ttl
c'rnrtruc'tului dc uc'hizilii ptrhlit't',itrt'ttrclului-
cutlrulNu se aolicti

[Se vor indica toate ntoddicdrile operute uttterittr'

Tipul nrodific[rilor

Temciul juridic

Crc;terea pre{ului in urma motlificirii (dupd
c'az)

Modilicarea anterioar[ a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru i vlloareu ace.sloral Nu sunt

,,), ,,J
rctutui- 

|

,;w:;1



Alte inlbrmalii relevnntq

V. f)escrierea achizi(iei inainte qi dup[ modificare:

Grupul de lucru in gedinla din 03 noiembrie a constatat cd conlornl procedurii de

achizitie prUfi.a prin liciiatie fublica plivilt 
.1r-rcrdrile 

de construcfie a "Constrttctia

atreiapedupte"cu,',ro.dr-b3*apt-rran-t054159646087;iinbazadecizieinr0l
din20.07.2022 aufort d.r.*,-,ati cdgtigatori si atribuite contracte de achizitii publica

cu operatorii economici dupa cum urmeazd:

I,otnrls.Mircesti.SAorizontinvaloareclel33028l.0sleicontractnr22din
29.01.2022
Lotnr2s.Bumbata-SAOrizontinvaloaredc243T40g'22leicontractnr23din
29.07.2022
I-ot rrr 3 s.Radenii Vechi-SR.l- Polimer Gaz. Constn-rctii in valoarc de 1201905'1'25 lei

contract nr 21 din 28'07 '2022
Grupuldelucrulanronrentsolicitamodiflcareatermenulr.tidcvalabilitatrea
contractuluinr22pentrllLotulnrls.Mircestipinala3l.l2.2023.

vl.Descriereacircumstan{elorcareauf[cutnecesarlmoclilicarea:
rnbazaacordului aditionar nr.r916 din 0r .oz.z022la contractul de finantare nr 614746-6289

din 21 .12.2020 i"tr. prin-,uria comunei Boghenii Noi si Ministerul Mediului privind cuantumul

mijloacelor preconizat pentru anul 2022 grupul de lucru,conducanduse de prevederile Legii

nr.l31 art.T6consider6logic Ei opoftun prelungirea termenelor valabilitalii contrirctelor

VtI. Rezultateleexaminlrii:

i. baza deciz.iei grupului de lucru de modificare a cortractr.rlui de achizitie/acordulLri-cadrut trr' I --din

g..,l?,2g_U., a tost irrcSeiat acordul acliliorral privind prcltttrgirea terttletlelor contractcl()l' eu opcratt)l'ii

econotnici duPd cttttt urtneazd:

Acord adi(ional nr l- din 07.l2.2022incheiat cu operatorul economic SA Orizont :

Se prelungeste termenul contractuluinr22 din 29 iulie2022 pfina la 31'12'2023

Vulou.*a motl ifi cirilo(d!!t r94
Nr. qi data acordului

Inclusiv TVAFIri TVA
07.12.2022SA Orizont

torul grupului de lucru:

(Nutne, Prenume)

:irii Puhlice; ntun. chi;intiu,;os. llint'e;li,53, tct.:022-820-703: ltx; 022-820-12'\
'fli 

a p' a .t e n cl e r. gr tt'. tn tl ; rt',l' I t' t e n d e r' g( )\'] tt t Ll

:iio 
N'alionulci pi'rtr,, SolulionctreclC'r)ntestaliilor: mtttl. ()hi;indu, hd' $te/un,ccl Nlare Si S/tlnt'

ii't''ibr-i)'i,-i'il', il*: or, 820-651 ; e-mctil; c'ttnrtesturiiitt'ctnsc"tncl" v'tt'v' qnsc"nttl
121 et. 1:



DARE DE SEAMA

de atribuire a contracrului de achizilii publice

Nl21066447 dij. A'/ .122022

l. Date cu privire la autoritates contractanti:

Denumirea autoritdtii contr.ctsnte lMSf Asociatia Medicala Terito.iala Clocana

Localitate Mlrn Chisinau
IDNO 1003600152743

Str. Vadul lui Vode.80

Numtrr de telefon 022t4',75255

Numrr de fax 022/4',75255

E-nail oficial amt.ciocanarEms.md

Adresa de internet www,amt-ciocana.md
Persoana de contacr lrrze Drcnune. tete[an. e-naLt] Danu Evqhenia

2. Daie cu Drivir€ la Drocedura d€ atribuire

TiDul nrocedurii de atribuire aDlicate Licitatie d€schisa
Procedura de achizitie renelat Aroii caz)

Tipul obiectului contrrctului de achizitie/ acordului-

obiectul achizitiei Reactive ;i articole de laborator, pentu anul de activilate

2023.

Cod CPV 33696000"5

Expunerea motivului/ten€iului privind aleger€a
procedurii de atribuire ft cazul aplicdrii altor
Drccedwi decar licitatia deschisd)

Licitatie deschisa

Procedura de airibuire (se w indicd din cadrul
po|talului gwe/ndmenta| wr.ntendet.gor.nd)

Nr 21066447

Link-ul:
httpsr//mtendergov.mavtend€rs/ocds-b3 wdp1 -MD-
1661225821082

Data pubiicarii | 3 I . 10.2022

Platforma de achizitii Dublice utilizattr 0 achizitii-md

Anunt de intenlie publicatinBAP (dupA caz) Data: din 28.10.2022

Link-ul: baD. .85

Tehnici Ai instrumente specifice de atribuire Achizilie licitalie publca

Sursa de linanlare CNAM

\alo^rea estim^6 (lei, ldtu fV4) 2 455 939.04

3. Clariffciri privind documentafia de st buirci nu au fost

(Se va campleta in caz l in cale au fost solicitate clatilicdti)

Data solicitirii cl.rific{rilor
Denunirea oDeratorului economic
Expurerea succinH a solicitnrii d€ clarificare

ExDunerea succinfii a risDunsului
Data transniterii

4. Modificnri operate in documentafia de atrib[irei nu au fost



(Se la conpleta i cazut in carc aufast operdte mo Jicdri)

5. Pann b termenul-linitn (data 21 11 2023 ora-8:30)' au depus oferta 2ofertanti:

;;;t t.tt'a """t" 
*"se li documentele de calificare $i af€rente DUAE prezentate de ciitre

iffi"t" ;iiAP/"1t" nltit".""t"' a e infor.m:le (dupd

ffi"\chiderea oferielor

prctlurEit (du?a1 c@)

Asocialii/
administratoriiNr.

I
2

lui economic

-

IDNO

ro6:aoot I r12
br(l!UDUTY[!I sRI \le.'clrm AM 1003600131744

Denumire document I

,fr6-----=Li

----

Documel
cnsmha in: I ''...'',"''.-'--.:.||

Prezentat

Deciaralie

Carantia penfiu oterla ur valoare oe

loo din !;loarea otelrei ftra TVA
Prezeniat
hezeniai

;;-^ ,r" 
"rpr-qnecificatii 

telltice
/g-*" ,r*"r-."e.i]'lcatii de ore!

cfi 

-ifrcatielnregistrareDeciziede

inregistrare a lntreprindeii/Extras
din Registrul de Stat al percoanelor

hezentat

Prezentat Prezeniat
Certificat de atribuire a cofiulul

bancar Prezentat

;";lr*,lr'p'"'d .a *'ger!ir.sunr I PreTental

in anbala!ul Producdlon'LuL tr I

seturil€ de reagenti se pasreazi pura 
I

la liware |n condiliile prevszute de 
L

Droducaior (la frigider. frigorifer sau 
J

il ryT"::-i::*"::.,".i," 
o*""' 

I
Prezentat

Netucadrarea ln situair e ce

detemind excluderea de ra

procedura de ahibuire, ce vrne ln

aplicarea art 19 din Legea Nr'

Declaralia PLivind drspunerea o€

inaineri calificali !i certificaF de la

D;d!catorul dispoziti!elor medicale
)^.- ^-^.,-.-" -^-i ir 

^r 
..rtificaielor)

Insllrlcliuni de utilizare ln lLnoa oc

smt sau rusa, La cerer€a grupuluL oe

Ce{ificat de efectuare srslemaBca a

Dldtii impozitelor contributiilor

La cererea sruplul-ls -.19!4 j9



prezinti mostre ln rimp de 5 zile, de
l' .nPrar^fl rl .lafi sitor
Declaralie privind lista pincipalelor
liwiri similare efectuate ln ultimii 3

ani de activitate.Minim 3 ani de

experi€nF specificd in Prestarca
serviciilor similare

Prezentat Prezenta!

Declaralie Privind conf-nnarca
ideDiitalii beneficiarilor efectivi li
neircaclrarea acestora ln situalia
condamnarii pentru participarea la

activite! ale unei organizatii sau

gruptui criminale, Penhu coruplie,

fraude sj^au spalare de bani

Garantia de buna executie a

contractului

Prezentat Irrezentat

(lnfamalia yi.)ind .lenunirea dacumenteLor p/ezentate se |'a indica in canfamitate cu cefinlele din dacunentalia de

atribuie Si se va consemna pnn: prczeno,' nepreze tat, nu corespunde (in cazul cAnd docunentul a fost prezentat' dar nu

coresDundecerintelor de calirtca/e))

7. Infonnalia privind corespuniler€a ofert€lor cu cerintele solicitete:

,azul utiti?atti llc alie. ete\ftonQ v va indr a pretul atentt l;nale

iiti,^"it, p):r,"a )c*^punderea cu cerinyeri de catlicate I Colapunderca cuspecitcatiitetehnice". sera

"o)senna 
win: ,. + " in cazul corespuntlerii si prin 

',- 
" in cazul necorcspundelii)

8.PentruetucidareaunorneclaritiitisauconfirmaresunoldatepriYindcorespundereaoferteicucerinf€l€
stabilitein documentatia ale atribuire (inclusiv justificarea pretului anorm'l de scizut) s-a solicitat:

Denumirea lotului
D€Dumirea

operatorului

Pretul ofertei
(ftrI TVAr Cantitrte ii

unitate de
misurtr

Corespunde

cerintel€ de
calificare

Corespunderea c.
specificatiile

tehnice

Reagenli penbu
invesiigalii
imunologice,
alalizator automat
(ip inchis)
"VIDAS"

SRi- Mediclim AM 1 113 107,70 133?0 bucdli

Reagenli pentru

investigalii 1a

analizatorul automat
(tip inchis) ,, VITEC-

SRL MediclimAM
235237,44 128 seturi

Reagenli pentru

investigalii
hemaiologice,
analizaior (tip lnchis)
"Cell Dvn Rubv"

SRL GBG.MLD I 102 820,00 2706 lir'i
14 seturi

Data
solicitArii

Operatorul economic Infornstia solicitatn Rezmatul rtrspunsului operatorului
economic



9. OfertantiirespinAi/descalilicali:

Denumirea oDeratorului economic Moti!ul resDinserii/descalifi ctrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribui.e aplicat:

Prejul cel maj scazuL corespunderea cerinlelor solicitale
(in cazul in carc in cahut prccedu i cle atribuire sunt dplicate mai multe criterii de atribuirc, se rar indica toate crite/iile

de atribuirc apli.ate Si denunirca loturilor afercnte)

12. lnformatia privind fsctorii de evaluare aplicatil

(Se w completa pentru lotwite care au fon dtibuite in baza c teriilor: cel mai bun tapart calitate-Pel sau cel mai bun

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumtea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatonrlui economic n Total

Denunhe facrorul I
Denunire factoruln

13, Reevaluarea ofertelor:

(Se w canpleta in cazul in care ofenele a fost rcewluate rcpetat)

Moti! ul reevaluarii oferlelor
Modifictrile oDerat€

14. in urma examinlri, ev.lunrii pi comparlrii ofertelor depuseln cadrul procedurii de atribuire s-a dech:

Atdbuirea conrractului de achizitie publicS/acodului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publici:

ln temerulan. /l alllr. llt

Denrmirea Iotului Denumirea
operatorului

Cantitate $
unitate de
misurtr

Pretul unitar
(fird TvA)

Pretul total
(frrn TVA)

Pretul total
(inctusiv TvA)

Reagenti penL'u investigalii
imunologice, analizator
auromat "VIDAS"

SRL
MediclitnAM

13370 bucaF I l 107,70 1 113 107,70 I 202 415,52

Reagenli pentr-u investigalii la
analizatorul automat., VITEC- SRL

M€dicLim AM

128 setun 23523',7,41 255 061,41

Reagenli penlu investigalii
hematologice, analizalor
"Cell Dln Ruby"

SRL GBG-
MLD

2706 litri
l,l seturi

1 r02 820,00 t 102 820,00 1 l2-l t84,00



15. Informsrea operatorilor economici desPre deciziile grupului de lucru pentru achizi(iil

D€nurnlrea operatorului economic DEta transmit€rii Modslitatea d€ transmitere

SRL GBC MLD 25.t\.2022 6 u dllr lilianaAsbe.md

SRI MediclimAM 25.tl 2022 E-mail: rcmnn bondarciud@rnedlcuttLnd

(Infamalea operdtorilor economici inplicctli in procedura de atribuirc desprc deciziile Srupului de lucru pentru achizilii se

rcalizeazd in;anfamitate cu prc',)ederile aft. 3l .tl Legii w. 131 din 3 iulie 2015 prtuind achiziliile publice)

16. Termenul de aSteptar€ pentru inchei€rea contrectului:

(selectali temenut de atteptarc rcspectat. cctlculalea temenelar prcrdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2al5 plivind

achiziliite ptlblice, inclusi.,' a termenelot de arteptale, se efectueazd i canfornitate cu prc1)ederile TITLULUI 1l/ Capitolul

I (Calcularea Termenului) dl Codului Ctuil al Republicii Moldara).

17. Contractul de achizitie/Dcordul-cadru incheiat:

18. rnfornatia privind achizilii publice durabile (zchiziliiyerzi) (lubrica datd se conpleteazd doal in cazulln carc

ta yoce.turu de achiz ilie pubticd au fast aplicate qiteii de du/abilitate Si s a incheiat contftct/contracte pe t/u

tot/lotwi penh ! care au fost aplicate ctiterii de duldbilitate)l

in cazul in care valoarea eslimau a contractLllui esie mai

mic6 decat pragudle prevazule la alt. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3t din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

[6 zi]e in cazul transmilerii comunicdrii prin mijloace
electronice si^au fax B
L I I zile r'n cazul netransmjterii comunicArii prin mijloace
electlonice $j/sau fa\ tr

in cazul in care valoarca estimatd a coniractului esle

egal, sau mai male decat pragurile prevdzute la art. 2

a1in. (3) al Legii ff 131din3iulje2015privind
achiziliile publice

LII zilein cazul trsnsniterii conunictrii prin nijloace
electronic€ Qi/sau fax E

116 zile in cazul netransmiterii conunicerii prin mijloace
electonice gi/sau fax D

operatorului

lntreprinder

Cu capital

Cu capital

Cu capital
striin

Numnrul
Qi data

acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termer de
valabilitate

AI

/acordului
cadru

Prelul total
(fdri TvA)

Prelulitotal
. (irclr$iy

.rY!., i

,.,.. . .t_tt

SRL Mediclim
AM

lntrepdnderea r'73 dm

41.r2.2022 33696000-5 I 348 345.14
1457416,93 31.12.2023

SRL
MLD

CBG.
Intreprinderea

cu capital
t'72

0'7.12.2022
33696000-5 I 102 820,00 1323 384,00 31.r2.2023

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

(DA/NU) _

Valoarea de achizitie cu TVAdin contract/ contracte a lotuluvloturilor
Dentru care au fost aplicate criterii de durabilitat€ (l!i@): (indicali suma cu TYA)

Coalul CPVaI lotuluvloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru carc tu fost aplicste Prctul cel mai scdzut a



Cel mai bun rcport calitate-Prel o

Pnprczen'adafe.Ieseaml''?|upuldelkdeclaicdtetme,.al.leaepta|epentfLt'chel.fet'
cofit;duiui/contactetor t&dlcate af;g respectat (except1nd cazwile prerdzute de arl 32 alin (3) al Legii ttt 131 din 3

ialie 2015 prtvind achizviite publice ), ptecum si cd tn ca4ul depune i cotltestaliilor $.l/saa rccepllonlfii fapoaft lor ile

honllofiaaf4 aceastea au foit emmhate Si soiullonote. Pin prezenta darc ak searnl, grupul de l^cru pe tra a.h6il
cinjt mi 

"orec*uan"a 
iesttsurdrtt proceiturii de achizilte' fapl Pe tr carc poartlt tspunderc co Jotm p'ewdefilor

legale tn vigoate.

Conducltorul grupului de lucnr pentru achizitii:

//ftoo,,'/*

,$r



1 
 

   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

                                                            de atribuire     a contractului               
 Nr.  1  din  07.12.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi 
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni 
IDNO 1007601009510 
Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni 
Număr de telefon 024861476 
Număr de fax 024861359 
E-mail oficial  dv. primaria @gmail.com 
Adresa de internet dv. primaria @gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Casian Vitalie,024861359,dv.primar@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de constructie a  blocului  “A” la gradinita de 
copii   din satul   Dubasarii Vechi , r.Criuleni 

Cod CPV 45200000-9  
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Achizitii.md ID  
21064259 
MTender ID  
ocds-b3wdp1-MD-1663843497085 
Data publicării:22.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://dubasariivechi.md/achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:17.08.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Buget local,  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9 000 000 lei 
 

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 - 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663843497085 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663843497085
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  17.10.2022, ora 09.00), au depus oferta 5 ofertanti: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Igostaf Construct SRL 1014600001827 Igor   Tataruș 
2. Profmarket Prim  SRL 1010600025874 Stratan Alexandu 
3. S.B.- Fainex SRL 1003600047032 Rodica Snegur 
4. Arcar Construct SRL 1007600058348 Catarajiu Ivan 
5. Atractiv Invest SRL 1014600000370 Dragoș Manole 

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

(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)) 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic  

Igostaf 
Construct 

SRL 

Profmarket 
Prim  SRL 

S.B.- Fainex 
SRL 

Arcar 
Construct 

SRL 

Atractiv Invest 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  
Propunerea financiară prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  
6.DUAE prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  
Garanția pentru ofertă(după caz) prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

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

  1.Oferta prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  
 
2.Cerere de participare 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

3.Declarație privind valabilitateaofertei-60 zile 
calendaristice. 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

 
4.Devizul de cheltuieli 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

5.Garanţia pentru ofertă- 1 % 
 prin transfer sau 
Garanție  bancară  emisă  de către  instituția  
financiară unde se deservește ofertantul în  
valoare  de  1% din  suma ofertei fără TVA, 
 

termenul de valabilitate 60 zile 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

 
7.Dovadă din care să rezulte o formă de 
înregistrare în cazul persoanei juridice 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

8.Avizul Agenției de  Suptaveghere Tehnică, 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
valabil la ziua desfășurării c 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

9.Certificat privind lipsa sauexistența 
restanțelor față de bugetul public național 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

10.Ultimul raport financiar(Bilanțul contabil), 
înregistrat laBiroul Național de Statistică 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  



3 
 

11.Declarație privind experența similară,  
minim 3 ani în domeniul :constr. civile 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

12.Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimii 3 ani de activitate 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

13.Lichiditate generală prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  
14.Disponibilitatea de bani lichizi, emisa de 
o banca Comerciala  acreditata in RM 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  

15.Declarație privind dotările specifice, 
utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunnzătoare a contractului 
conform procesului tehnologic al lucrărilor 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

16.Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului însoțită de schema de încadrare 
și salarizare a personalului angajat 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

17.Diriginte de șantier atestat  a…..cărui 
vechime în acest domeniu de activitate nu este 
mai mică de3 ani  pentru domeniile: 
* Diriginte de șantier atestatpentru domeniul 
- (pentru fiecare compartiment din proiect) 
-  Construcții civile, industrial ; 
- Instal. şi reţele de alimentare cu apă şi canaliz; 
 -  Instalaţii şi reţele de încălzire;  -  Instalaţii şi 
reţele de gaze cu presiune joasă;  
-  Instal. şi reţele de alimentare cu energie elect;  
-  Sisteme de ventilare şi condiţionare  

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

18.Lista subcontractanților și partea/ părțile din 
contract care sunt sunt îndeplinite de aceștea de 
atașat copii/ copiile contractului/contractelor 
încheiat/încheiate cu subantreprenorii 
(dacă depășesc 10% din valoarea contractului) 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  

19.Informații privind asocierea prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  
20.Angajament terț susținător financia prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  
21.Angajament privind susținerea tehnică  și 
profisională a ofertantului/ grupului  de operat. 
economici 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  

22.Declarație terț  susținător tehnic prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  
23.Declarație terț susținător profesional prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  prezentat,  
24.Graficul calendaristic de execuție a 
ucrărilor,cureprezenterea grafică a 
consecutivității tehnologice, termenii de 
execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor 
financiare   

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

25.Declarație privind obligațiilecontractuale 
față de alți beneficiari 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  

26.Perioada de mobilizare prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  
27.Documente doveditoare 
privindisponibilitaea de personal atestat ăn 
domeniul securității și sănătății  în muncă.( În 
baza Legii 186/2008 securității și sănătății  în 
muncă 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  neprezentat,  

28.Manualul calității prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  
Demonstrarea accesului la personal /un 
organism tehnic de specialitate, care să 
garanteze asigutarea unui control al calităţii 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

29.Certificate de conformitate  și calitate la 
principalele materiale care conform 
proiectului de execuție și devizului de chelt. 
Conform specificațiilor din proiectul de 
execuție: 

- betoane, mortare  și ciment; 
- nisip și piatră spartă: 
- elemente din beton armat prefabricate; 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  prezentat,  
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- elemente din lemn; 
- elemente de tîmlărie; 
- elemente din metal,(armatură, elemente de 
joncțiune etc) 
- material izolant; 
- material hidroizolant;  
- materiale de finisare; 
- membrane polimeră de tip  
- plăci din teracotă pentru pardosele, inclusive 
adezivul; 

30.Declarație referitor la perioada de 
garanție a lucrărilor 

prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  prezentat,  

31.Certificat ISO 9001:2015, 
implementarea sistemului de 
management al calității în construcții 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  neprezentat,  

32.Informație referitor sistemului de 
management de mediu în întreprindere 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  neprezentat,  neprezentat,  

33.ISO 14001:2015, implementarea 
sistemului de management de mediu în 
construcții 

prezentat,  prezentat,  neprezentat,  prezentat,  neprezentat,  

34.DECLARAŢIE privindconfirmarea 
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 

- prezentat, - - prezentat, 

35.Garanţia de bună execuţie - prezentat, - - - 

 
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 
 
 

 Lucrări de 
constructie a  

blocului  “A” la 
gradinita de copii   

din satul   
Dubasarii Vechi , 

r.Criuleni  

Igostaf Construct SRL  
7 253 566.16  

 
lucrari 

+ - 

Profmarket Prim  SRL  
8 204 048.08 

 
lucrari 

+ + 

S.B.- Fainex SRL  
8 280 269.45  

 
lucrari 

+ + 

Arcar Construct SRL  
8 840 370.00 

Lucrari + + 

Atractiv Invest SRL  
8 915 656.46 

 
lucrari 

+ + 

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Igostaf Construct SRL Nu a intrunit conditiile de calificare solicitate de 

autoritatea contractanat (Primaria s. Dubasarii 
Vechi)(oferta anormal de scazuta) 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de 
constructie a  

blocului  “A” la 
gradinita de copii   

din satul   
Dubasarii Vechi , 

r.Criuleni 

  
Profmarket Prim  
SRL 

 
lucrari 

 
8 204 048.08 

 
8 204 048.08 

 
9 844 857.70 
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15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. al LEGII Nr. 131 din 03-07- 
 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Igostaf Construct SRL 30.11.2022 e-mail 

Profmarket Prim  SRL 30.11.2022 e-mail 
S.B.- Fainex SRL 30.11.2022 e-mail 
Arcar Construct SRL 30.11.2022 e-mail 
Atractiv Invest SRL 30.11.2022 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) 

 
17. 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). 

 
18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de 
constructie a  
blocului  “A” 
la gradinita de 

copii   din 
satul   

Dubasarii 
Vechi , 

r.Criuleni 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

93 07.12.2022 45200000-9  

 
 
 
8 204 048.08 

 
 
 
9 844 857.70 31.12.2023 
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19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

Primar al s. Dubasarii Vechi:      

 

        CASIAN  VITALIE                                                          __________________ 

          (Nume,Prenume)                                                                              (Semnatura)                                                   
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 model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     14 ___din      09.12.2022                .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni 
Localitate mun.Ungheni 
IDNO 1003609150409 
Adresa str.Nationala  nr.37 
Număr de telefon (0236)-2-51-49 
Număr de fax (0236)-2-21-94 
E-mail oficial  imsp-sr ungheni@mail.ru 
Adresa de internet https://www.srungheni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Ludmila Crijevschi , tel . 078877402 
lcrijevschi@yahoo.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Legume si fructe  pentru I trimestru  anul 2023 
Cod CPV 03200000-3 
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:  21068545/ 
ocds-b3wdp1-MD-1669800352722 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068545/ 
Data publicării: 30.11.2022 

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

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

□ Da  □ Nu  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.srungheni.md 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 39 000,0 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669800352722
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.12.2022, ora_10_:_00/__), au depus oferta _un _   ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Nobil Prest  101060002108 Calugher Vadim 
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Nobil 
Prest 

 Operator economic 
3 

Operator economic 
n 

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

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

Nu s-a solicitat    

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

Cerere de participare prezentat    
Declaratie  privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat    

Dovada  inregistrati   persoanei 
juridice 

prezentat    

 Certificate ce atesta calitatea 
produselor 

prezentat    

Autorizarea sanitar-veterinara de 
functionare 

prezentat    

Certificat privind detinerea  unui 
cont bancar 

prezentat    

Declaratia  privind confirmarea 
identitatii  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. 

        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)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și unitate de 
măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespun
derea cu 

specificații
le tehnice 

Le
gu

m
e 

 si
 

fr
uc

te
  p

en
tru

 I 
tri

m
es

tru
 a

nu
l 

20
23

 

SRL Nobil Prest  

Cartofi proaspeti  2500 kg 

+ + 

Ceapă uscata*600kg 
Morcov proaspăt*700kg 
Sfeclă roşie proaspătă*400kg 
Varză proaspătă*-600kg 
Mere -500 kg 
Fructe uscate, mere-100kg 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire, au fost  studiate preturile la zi s-a decis:.Atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru: 

 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și unitate de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul 
total  

(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Disco
unt % 

 
Legume si 

fructe pentru I 
trim.a.2023 

SRL Nobil 
Prest 

Cartofi proaspeti  2500 kg 9,63 24074,07 26000  
 
 
 

Ceapă uscata*600kg 11,67 7000,00 7560 
Morcov proaspăt*700kg 11,67 8166,67 8820 
Sfeclă roşie proaspătă*400kg 10,00 4000,00 4320 
Varză proaspătă*-600kg 8,89 5333,33 5760 
Mere -500 kg 10,0 5000,00 5400 
Fructe uscate, mere-100kg 53,33 5333,33 6400 

  Total  58907,41 64260 
 
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 Nobil Prest 08.12.2022 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 □ 
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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 

Discou
nt 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
NOBIL 
PREST  

Capital 
autohton 160/22 09.12.2022 03200000-3 58907,41 64260,0  30.04.2023 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

 Coducatorul grupului de lucru pentru achiziții: 

POPOVICI Vladimir                                                      ---------------------------------------------- 

(Nume , Prenume )                                                         Semnatura  

L.Ș. 

 
 



 
 

 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 1 din 08.12.2022 

 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”  
Localitate or.Cimişlia 
IDNO 1012620010689 
Adresa or.Cimişlia, str.Ştefan cel Mare 15 
Număr de telefon 024184505 /024122084 
Număr de fax - 
E-mail oficial liceulteoreticic@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Borodin Larisa 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Obiectul achiziției Servicii de alimentatie 
Cod CPV 55510000-5 
Valoarea estimată a achiziției  72500 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639741724977 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639741724977?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare 17.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii □       
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □      
 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

08.12.2022 

Denumirea operatorului economic  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 13-22 
Data: 12.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 455265,00 
Inclusiv TVA: 546318,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639741724977
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
 

Temeiul juridic Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 
nr.118 din 24.02.2022 cu privire la normele 
financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor  
din instituțiile de învățământ 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Majorarea costului normelor de cheltuieli 
pentru alimentarea copiilor de la 10,80 la 13,00 
lei/zi/elev 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu au fost 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
___ Servicii de alimentare a copiilor claselor 1-4 pentru anul 2022_____________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
Se majorează contractul cu suma de 87000 inclusiv TVA conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării 
nr.118 din 24.02.2022 cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile 
de învățământ și anume majorarea costului normelor de cheltuieli pentru alimentarea copiilor de la 10,80 
la 13,00 lei/zi/elev. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 07.12.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

II Alexandru 
Cebotari 

autohton 1-22 08.12.2022 72500 87000 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

____Borodin Larisa_______              ____________________ 
              (Nume, Prenume)            (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SЕАМД
privind mоdifiсаrеа contractului de achizi{ii publice

Nr. 63 din 08.12.2022

I. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contiactante МSР Centrul Nafional de Asistenlб Medicalй
Urgепtй Prespitaliceascй

Localitate mun. Chiqinйu
IDNo 10l5600032824
Adresa mun. Chi;inйu, str. Constantin VАrпач, 1б
Nчmir de telefon 02228-62-70
Numйr de fax 02228-65-0l
E-mail oficial cnamup. achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907
с namup. achizitii@ambul anta. md

II. Date cu рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

III.Date сч privire la сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie
Сеrеrеа ofertelor de рrе{uri й
Licitalie deschisi п
Altele: [Iпdicatil о

Obiectul achizitiei Арi potabilй
Cod СРV 41 1 10000-з
vаlоаrеа estimati а achizitiei з69084,00 йrб ТVА

Nr. 9i link-ul рrосеdчrii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul ui guу е r паm е пt al ww цl, mt е пd е r, g о v. m d)

Nr: ocds-b3wdp l -MD-1 640095400785
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 640095400785

Data publicйrii апuпtчlчi de participare Data publicйrii: 2l,|2.202l
Data (datele) Ei rеfеriп{а (rеfегiп{еlе) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurпаlul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectuI (proiectele) la саrе se
геfеrй апuп{ul respectiv (dupd caz)

Nu se арliсё

Tipul сопtrасtului de achizi{ie/acordului-cadru
Bunuri И
Servicii п
Luсrйri п

Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru se rеfеrй Ia
uп proiect;ilsau рrоgrаm fiпап{аt din fonduri ale
uniunii Ечrорепе

NuИ
Dап

Sursа de fiпап{аrе

Buget de stat п
Buget CNAM й
Buget CNAS п
surse ехtеrпе п
Alte surse:

Data deciziei de аtriьчirе а сопtrасtulчi de
ach izitie/ асоrdulчi-саdrч Nr. l03 din 30.12.2021

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic СС "Aquatrade" SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Nr.0l
Data: 03.01.2022

yаlоаrеа сопtrасtului de achйitie/acordului-
саdrч

Fйrй TVA: з87200,00
Inclusiv ТVА: 464640,00

теrmеп de valabilitate з1.|2,2022



Теrmеп de execu{ie

La necesitate in decurs de 5 zile lчсrёtоаrе dup5
sеmпаrеа contractului. Livrarea mбrfii la аdrеsа С.
Vбrпач, 16 9i la toate Substatiile 9i Punctele din
cadrul IMSP CNAMUP din mun. Chiqinбu qi de ре
intreg teritoriu al R.M.

Tipul modificirilor

Micqorarea valorii contractului п
Majorarea valorii contractului И
Modificarea termenului de ехесutаrе п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezilierea contractului п
Altele: [IпdicayiJ

Теmеiul juridic Art. 76, (7),2)din Legea пr. 13 l din 03.07.201 5
Сrеýtеrеа pre{ului iп urmа modificirii (duрd cazj
Modificarea anterioari а contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupdcaz) 

--'------'--

Alte informa{ii rеIечапtе

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

Y. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрй mоdifiсаrе:

(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sаu valoarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea serviciilor)

VI.Descrierea circumstan{elor саrе ач fйсчt песеsаrй modificarea:

Ре parcursul anului 2022, in mai multe regiuni ale tйrii (SAMU/PAMU), а fost majorat пчmйrul de
echipe care асоrdi asisten}й medicalй urgепtё prespitaliceascё, fapt се adus la mаjоrаrеа пumйrului de
angajati ai IMSP CNAMUP. Drept uппаrе, cantitatea contractatй pentru anul curent а fost epuizatй, fiind
necesar majorarea valorii contractului pentru а sigura angajalii IMSP CNAMUP cu арй potabilё.

VII. Rezultatele ехаmiпirii:

in baza deciziei grupului de lucru пr. б4 din 08.12.2 022 demodificare а contractului de achizitie а fost
incheiat acordul adilional la contractul пr. 01 din 03.01.2022, incheiat сu compania СС "Aquatrade''
SRL, prin care se majorcazб, valoarea contractului de achizi{ii publice cu suma de 52560,00 lei, inclusiv
ТVА, iar suma finalй а contractului va constitui 517200100 lei, inclusiv ТvА.

Denumire ореrаtоr есопоmiс iпtrерriпdеrеа: Nr. ;i data acordului
adi{ional

VаIоаrеа modific5rilor (duрй caz)
Fйrй ТVА Inclusiv ТVА

СС "Aquatrade" SRL Cu capital
autohton Nr.0l 08.|2.2022 43800,00 52560,00

Conducйtorul grupului de luсrч:

Anatol FORTUNA

Дgеп|iа Дchizilii Publice: muп. Сhisiпdu, sos, Hiпcesti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
e-mail : bap@teпder. gov.md; www.teпder. gov. md
Дgеп|iа NаУiопаld репtru Sоlu|iопqrеа Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Мqrе si Sfinпt, 1

652; fcM: 022-820-65 1; е-mаil: сопtеstatii@апsс.md; wlryy.апsс.md
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I. Date cu

DARE DE SEAMA
Privind modificarea contractului

cle achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 6/1 din 06.12.2022

privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autori ii contractante Primarra Cinisetrti

Satul Ciniseuti raionul Rezina
Localitate

1 00760 1 0080 1 8

ID\O Sutul Cinit.uti raiorrttl Rezina. Primaria
Adresa 02s451237
Numir de telefon

025451231
Num5r de fax

alinasurni la? rnaii.ru

Coror,'ai Victor-

Date cu privire la procedura de achizilie:

urii de achizitie \eeociere fara Publ icare

Obiectul achizitiei
t-l,.*'i a. constructie a retelelor de apa S.

Cinisetrti r-ttul Rezina

45247 1 3 0-0
Cod CPV r r+z te8.60 leieqlY4
Vulout." estimatl a achizi

Data'. 30.04.2021

:O.O+.ZOZ 1 ora 08:00

Nn au fost

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

Denumirea o torului economis SRLJttu.tural C onstruct"

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

E-mail oficial
Persoana de contact

a d,tn cadrul

u I u i qut' e nt a m e n t a | \' v'n' . nJ l[ c]l!l! e!J{)u

o-at" p,tuti"erii anun(ului de participa{e
n1"t"; Publicirilor

anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

p.iti"O proiectul (proiectele) la care se refer[ anunful

respectiv (duPa caz)

Lucrdri

-chizilie/aco 

rd ului-cad ruTipul contractulul or

l-cadru se refer[ la un

proiect ;Vsau program finanfat din fonduri ale

Uniunii EuroPene
Buget local
Fondul Ecoloeic NationalSursa de finan{are

a contractului de *ttititl.l I Decizie de

i 05 05 2021

utribntir. Nr' 05/05
Data deciziei de atribuire
acordului-cad rrr

ruhizifie/acordului-cad ru
Nr. gi data contractu

\r:
Dat

a

=
a'

-'.

;
U

ie/acordului-cadru fu* -*u fr .r, 1 1+l 198.!q lsi
trr.-ltsii T\'.\: 1 370 638. i2

Termen de valabilitate
tt I - '0-'
I lunl

Termen de execu

Tipul modificIrilor \lodit-icarea termen

cortlraclttltti parra la i I l2'202i

Le ge ct rtr.i3l clin OSlll.ZO I S, art.76 alin'7
Temeiul juridic

Cregterea Pre{ului in ,r.*u -odificdrii rduPa

N'Iodifi.ut"u anterioard contractului de \ Jlaiorare0 Icrntenutut valabilitate



contractului
Aditional nr

pcna Ia data de

06 din 03.12.2021

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupn modificare:

ir, *r.ru executarii lucrdrilor de construclie a re{elelor de ap[ din satul ciniseuti, raionul Rezina'

pentru executarea lucrdrilor au fbst alocate surse financiare de cdtre Fondul Ecologic Nalional al RIvI

cu contribulia administrafiei publice locale'

vI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

in conformitate cu art.76, a1inT,subpct. 2, contractul de achizilte m.2J din 05.05.2021, pote fi

modificat fdrd organizarcaunei noi proceduri de achizilie,lindnd cont de situalia cd modificarea a

devenit necesard in urma circumstanlelor pe care autoritatea contractantd pe pracusul exec-utdrii

lucrf,rilor de construclie a relelelor de apa din satul Ciniseuti, raionul Rezina, din motivul transferirii

surselor financiare cu intdrziere, retinere a Fondului Ecologic Nalional RM'

Autoritatea contractant6 este in imposibilitatea de a suplini sursele flnanciare Ei este in sutualia de a

prelungi valabilitatea contractului pdna la 31.12.2023, frrd a putea prevadd situalia susmenlionatd 5i

p.nttn a-Ei onora obligaliunile fala de operator economic'

VII. Rezultatele examinirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr.27 din 05.05.2021

fbst incheiat acordul-adijional privind, majorarea valabilitalii contractului pdna la3I'12.2023.

Denumirea
operator economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. qi data
acordului
aditional

Valoarea
modificlrilor
(se rnodificd) Modificirile

necesare
(valabilitatea
contractului)

FIrl
TVA

lnclusiv
TVA

SRL Structural
Construct

Capital autolttott 08 06.12.2022 31.t2.2023

Conducitorul gruPului de lucru:

Vi

; ntun. Chi;indu,;os. HinceSti, 53; tet.: 022-820-703; fac: 022-820-728;

. nt d ; www.tender. gov.ntd
u solu1ionareT contestaliilor; ntun. Chisindu, bd. $tefon cel Mare si sfdnt,

'l ; e-ntqil ; contestatii@ansc.md; www' ansc.md

I 24 et. 4; tel. :022-820-

31.I2.2022. Acord*ttirilii publice/acordului-cadrlu (dupd caz)

Alte informatii relevante



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. !22 din (P9, A 7- JbDăJl

L_____ Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDiNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail dtm sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:
Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri □

Licitaţie deschisă □ Altele: [Indicaţi]
Obiectul achiziţiei Servicii de furnizare a energiei electrice pentru 

anul 2022
Cod CPV 65300000-6
Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA, în lei 
MD)

2050970,17

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr. ocds-b3wdDl-MD-1636529484465
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdpl- 
MD-163 6529484465

Data publicării anunţului de participare 10.11.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunţul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri □

Servicii de proiectare □ Lucrări □
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □ D a □

Sursa de finanţare Bugetul de stat □ FAOAM □ 
BASS □ Surse externe □
Alte surse: [Indicaţi]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie/ 
acord ului-cadru

11.01.2022

Denumirea operatorului economic SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 4/22

Data: 11.01.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 206 856,00

Inclusiv TVA: 248 227,20
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie pe parcursul anului 2022

IV. Date cu privire la modificările efectuate:
Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului □

Micşorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ prestare □

----------^ --------- _ ^  --- Modificarea termenului de valabilitate □

mailto:sis@sis.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/


Rezoluţiunea contractului □ 
Altele: [-]

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Art. 76 alin. 
(7) pct. 1), 2), şi alin. (9)
Pct. 12.2. al Contractului nr. 319/22 din 01.06.2022

Creşterea preţului în urma 
modificării (după caz)

Nu se aplică

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

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
în temeiul Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu 

privire la energia electrică, Hotărîrea ANRE nr. 823 din 02.11.2022, au fost majorate tarifelor la 
energie electrică.
Astfel, s-a propus iniţierea unui acord de majorare a contractului cu suma de 37234,08 (treizeci şi 

şapte mii două sute treizeci şi patru,08) lei MD.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
în contextul situaţiei de război din Ucraina, fapt ce a dus la majorarea considerabilă a tarifului la 

energia electrică, pentru a asigura cu energie electrică subdiviziunile din teritoriu, s-a propus iniţierea unui 
acord de majorare a contractului cu suma de 37234,08 (treizeci şi şapte mii două sute treizeci şi 
patru,08) lei MD.

VII. Rezultatele examinării:
In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. 4/22 din 

11.01.2022 a fost încheiat acordul de majorare a contractului, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data 
acordului adiţional

Valoarea modificărilor
(după caz)

TVA
Inclusiv
TVA

SA Furnizarea 
Energiei Electrice 
Nord

Cu capital autohton
ûÿ.M.W

31 028,40 37 234,08

Valoarea finală a contractului după modificare va constitui 285 461,28 lei cu TVA.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru: 
Serghei DULGHIERI

L.Ş.

Agenţia Achiziţii Publice: mm. Chişinău, şos. Hinceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov. md; www.tender.gov.md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022- 
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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-i
Anexd

la Ordinul Agenfiei Achizilii Publice
nr. din

Formulor - tip

Dare de seami privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 06.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

il. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizifie:

Denumirea autoritltii contractante Primaria Petrunea

Localitate s.Petrunea

IDNO 1007601002382

Adresa s.Petrunea r.Glodeni
Numir de telefon 0Q49\9253s
Numir de fax 0Q4r26896
E-mail primaria.petrunea@,mai1.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Vatamaniuc Marina

Procedura de atribuire aplicati Licitatie Publica

Nr. procedurii Nr.156/18
Data deschiderii ofertelor 04.05.2018

Nr. BAP Nr.29
Data nublicirii in BAP 13.04.2018

Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publicirilor anterioare in JurnalulOficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anuntul
respectiv.

Tipul contractului de achizifie Bunuri n
Servicii ntffit

Obiectul de achizi{ie Lucrarilor de construcfie a sistemului de

canalizarc a apelor vzate din s.Petrunea

r.Glodeni
Cod CPV 45000000 - 7

Contractul se referl la un proiect qi/sau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Eurooene

Nun

Dao



Sursa de finan{are
Buget de stat n
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse exteme c
Alte surse: Fondul Ecologic, Institu(ia
publicd OJiciul Nalional de Dezvoltare
Regionald;i Locald.

Data deciziei de atribuire a contractului
10.05.2018

Operatorului economic ciqtigitor Societatea cu Rispundere Limitati
,rLaiolatt

Adresa: str. Calea Basarabiei, 2616, mun.
Chiqindu
Tel.: 0 (22) 47- 76 -99
Fax: 0 (22) 47-76-99
Email : info@.laiola.md

Date de contact ale operatorului economic 0 (22) 47- 76 -e9

Nr. contract de achizi(ie Nr.22

Data contract de achizi(ie 12.06.2018

Valoarea contractului de achizifie 15 980 53t,74
Termen de valabilitate 3r.12.2019

Termen de execu{ie 9luni

Tipul modificlrilor operate Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel liwarel

Rezeliereacontractului n
Altele: findicatil

Temeiul iuridic [indicayi actul normativ, articol, alineatl
Valoarea modificirilor [indicali sumal
Informafii privind creEterea pre{ului in
urma modificirii

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadruJ
Nu se aplicd n

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

Nun
Dan
fDacd da, indicali toate modificdrile operate
anterior $i valoarea acestora/

Alte informafii relevante

IV. Date cu privire la modificirile contractului de achizitie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare (natura ;i amploarea lucririlor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):

Costul proiectului ,,Construcfia sistemului de canalizare a apelor uzate din s.Petrunea, r-nul
Glodeni este de 1598073 1,74lei la moment au fost valorificati 13112557,54 lei sau 82 %o. Au



fost indeplinite lucrdri de relele de canalizarc gravitafionald de 16945 m 451 camine de
vizita, re{ea de canalizarc realizata in proporfie de 95 o/o, Itcrdri' de construc{ie a stafiilor de
pompare a apelor uzate SPI Ei SP2 , lucrdri de construcfie a bazinului de omogenizare qi
platforma de ndmol, lucrdri de montare a utilajului la stafia de epurare executatd in proporlie
de 90 Yo. Lucrdrrle ce urmeazd a fi efectuate dupd modificare: finisarea refelelor interioare de
canalizare, utilaj de energie la sta{ia de epurare, dulap de evidenlE la stafia de epurare,
iluminare de pazd, amenaj are.

Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:
Din costul proiectului de 15980731,74Iei ,,Constructia sistemului de canalizarc a apelor uzate
din s.Petrunea, r-nul Glodeni" au fost executate lucriri in sumd de 13112557,54 lei cu suportul
Fondului Ecologic Ei a contribufiei localitalii. Pentru anul 2022 a fost semnat contract de
finanlare cu numdrul 438 N ll0TlDL-2022 qi acord de finanlare incheiat la 7 octombie 2022,
incheiat intre Institulia publicd Oficiul Nalional de Dezvoltare RegionalS qi LocalS qi Primaria
Petrunea in sumi de 31992595,44lei. Lucrdri au fost executate in sumd de 433745,07 lei din
cauza finanfdrii tirzii qi a condiliilor climaterice solicitdm prelungirea termenului contractului.

VI. Motivele/argumentele modificirii contractului de achuifielacordului-cadru:
Neexecutarea volumului de lucrdri, ,,Construcfia sistemului de canalizarcre a apelor vza
din s.Petrunea, r-nul Glodeni"a fost din cauza lipsei mijloacelor financiare alocate la timp.

VII. Rezultateleexaminlrii:
inbaza deciziei grupului de lucru pentru achizi[ii de modificare a contractului de achizilie
publicd/acordului-cadru Nr.l din 06.12.2022 a fost incheiat acordul adilional Nr.l din
06.12.2022 privind:

Grupul de lucru ahotdrit:

De a permite prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 22 din 12.06.2018
privind aclnzilia,,Construcliei sistemului de canalizare a apelor uzate din s.Petrunea" r-nul
Glodeni" care expird la data de 31.12.2022 qi a se adresa Agenliei Achizilii Publice de a
permite prelungirea termenului de valabilitate pind 1a31.12.2023.

Vm. inbazadeciziei grupului de lucru pentru achizi1iide modificare a contractului de
aclnzilie publicd/acordului-cadru Nr.ldin 06.12.2026 a fost incheiat acordul
adilional Nr.l din 06.12.2021privind: Modificarea termenului de valabilitate al
contractului nr. 22 din 12.06.2018 ,,Construcfia sistemului de canalizare a apelor
uzate din s.Petrunea, r-nul Glodeni" pind 1a31.12.2023.

Conducitorul grupului de lucru:



DARE DB SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice nr. 7 din 10.03.2022
Nr. I din 08.12.2022

I. Date cu privire Ia autoritatea contractantfl:

Dl,nirmirea autoritlfii cbniia*I"itli.-J'Ill- Pretura sectorului Buiucani
Lo,calitite Mun. Chiqinlu
IDNO 1007601009509

Str. Mihai Viteazul,2
r\umar de telelbn 022295217,022295079
Numir de fax 022295069
I!-]marl ollclal buiucani(Dpmc.md

www.buiucani.md
Zglav oc Daniela, 0 68240 I 07,
e-mail : dan iela.zglav oc@mail.ru

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

*!!rul procedurii de achizifie Licitatie 4esch sa
Ob'iectul achiziliei

"'i*i".,,i,,..,+

Reabilitarea infrastructurii pietonale in
complex cu amenajarea teritoriului adiacent
din str. Alba Iulia, 6-8 gi lO-14, sectorul
Buiucani, mun. Chiginlu

Cod CPV 4s200000-9
Valoarea estimati a achiiitiei 3 241 000,0
Nr. si link-ul procedurii Nr: ocds-b3wdp l-MD- 1 6 44589003429

Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -
MD-16445890842q

Datla nublic[rii anuntulrri de narfic,i 11.02.2022
Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achizifie:

Tipul contractului de achizi(ie Lucr[ri
Contractul de achizifie $e refer[ lta un proiect gi/sau

arggram nnantai ain'fonauri ate Uniunii Europene
Nu

Sursa dc linan{al'e Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului Ae achiri1ie 03 martie2022
Denumirea operatorului economic SRL "Provladina Construct"
Nr. qi data contractului de achizifielacoiOulri-cartru Nr: 7

Data: l0 martie2022
Valoarea contractului de achizifie/a'coirlului-cad.u FIr6 TVA: 3 224 732,0

Inclusiv TVA: 3 869 678,41
Tcrnren de valabititate 3 1 decembrie 2023
Termen de execu(ie 12 luni

Tiprul modificlrilor Mic$orarea valorii contractului
Temeiul.iuridic Legea nr. l3l din 03.07.2015 privind achiziliile

publice art.79 alin. (7-9, 12-13)
HotIr6rea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020
privind aprobarea Regulamentului privind
achizitiile publice de lucr6ri, pct. 169

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

n(lresa

Adlresa de internet
Persoana de contact



terea pretului in urma modificlrii Nu este cazul
Modificareu unt..i*.e 

" 
*rrt.ffiui dffiffi

publice/acordului-cad r u (dund c az )

Nu este cazul

AIte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte qi dup[ modificare:

La data de l0 martie 2022 a fost incheiat contractul nr. 7 cu privire la Reabilitarea infrastructuriipietonale in complex cu amenajarea teritoriului adiacent din str..Alba Iulia, 6-g qi l0-14, sectorul Buiucani,mun' chiqin[u, in suma de 3 224 732,0 fdrd rvA. Pe pur.rrrrl executrrii lucririlor de reabilitare, au fostidentificate un qir de lucrdri care urrnezvi a fi excruse din devizul local.
Astfel, urmeazd ca suma lucririlor la obiectul menfionat anterio, si fie micqorat.vr. Descrierea circumstan{eror care au fEcut necesari modificarea:

Pe parcursul executdrii lucririlor de reabilitare, au fost identificate un gir de lucrdri care urmeazd, a fiexcluse din devizul local.
Astfel, se exclude:
- Protejarea vetrelor.- cu rumegus de lemn/acces pietonal cu acoperire mulci din lemn- Strat de fundafie din piatrd spart[ (materiar de ra decapare) gr, r 50 mm- Strat de fundafie din piatrd sparta fracfie mare, fr. qo-6l,r,N3o,conform SR-EN l3l0g, gr. 300 mm- Macadam anrobat cu bitum ABPC 3l.S 5Ol7O- Amorsarea suprafe{elor straturilor de bazd in vederea aplicdrii unui strat de beton asfaltic 0.60 lhn2- imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD22.4solzo sl,t EB 1310g-1, executatS la cald, ingrosime de 7,0 cm, cu aqternere mecanic5- 

fltolsyea suprafelelor straturilor debazdin vederea aplicdrii unuistrat de beton asfaltic 0.40 l/m2- Imbrdcrminte de beton asfaltic cu agregate m5runte MAS 16 50/70 sM EN 13 l0g, executata la cald,in grosime de 5,0 cm, cu aqternere mecanicd
- Pavaje executate din plici de trotuare din beton prefabricat aqezatepe un strat din amestec uscat deciment qi nisip, in propo(ie l:6, rostuit.u urn.ri., uscat de cimenigi nisip, grosime strat de 7 cm(k:1.4 la resurse: ciment (pentru strat), nisip (pentru strat)) / pavaj clramiai'z"OoxtoO mm.

VII. Rezultatele examinirii:

inbaza.deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr. 7 din lo.o3.2o22a fost incheiat
acordul adilional nr. I din 08.12.2022 privind micqorarea valorii contractului.

I)enumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modifi clrilor (dupd
caz)

FIri TVA Inclusiv TVA

SRL "Provladina
Construct"

Nr. I 08.12.2022 450 421,05 540 504,05

Conducltorul grupului de lucru:

7-i
z

53; tel, : 022-820-703; fax: 022-820-728;

124 et. 4;

Prenume)













DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 21039544/15 din 09.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601010275 
Adresa Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir MD 7301 
Număr de telefon (0273) 22650 Președintele raionului 
Număr de fax (0273) 22058 anticamera 
E-mail oficial contact@cantemir.md  
Adresa de internet cantemir.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ichim Anatolie- președintele raionului 
Cantemir 
Pupăzan Emil- Președintele grupului de lucru 
pentru achiziții publice, tel.0273-22750 
Rotaru Diana- specialist în domeniul 
achizițiilor publice, tel. 0273-22850 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă V   Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Reparația capitală a drumului L605 (L599) s. 
Capaclia, r-nul Cantemir 

Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimată a achiziției  6 250 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21039544 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039544/  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.05.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări V 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 
 

Nu V    Da □ 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

07.06.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Constdrum 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 23 

Data: 16.06.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 658 479,17 

Inclusiv TVA: 5 590 175,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

mailto:contact@cantemir.md
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039544/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  V 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  

Temeiul juridic Conform art. 76 alin 7 pct. 1 din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 341 093,63 inclusiv TVA 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Darea de seamă nr.21039544/02 din 02.11.2021 
Darea de seamă nr.21039544/04 din 23.02.2022  
Darea de seamă nr.21039544/068 din 11.08.2022  
Darea de seamă nr.21039544/10 din 12.08.2022 
(care la moment încă nu este examinată)  
Darea de seamă nr.21039544/12 din 18.10.2022 
(care la moment încă nu este examinată)  
Darea de seamă nr.21039544/14 din 24.11.2022  

Alte informații relevante Nu sunt  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

     În urma desfășurării licitației publice Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1620887080458 , a fost înregistrat contractul 
de antrepriză Nr.23 din 16.06.2021 cu operatorul economic SRL Constdrum, obiectul achiziției fiind “Reparația 
capitală a drumului L605 (L599) s. Capaclia, r-nul Cantemir” , în valoare de                    5 590 175,00 lei, inclusiv 
TVA. 

Modificările obiectului de achiziție prevăd majorarea valorii contractului cu 341 093,63 lei (inclusivTVA) 
sau, 6% din valoarea contractului inițial. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

     Comisia de recepție finală a lucrărilor executate conform contractului de antrepriză Nr.23 din 
16.06.2021 cu operatorul economic SRL Constdrum, obiectul achiziției fiind “Reparația capitală a drumului L605 
(L599) s. Capaclia, r-nul Cantemir” , a depistat faptul că în caietul de sarcini nu au fost incluse măsuri de asigurare 
a securității rutiere pe porțiunea de drum reparată, ceea ce este strict necesară pentru darea în exploatare a 
drumului. Astfel, în scopul asigurării securității circulației rutiere pe porțiunea de drum L605 L599 s. Capaclia s-
a decis de a efectua lucrări de acces la drumurile laterale și lucrări la podul dintre s. Cociulia – s. Capaclia, 
redirecționarea apelor fluviale și instalarea podurilor. 

În urma deciziei grupului de lucru și conform art. 76 alin 7 pct. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice, se majorează valoarea totală a contractului cu 341 093,63 lei inclusiv TVA (6% din valoarea inițială a 
contractului). 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21039544/15 din 
09 decembrie 2022, a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620887080458
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Cu capital străin 

SRL Constdrum X Nr. 10 Data 
09.12.2022 

284 244,69 341 093,63 

Conducătorul grupului de lucru: 

            PUPĂZAN Emil                                             ____________________ 
                    (Nume, Prenume)       (Semnătura)                             L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 









DARE DE SEAMA

de atribuare а contractuluide achizitii publice

Nr, 2 din 12.12.2022

Dale сч plivirc la aalo.ilalea coпlfactarrld:

Chlilicdri рiуiп.l docurtleпlo|io l]e alribuife: пч sцп! clarilicЙ
(se чо соmрlеtоiп саzuliп core ou lost solicitote ctorilicdri)

Dепчmirеа aUtorit;tii contractante primaria соmчпеi Balatina
[ocalitate satulBalatina
lDNo 1007601002887
Adresa satul Balatina, raionul Glodeni
Nчmёr de telefon о 249 412зб
Num5r de fax 0 249 412зб
E-mailoficial primaгiabalatina4811@8mail,com
Adreýa de internet
Persoana de contactrrume, рrепumе, tele|on, е- dumitru laIuc tel:069698984, О6815бБ

iatucdima@Bmail.com

Dale сu pliyirc la plocelufa de otfibuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
ceferca ofe elol de рлеluлi

ProcedUra de qchizitie rереtаlё {duрd coz) ]]r: Nu se aplic5
Tipul obiectului contraatului de
achizitie/acordului-cadru Luеliri
obiectulachi2itiei Achizilionaгea luclёli|or,,constfuфio ocoperirului

lo solo de sport ,i о dоud blocuri de studii lo Liceul
Те о ret i с Во lot i по, соm. Во l ati по''

cod сРv 45260000-7
Expunerea motivUlUi/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire riл cozul op cdrii oltor
рrосеdц decat licitotio deschisd)
Plocedura de atribuire rse vo iпdico din соdrul
porto l ч l ч i g u че п о mе п t о l www. rnte пdе La ov, md ]

Мi осds-ЬЗWdрl-МD-166ЗЗ170186З0
Link-ul://achi2itii,md/rolpuыic/tender/2106з8з4
Data publicarii: 16,09.2022

Platforma de achizitii ptlblice utililatЁ о achjzitii.md;

Procedura а 
'ost 

iпсlчsб ?п planul de achizitii
publice а autoritёtii contractante

aDa оNч
tink-ulcЁtre planulde achizi|ii publice рчБПсаt:

Anunt de intentie рчЬliсаtiпВДР (dupd со?) Data:16,09,2022
Link_u|:

Tehnici ýi instrumente specifice de atribuire
(dupd coz)

Nu 5е aplica

sчrsа de 
'inanrare

B!8et de stat;
valoarea еstimаtЁ r/el, 

'drd 

rУД) 2 497 225 lei



Data solicitirii cIarif ic;.ilor
uenumlrea operatorului economic
Expunerea succinta а soiicitarii de.larificare
Expunerea succinta а rаsрчпsчlui
Data transmiterii

Modфcdli oPelale iп dосumеп!оliа ie alfibцife: пч ýuпl

(se vo completo in cozulin care оч |ost operote rпodiJicбli)

Рап,й la rеmрпцI-Iiлпild (dаlа 07,]0,?022 оm Ц!!!), ач llePus ofefla 4 оfе ап|i:

Iп|о пцii Priyilrl оlе е!е dерusе $i .lосцtпепlеlе de calilicale $ aIeferlte DIJДЕ рlеzепlоlе de cdlfe
оре lцlо li i е со поtпiс i :

Rezumatul modificirilor
рtJыiсаtе iп BAP/altemijloacelor Jil-iББаrе |ndjcoti sul|o utilizotd ýl aoto рuЬtrcаrЦ

Termen-limitl de depuneri у аейБББЪ
ofertelor pr€lun8it 1dup{i coz)

[lndico|i пuпdr0l de zite]

DenUmirea operatorului economic lDNo Дsociatii/

1, SRL ,,Dani8a5ing" 1018602000187 Sinjer ol8a
2. 5KL,,Plolact construcr 1010600024992 costi9lon
з.
4.

l,,Gаmчrеас Alexandru" 101560200зз94 Gamureac АlехалdrU
Fco,,soldj" sRL 10026000274з5 Mihailsolcan

Dепumirе document
Denumirea operatorului есопоmТ

operator
economic 1sRL

,,Dапigаshg"

Ореrаtоr
economic 2 sRt

opeйtor
economic n Fср

,,soldi" sRL

DocumenteIe се constituie oferta
lse vo сопsппо zentot, neprezentat, пч core

ргеzепtоt

cerere de participare prezentot

oferta cu апехё

certificat/deci2ie de

inre8istrare а

intreprinderii/ Extra5 din
Registrulde stat al

persoanelorjuridace

prezentot,

prezentat,

Fоrmчlаrеlе З,5,7 cU

specificaiia parametrilor
tehnici solicitali iп caietUl

de 5arcini

prezentot,

prezentot| prezentat

UltimUl raport financiar

prezentot,



lnformaliigenerale
dеsрrе ofertant

DeclaraIie privind

conduita etic5 ýi
neimplicarea iп practici

frauduloase 5ide
corupere

prezentot|

рrеzепtоt, prezentat

Demonstrarea

experienlei operatorului
economic iп domeniul de

activitate aferent
obiectultJa contractului се

Urmeaz; а fi atribuit,

prezentot,

prezentot

DeclaraIie privind dotarile
specifice, utilajulýi

echipamentulnecesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare а

contractului

prezeпtot|

prezentot

Declaralae privind

реr5опаlчl de specialitate

рrорчs pentru

implementarea

contractului,

prezentat,

prezentot, prezentot

Declaratie privind

valabilitatea ofertei

ANGAJAMENT

privind su5linerea
financiara а

ofёrtantului/candidatului

plezentot|

рrеzепtоt| plezentot

certif icat de efectuare
sistematicё а pl5lii

impo2itelo., contribuIiilor
e|iberat de l,F.(сч te.men

valabil).

plezeлtotI

prezentot, prezentotI prezentot

Grаfiс de ехесutаrеа

lчсrаrilоr

prezeлtotI

prezentot,

plezeлtot|

prezentat,



Documente de calificare
se vo сопsппа рriп: ntot,

lпfоrmаliiрriчiпd
subcontractantii

Дчizч|Дgепtiеi pentru

s!prave8here Tehnica

Llchiditate 8enerala {min.

100%),

lnformatiiprivind
asociera

An8ajament

privind sUslinerea tehnjcJ

,iprofesionalб

а

ofertantului/candidatulUa

prezentot|

DeclaraIie te4 5чstiпЁtоr
tehnic

Declaraiie terl su5tinбtor
profesional

Garantia pentru ofert;
prezentot,

Declaratie privind cifra de
аfасеri ре чltimiiЗ ani

(cjfra medje anual5 min.

З400000,00lеa),

plezentot,

prezentotI plezenlot

Disponibilitate de bani
lichizi 5au capital

circulant, de resurse

сrеditаrе sau alte
mUloace financiare

(5Uma).

prezentot|

prezentot

standarte de asi8urare а

calitбtii(l5o)

DocOment 1

DocUment п

(lnformalia privind denumirea dосчйепБоr prezentate se va iп?йа йiйййБеiч-БiпфБ
din documenta|ia de atribuare ,ise va consemna рriп: paezentat, neplezentat, nu corespunde
(in cazul сбпd documentula fost prezentat, dar пч corespundecerinlelor de calificare))

prezentot, prezentot,

prezentot, plezentot



Inloma|ia pliviпd colespundefea оIеlе!ф сч ceriи|ele solicilale:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofeЁei

(fЁ rЁ WA)*

cantitate ýi
unitate de

mЁsUra

corespunder€a
cu cerintele de

саlifiсаrе

corespunderea
cu specificariile

tehnice
сопstrчсtiо
acooerisuluj
la solo de
soort sio
dочd blocuri
de studii lo

SRL ,,Daniвasin8" 1611 101,89 1 proiect
sRL,, Profact
construct"

175з-l24,27 1ргоiесt + +

ilGamureac
AlexandrU

2 218 5з6,00 1ргоiесt

Liceul
Teoretic
Bolotino-

с9ц,
Bolotino

FcP,,5oldi" sRt 2 405 258,9з 1proiect

* lп cozul utilizёrii licito|ie i electronice 5е vo indico pre|ul ofeltei finote

(hJorпorio privind "corespundereo сu cerintele de calj|icale.,i ''corespundereo сч 5peciJicoIiile
tehnice", 5е vo сопsеmпо plin: ,,+" iп сdzul co|espundelii ,i yin ,,!' iп cozul necoreipunderii)

Ре.tу:lцсi!!.l:а^uп9.пeclarildlisaaсопlimоrcаuпоfdаlерiуiпdсоfеsрuпdеrcаoIeпeiсч
celiп|ele sfubilile iп dосuпепlо|iо le atiblire (incl usiv jttstilibarca рrclu!;i апоппd ае sсdzul) ý-а
ýolicilot:

operatoruleconomic lnformalia solicitatё Rezmatulr;spunsului
operatoluluieconomia

о7.10.2о22 5RL ,,Dапatаsiп8" sоliсitЁm in scris pretul
anormalde 5ca2ut, cU
prezentarea detaliilor ýi
precjzЁrilor cu privke la
ofert;, саrе le
considerali
semnificative ýi
garantarea lucrarilor
respective ( cu апехаrеа
documentelor
confirmative. Totodatб
solicitёm certificatele
lso 90001, lso 14001,
lso 45001,

Оfегtа prezentatЁ de сбtrе sRL
,,Dani8a5in8" privid,,construcaia
acoperiýului la sala de sроrt ýia
dочб blocuri de studiila Liceul
Teoretic Balatina, corespUnde
prelurilui menIionat 1п ofert5 9i
anume 5uma de 1611 101,89 fara
TvA,Preiurile lа material din
poziIiile din Fоrmчlаr З,
colespunde prelului mentionat in
deviz. sRL ,.Dani8asin8" dispune
de card de reducere de lа 1о%-
30% la diferite material procurate
de la furnizor, conform anutuluide
pUblicare djn data de 16.09.2О22 ýi
апUmе la pct. 26 а fost stabilit
prefelential. Totodatё menlionam
сё lчсrёrilе date vor fi executate in
termen de 90 de zile ýitermenUl
de garantie а lчсгirilоr 15 ani.

о7.70,2022 sR[,,Profact construct" solicjtбm iп ýcris preIul
anormalde scazut, cu
prezentarea detaliilor ýi
preci26rilor cu privire la
оfегt;, саrе lе

cu privire la preluloferteia
menlionat preIul oferte se
diminueaza ýi din contul
cheltuielilor се line de 5alarizarea
ersonalului , а fost prevбzut la



lсопsidёrаli
l semnificative,i
| яаrапtаrеа lucrбrilor

] respective (сч anexarea
ldo.ur"nt"tn.
confirmative, Totodat;
solicit5m 5Ё prezenta}i
UltimUl raport financiar,
Declaralie privind
dotбrile specific 

lUtilajuluisi 
l

echipamentul necesar ]

pentru indeplinirea 
I

corespun26toare а
contractului, l

саlсчlаrеа оfеrtеi valoarea 

-materialilor la pretul care 5е аflЁ
рё piaIa preluate de furnizorii, cU
referie а fost anexa nr. 1З-17 9i
raportu| financiar pentru апчl
202r,

ofe l1.1 п | i i leýp i п q iЦes с а l фс о| i :

Denumirea operatorului economic Motivul respin8€rii/de5calif iсЁrii
sRL ,,Danigasing" Iп conformitate сч агt. 69, р;Йiit-rЪЙl L";ii

пr.lJl din 03.07.20l5 рriчiпd achiziliile рчЫiсе.
-Di!Poпihililaleo de rniloace liпо псiаrе а Iosl
plezenlol llп ceflilicale liп luпаfеЫuаliе 2022
саrе пu poaleli fe|iпul со fеlеvапl-
-Nч afos! р|еzеп|аl ce iJicalele Iso

Modolilaleo de eyaluafe а oIe elol:

репt.u toate lotudle tr

Alte limitбri ргiчiпd пчmЁrчldе loturicaгe pot fi atribuite aceluiaýi оfеrlапl: Indicoti]

Justificarea decizieide а nu atribuicontractul ре loturi:

Clilefiul .le ar.ibuire oplical:

cel mol Ьuп проrt cdlitoteФrct Е

(iп cozul iп corc iп codrul рrосеdu i de otribuire lunt oplicote mоi пulte cliterii de otribuirc, se vоl
iлdiсо toote criteriile de otribuire aplicote,i dепumircо lotulilol oferente)

Iпfоmо|iа р liyi пl faclofii de eyal uоrc aplica|i :

Denumirea factorului de evaluare

Pretul

Formula de calcul (Р min/P ofertei* 8О%)

Termenulde executie
Formula de calcul (Т sol. Min/T ofertei* 5%)

Termenulde 8arantie

Formula de calcul ( Т 50l. Мiп,Л ofertei' 1О%)



standan de calitate (lso) Fоrmчlа de calcul(DA-sp Nu-0 р)

(se vo completo репtru lotulile соrе ou lost otribuite iп bozo criteliilor: cel moi Ьuп roport cdlitote-pre|
sоч cel moibun fuрогt colitate-cost)

Factoriide evaluare valoarea din ofertE Punctaiulcalculat

uenumilea operatorului economic 1 Total

Pre}ul 80 r J5з 724,21 8о%

Termenul de
executie

5 90 de zile

теrmепчldе

8аrап[iе

10 15 ani
6,67%

standart de calitate
(lso)

5unt

JKL .,rroract constrU ct"
96,67 %

PrelUl 30 2 218 5з6,00 бЗ,24 Yо

Теrmепчl de i'
execlJIie

90 de zile

70%

Termenulde

8aranlie

10 10 ani

standart de calitate
(lso)

5 sunt
s%

ll,,Gamureac AlexandrU
8з,24 %

Рrеlчl 80 2 405 258,9з 58,зз%

Termenulde
executie

5 90 de zile

TermenUlde

8aranlie

10 15 ani
6,67%

standart de calitate
(lso)

5 sunt

5



EcP,.soldi" sRL 15%

Rееvаluаrcа ofe elol:

(se vo completo iп cozulin core o|ertele ou lost reevoluote rcpetot)

lп urпа е\аrпiпdri, eyaluilii Ii сопрайlii oIe elor dерusе iп cadful pпcedulii de a|ribuile s-a decb:

Atribuirea contractului de achiziIie publicё/acordUlui-cadru:

Anularea procedurii de achi2iIie public;:

in temeiul ап. 71 alin. _ lit _.
Агgчmепtаrе:

(lnlormorco operatorilor economici implicoti iп proceduro de otribuile desple deciziile grupuluj de lucru

pentru ochizi|ii 5е reolizeozd iп con|olmitote cu plevederile оft. 31 ol Legii пr, 1З1 din З iulie 2015 privind

ochizitiile publice)

Motivul rеечаlчЁrii ofertelor Сопfоrm rapoпuluide mопitогizаrе nr.I22 а conformitalii
рrосеdчгii de achizilie рuЫiс din 28.10.2022, сопfоrm sсгisоri
27l259-988 din I5.1 1,2022.

пr.

Modificarile operate La pct.12 din prezenta decizie de reevaluare

Denumirea
lotului

DёпUmirеа
operatoruIui

cantitate ýi
unitate de

masura

Pretulunitar
(fЁl; TvA)

Pretultotal
(fЁrа тvА)

Pretultotal
(inclusiv TvA)

constructio
acooerisului lo
solo de sDort 5i
о doua Ьlосчri
de studij la
Liceul Teoretjc

саЦ!is, сро.
Bolotino

sR[ ,,Proract
construct"

1 proiect 7 75з 124,27 175з724,21 2 104 469,12

Iпfоmпrcа opemk,ril'r eco omici .lespfe deciziile gluPului de lчсlц репtu achizi|ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

sRL,,Dani8asin8" 2з.11.2022 e-mail,
sRL,,Profact construct" 2з.11.2о22
il Gаmurеас Аlехапdrч 2з.71.2022 e-moil,

FcP,,soldi" sRt 2з.11.2022 e-moil,

Теlпепчl de аýrерlOrе репlfч iпcheiefeo сопlfасlului:

n cazulin саrе valoarea estimatё а contractulL]i | П б zile in cazul transmiteriicomUnicЁrii prin

este mai miсЁ decat praвurile prevazute lа art, 2 | mijloace electronice 9i/5au faxD



alin. (З) аl legii nr. 1З1 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

П 11zale ln cazul netransmjteriicomunicЁriiprin
mijloace electronice ýi/sau faxE

iп cazulin care valoarea estimata а contractului
este е8аlЁ sau mai mare decat рrавчrilе
рrечёzutе la art. 2 аliп, (З) al Le8ii nr, 1З1 dan З
iulie 2015 privind achizЦiile pUblice

Е 11 zile iп cazul transmiterii comunic;rii ргiп
mil'loace electronjce ,i/sau faxo
П 16 zile in cazul netransmiteraicomunicёrii prin
mUlоасе еlесtrопiсе ýi/sau faxo

(selecta|i tеrmепч| de orteptore respectot. colculored tеrmепе!оr prevdzute de Legeo пr. 1З1 din З iulie
2015 privind ochizЦiile p2blice, inclusiv о termenelor de o\teptore, 5е e|ectueozd in conformitote сч
prevederile T|TLULUl lV copitolul l (colculoreo Теппепului) ol codului civilol RepOblicii Motdovo).

Со пl l ас| ul dе ас h izi I i е/асо d ul-сid l ч l псhе i al :

IпIоr,па|iа pfil,iп.l achizi|ii publice .lulabile (achizi|ii velzi)(ruЫica lаll se сопqlеlеай .loaf iп cazu!
iп спrе la proceduro le achizi|ie рчЫiсi аuIо$ aplicale cfiterii de dufabililale $i s-a iпcheiol
сопlfосl/сопlfасlе ?епlfц loйoluri репlru cofe auJosl aPlicale crilerii.le tlцlabililale):

Denumire

а

operatoru

lui

eaonomic

Iпfrерriпd
еrеа:

Сч capi(дl
autohton/
Сч capital
mixt/asoci

Сч capital
ýtriiin

Numjirul
ýi dдtа

contractului/aco
rdчlчi-саdrч

Cod
cPv

vдIоагея contractului

Termen de
valabilitate al

сопtrаеtчIчvас
ordului-cadru

fEr5 TvA
inclusiv
тvА

SRL
,,Prof
act

const
rчсе'

cu
capital
autohto

п

2.

l2
45260
000_7

l75з7
21,27

2 l04 ,l

69,12
30.12.202з

Au foýtaplicate.rite.iipentru achizitii publl.e durabile (achititii
verzi)?

(Dд/NU)

valoarea de achizitie cu TvA din contract/ contracte а
lotului/loturilor pent.u aale au fost aplicate criteril de
durabilitate (lei MD):

(indico|isuma cu ТVДl

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

criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care ач

'oýtaplicatecriterii 
de dUrabilitate:

Plelul cel паi scazul о

coslul cel ,hai scdzul Е

cel tllai baп.aporl calilale-prcl а

cel mai Ьцп ruporl calilale-cosl Е



Рliп prezenlo clale le sеаtпd, grupu! de lucra declard сd lеlrпепul .!е aýlepla.e репlru incheierca
с,опlfпсlul_u_усопlfасlеlоr in.licale а |oýl lespeclal (еrcер|апd саzцri!е prcuizite de аП. 32 ariп. (3) ilLegii пl. l31 diп 3 iulie 20l5 Plivirld achizi|iite publice), рrесuпt si clt'in ca|ul depuпerii сопtемоliitоl
ýi/sau leceplioпlfii rapoarlelof de пoпilolizale, aceastea au|ost ехоrпiпоt" ji 

"o,1iliooot",

!:::::::::: .ly:.:l: 
:ea,nn, 

gruPul de luclu реп|fч achizi|ii сопfim|d соfесli|цdiпеа desIфu.dlii

conducбlorUl grupului de lucrll репtru schiziIii:

'!aa'ц.- (й*rлдh.ц



DARE DB SEAMA
privind modificarea contractului

Date

Nr. 21056944

la autoritatea cont

rl irе la

|2,12.2022

tй:

din

cta

D

u prrvrre la rастап
Dепumirеа autoriti{ii eontractante IMSP Spitalul Clinic RерчЬliсап ..Timofei Mosneaga"
Localitate мuп.сhisiпйu
IDNo 1 003601 50783
Adresa Мuп.Сhisiпгu, str,N.Testemitanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Numйr de fax 022 40з 697
E-mail oficial achizjliipu Ьliсеsсг(ir)gmаil. со m
Adresa de internet 1уцlцz.gq1.1пd
persoana de contact
(пumе, рrепuп,lе, tеlеfоп, e-mail)

Natalia lurcanu, tе|,02240З697,
emai1: achizitiipublicescr@smail.com

Date сu рriчirе la procedura de achizitie:
Tipul procedurii de achizi{ie Licitatie deschisa Ш
Obiectul achizi{iei Lucr6ri de construc{ie а staliei de oxigen ;i

restabilirea rе!еlеlоr репtгu gaze medicale
REPETAT

Cod СРY 45000000-7
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 981.55в,зз
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din саdrul
portalului guvernamental
wrTrv. nrtelrder. gov.rnd)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 65З2955|4652

Link:
https ://achizitii.rrrd/rolpuЫic/tender/2 1 0 5 69 44 l

Data рuЬliсйrii апuпtului de participare 2з.05,2022
Data (datele) ;i rеfеriп!а (rеfеriп{еlе)
putllicйrilor anterioare iп Jurnalul Oficial at
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
la саrе se rеfеr5 anuntul respectiv (dup5 caz)

ate сu v contractul de ach l-cadru
Tipul contractrrlui de achizi{ie/acordului-cadru Luсrёriffi
Corrtractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеr5 la uIr
proiect qi/sau рrоgrаm finantat diп fonduri ale
uniunii Europerre

NuШ

sursa de fiпапtаrе Buget CNAM М

Data deciziei de аtriьuirе а contractulцi de achizitie/
асоrduIui-саdru

|з.06.2022

Denumirea operatorului есопоmiс DATACONTROL SRL
Nr. ;i data сопtrасtuIui de achizi{ielacordului-cadru Nr:06-125/22

Data: |7.06,2022
Vаlоаrеа contractului de achizi{ielacord ulu i-cadru Fйrй ТVА: 1.060.463,52

Irrclusiv ТУ А: 1.21 2.556,2З
Теrmеп de valabilitate з1.12.2022

Теrmеп de execu{ie In dесчrs de б luni de la solicitare



Date сu рriчirе la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Descrierea achizi{iei inainte ;i duрй mоdifiсаrе si dеsсгiеrеа circumstan{elor
саrе аu fйcut песеsаri modificarea:

- includerea uпоr volurne cu паjоrаrеа sutnei totale сu 190.4В2,1В lei (сееа се constituie 14,96
%)

Аrgumепtаrе: IMSP SCR,,Timofei Mogneaga" dispune de sta{ie de oxigen, саrе аsiguгё
oxigen medical репtru secliile de terapie intensiv6. Репtru asigurarea furlc{ionalitdfii acesteia ;i
evitarea sсurgегilог de gaze au fоst песеsаrе ехесutаrеа LuсrДrilоr de restabiliI,e а rеtеlеlоr
pentru gaze medicale si respectiv incheiat contractul пr.06-|25l22 diп \7.06.2022 cll, operatorul
econolnic ,,DataControl" SRL, clt ехесutаrеа luсrбrilог сопfоrlп proiectr.rl exectltat de ,,IGC
CONSTRUCT" SRL in baza contractului пr.06-121121 din 01. |0,202l.

1п саdrul procesului de executare al lLrсrйrilоr s-au iderltificat luсrёri suplimelrtare саrе l1ll
au fost inilial pгoiectate sau пu au fost prevёzltte ;i anume:

а) in proiect ntt att fost prevdzute elemente de lеgбturй suficiente (cum аr fi соturi,
tnanometre, robinete, reduc{ie, teu, rасоrd etc,) саrе аг peгlrrite ехесutаrеа lrrсrбгii соtrfогlпе de
facto;

Ь) in proiect а fost indicat о suprafafd mai micd а gardului cle ргоtесliе al staliei de
oxigen, in procesul executёrii luсrёгilоr s-a iderrtificat сй de fapt suрrаfа}а геаl песеsаrd а fi
iпgгёditё este trrai nrare;

с) iп lеgаtuга ctr inifierea ;i dеmаrаrеа luсr5rilоr de exectttare а policlinicii, а fost
песеsаrй tnodificarea tгaseului si elementele de fixare а {evii репtru а se сопfогtпа cu necesitdtile
rеаlе si traseului сопfоrm.

Astfel, сопfоrm actului de constatare (se апехеаzd) irrtocrnit de сdtrе specialigtii tehrrici
din cadru1 instituliei, proiectatrtul ;i supraveghetorul tehnic s-all indicat 1ista luсrdrilоr
suplimentare necesare а fi efectuate pentru respectarea procesului telmologic qi рuпегеа ilr
func{iune сопfоr1-l,tй а sta{iei de охigеп.

Respectiv, lista cu carrtitйlile de luсrёri gi devizele (арrоЬаtе de сйtге proiectalrt si
supraveglretoгul telrrric) рrорusе sрге includere se altexeazё.

Аstfеl, ini{ial suma contractului а fost 1.272.556,2з lei, se рrорuпе mаjоrаrеа cu
|90,482,|В lei (сееа се constituie 74,96 %) din surna inilialё contractat6, iar suma fiпаlё va
constitui 1.46З.03В,41 lei.

u rе песеsаrе а lr е
Tipul modificйrilor Маjоrаrеа valorii сопtrаоtului

Altele: includerea чпоr чоlumе
Теmеiul juridic Art.16, alin.(7), pct.2) din Legea пr.131 din 03.07.2015

privind achizitiile publice
Сrе;tеrеа pre{ului in urmа modificйrii
(duod caz)
Modificarea апtеriоаrй а contractului
de achizitii publice/acordului-cadru
Иuоёt са:)
AIte informatii rеlечапtе Nu sunt



Rezultatele examinйrii :

in baza deciziei grupului de lucru de rnodificare а contractrrlui de achizilie пr,З19l22 diп
09.12.2022 а fost itrcheiat acordul aditional rlr. 1 din 12.|2.2022la сопtrасtul пr.06-125/22 diп
17 .06.2022 privind efectuarea includerilor

Denumire ореrаtоr есопоmiс Vаlоаrеа modificбrilor (dupd caz1

DATA CONTROL SRL 190.482,18

Сопduсйtоrul grupuIui de luсru



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 3 din 12.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala  
Localitate s. Tipala  
IDNO 1007601011364  
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni  
Număr de telefon 0268-61-236; 284; 238  
Număr de fax -  
E-mail oficial tipalaprimaria@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Niculai Maria, tel 0679826445, 
marian.62@mail.ru 

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Constructia sistemelor de aprovizionare 

cu  apa si canalizare a comunei Tipala 
Cod CPV 45332000-3 
Valoarea estimată a achiziției  4 476 010 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: BAP Nr. 36 din 08.05.2014 
Link: 

Data publicării anunțului de participare 08.05.2014 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

26 mai 2014 

Denumirea operatorului economic „Litarcom” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 31 
Data: 30.05.2014 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 4 579 285,83 
Inclusiv TVA: 5 495 143.00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

mailto:primaria@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/


2 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Articolul 76,  alin. (7), p. 2) a Legii nr.131  din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

Nu este cazul 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Acord aditional nr.1 din 28.12.2015, prelungirea 
termenului de valabilitate. 
Acord aditional nr.2 din 13.12.2016, prelungirea 
termenului de valabilitate. 
Acord aditional nr.3 din 21.12.2018, prelungirea 
termenului de valabilitate. 
Acord aditional nr.4 din 14.12.2020, prelungirea 
termenului de valabilitate 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Înainte de modificare: 

 3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de_102___ luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – 
ordonatorul de credite. 
14.6. Contractul este valabil pina la 31.12.2022. 
După modificare: 
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de_114___ luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – 
ordonatorul de credite. 
14.6. Contractul este valabil pina la 31.12.2023. 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificare 

 In urma consecintelor, situatiei exeptionale in tara  si in sanatatea publica cauzata de pandemie  nu 
au fost posibile executarea  lucrarilor  preconizate  pentru anul curent si este necesitatea de a prelungi 
termenul de executare a lucrarilor si de valabilitate a contractului pina la 31.12.2023.  

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 31 din 30.05.2014 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate  pina la 31.12.2023. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

„Litarcom” SRL, 
c/f 1003600022493       

Nr.5 12.12.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 

___Silviu Bivol_____________                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                                                          (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   √ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 
 

Nr. 1   din   12.12 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Falestii Noi 
Localitate Com.Falestii Noi 
IDNO 1007601002599 
Adresa s.Falestii Noi, r-ul Falesti 
Număr de telefon 025960336/025960506/025960485 
Număr de fax  
E-mail oficial  pr_falestii_noi@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bologan Veronica 079628392 

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 √  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Materiale de uz gospodaresc pentru anul 2022-2023 
Cod CPV 39800000-0  
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Necesitatea angajaților a Primariei Falestii Noi , și 
buna funcționare a instituțiilor din subordine 

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

Nr:  21068264 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1669541874658 
Data publicării: 27.11.2022 

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

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

√Licitație electronică    

Sursa de finanțare  √alte surse ; surse interne 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 27985 LEI 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669541874658
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

 
 

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

 

5. Până la termenul-limită (până la 05.12.2022 08:00), au depus oferta __2_ ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. F.P.C. TEHELAN S.R.L. 1002600028030 Allahverdiev Muharib 
2. Rodital Lux SRL 1002600050071 Grozavu Angela 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

F.P.C. TEHELAN 
S.R.L. 

Rodital Lux 
SRL 

  

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

DUAE prezentat prezentat   
Oferta financiară prezentat prezentat   
Cererea de participare prezentat prezentat   
Garantia pentru oferta neprezentat neprezentat   
Date despre participant prezentat prezentat   
Extras din registrul de 
stat al pers.juridice 
 

prezentat prezentat   

Certificate inspectoratul 
fiscal privind lipsa 
datoriilor 

prezentat prezentat   

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

DUAE prezentat prezentat   
Oferta financiară prezentat prezentat   
Cererea de participare prezentat prezentat   
Garantia pentru oferta neprezentat neprezentat   
Date despre participant prezentat prezentat   
Extras din registrul de 
stat al pers.juridice 
 

prezentat prezentat   
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Certificate 
inspectoratul fiscal 
privind lipsa datoriilor 

prezentat prezentat   

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic 

 
Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 

Manuşi lucru 
bumbac, perechi  

F.P.C.Tehelan S.R.L. 175.5 30 buc + + 
Rodital Lux SRL 190 30 buc - + 

Mănuşi cauciuc, 
perechi  

F.P.C.Tehelan S.R.L. 344.25 30 buc - + 
Rodital Lux SRL 293.75 30 buc + + 

Pungi pentru gunoi 
negre litri 35, 1 x 50  

F.P.C.Tehelan S.R.L. 152.50 10 buc - + 
Rodital Lux SRL 104.17 10 buc + + 

Burete de bucătărie 
(1*6) 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 592.50 50 buc - + 
Rodital Lux SRL 590.00 50 buc + + 

Burete metalic 
pentru bucătărie  

F.P.C.Tehelan S.R.L. 99 20 buc - + 
Rodital Lux SRL 50 20 buc + + 

Înălbitor rufe, 2 litru 
, tip ACE clasic  

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 583.33 25 buc + + 

Mătură de mălai  F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 625 25 buc + + 

Soluţie pentru 
desfundare, curăţare 
chiuvete, WC, 
750ml, tip Domestos 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 1137.71 25 buc - + 
Rodital Lux SRL 

500 25 buc 
+ + 

Hîrtie igienică WC , 
1*12 
 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 10248 30 buc - + 
Rodital Lux SRL 10200 30 buc + + 

Var stins, saci 
1x20kg  

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 583.33 5 buc + + 

Gel vesela 5000 ml, 
tip Fairy 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 1016.68 11 buc + - 
Rodital Lux SRL 

2016.66 11 buc + + 

Soluţie pentru 
spălare sticlă, 500 ml 
(alcool) 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 600 40 buc + + 

Sapun lichid 5 litri 
tip Prima efect  

F.P.C.Tehelan S.R.L. 1430.13 15 buc - + 
Rodital Lux SRL 525 15 buc + + 

Înălbitor rufe, 1 litru 
, tip Prima  efect 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 

Rodital Lux SRL 641.66 70 buc + + 
Detergent rufe lichid 
universal, 5 litri, tip 
Wash & free 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 1100 12 buc + + 
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Praf de curatit 0.500 
,tip Bingo OV 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 147.20 12 buc - + 

Rodital Lux SRL 90 12 buc + + 
Mop tip Ana 
ZARADNA, classic 
microfibra 
 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 781.10 12 buc - + 

Rodital Lux SRL 780 12 buc + + 

Rezerva pentru Mop 
tip Ana ZARADNA, 
classic microfibra 
 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 397.30 12 buc - + 
Rodital Lux SRL 

395 12 buc + + 

Soluție antimucegai  
0,500 ml , tip Savo 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 

Rodital Lux SRL 562.50 25buc + + 
Soluție pentru 
îndepărtarea 
calcarului , 0,500 ml 
,tip Nast 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 

937.50 25 buc + + 

Prosop de bucătărie , 
100 m, tip Papiroff 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 587.50 15 buc + + 

Clor praf ,saci 1*20 
kg, tip Lime 
CHLORIDE 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 766.66 2 buc + + 

Șervețel microfibră 
universal 30x30 cm 

F.P.C.Tehelan S.R.L. 291.73 32buc + + 
Rodital Lux SRL 425 30 buc - + 

Servetele de 
bacatarie RUTA 
Bucatarie 2 
straturi ,40 buc 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 

225 15 buc + + 

Ata pentru 
documente  700 m 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 225 2 buc + + 

Becuri LED Econom 
12 w 

F.P.C.Tehelan S.R.L. - - - - 
Rodital Lux SRL 1125 30 buc + + 

* În cazul utilizării licitaței 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 ș prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

06.12.2022 
 

Rodital Lux SRL Neprezentarea de către DVS a 
Scrisorii de garanție bancară. 
Lotul 8 Soluţie pentru 
desfundare, curăţare chiuvete, 
WC, 750ml, tip Domestos 
-Suma propusă de Dvs anormal de 
scăzută în comparație cu bugetul 
propus în anunțul de participare? 
Lotul 13 Săpun lichid  5 litri tip 
Prima efect 
- Suma propusă de Dvs anormal de 

Buna ziua Compania noastra a oferit 
preturi pentru produsele Soluţie pentru 
desfundare, curăţare chiuvete, WC, 
750ml, , Săpun lichid 5 litri, Praf de 
curățit , 0,500 gr , Soluție antimucegai 
0,500 ml –sunt produse de noi ,poze si 
avize o sa atasam. Ata pentru documente 
este de matasa special pentru coaserea 
documentelot ,la ea demensiunile nu se 
contretizeaza ,poza tot o sa atasam. In 
previnta garantiei bancare –suma totala 
pentru oferta fara TVA de 25082.06lei 
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scăzută în comparație cu bugetul 
propus în anunțul de participare? 
Lotul 16 Praf de curățit , 0,500 gr , 
tip Bingo OV 
- Suma propusă de Dvs anormal de 
scăzută în comparație cu bugetul 
propus în anunțul de participare? 
Lotul 19 Soluție antimucegai  0,500 
ml , tip Savo 
- Suma propusă de Dvs anormal de 
scăzută în comparație cu bugetul 
propus în anunțul de participare? 
Lotul 25 Ata pentru documente 
-tipul  (bumbac sau matase)și 
lungimea aței? 
 

cee ace consta 250 lei garantie 1% 
pentru oferta .La solicitarea noastra sa 
ne transmita rechizitele dumneavosrtra 
pentru a face transfer la cont am primit 
refuz dar pentru a oferi document de 
garantie de la banca avem nevoie de 2-3 
zile si plus la toate se achita pentru 
fiecare document 500 lei cee ace se pune 
ca cheltuieli in suma produselor pentru 
contractant. Am primit raspuns de la 
dumneavpoastra ca putem participa si 
fara garantie . Tot odata dorim sa va 
comunicam ca in urma deciziei 
Ministerului de Finante din 15.04.2022 
anul acesta nu se retin garantiile bancare 
din motiv ca inflatia e mare si preturile 
nu sunt stabile. 

06.12.2022 FPC Tehelan 
SRL 
 

Neprezentarea de către DVS a 
Scrisorii de garanție bancară. 
Lotul 11 Gel vesela 5000 ml, tip 
Fairy 
Suma propusă de Dvs anormal de 
scăzută în comparație cu bugetul 
propus în anunțul de participare? 
 

Produsul propus de către noi nu este 
inferior calității produsului indicat de 
Dvs. 
Produsul este turcesc, iar noi fiind 
importatori direcți, v-am propus așa 
preț. 
În atașare vă transmitem poza 
produsului și componentele lui. 
Contine 5-15% substanta activa 
anionica, conservant ((2-metilizotiazol 
3(2H)-ona, 1,2 benzisotiazol - 3(2H)-
ona)-ona), parfum (d limonen) si apa. 

9. Ofertanții respinș/descalificați: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

FPC Tehelan SRL 
 

Lotul 2, Lotul 3,  Lotul 4, Lotul 5,  Lotul 8 ,Lotul 9,Lotul 13 ,Lotul 16,  Lotul 17 Lotul 
18-Oferta nu a fost evaluata deoarece este cu pret mai mare 
Lotul 11- oferta nu corespunde cu caracteristicile tehnice 
Lotul 6, Lotul 7 , Lotul 10, Lotul 12, Lotul 14, Lotul 15 , Lotul 19, Lotul 20 , Lotul 21, 
Lotul 22, Lotul 24, Lotul 25, Lotul 26- nu a fost propus nici o oferta 
 

Rodital Lux SRL Lotul 1,  Lotul 23,   - oferta nu a fost evaluata deoarece este cu cu pret mai mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  √                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Nr 
lot 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

1 Manuşi lucru bumbac, 
perechi  

FPC Tehelan SRL 
 

30 buc 5.85 175.5 210.60 

2 Mănuşi cauciuc, perechi 
,(M,S) 

Rodital Lux SRL 30 buc 9.79 293.75 352.50 

3 Pungi pentru gunoi 
negre litri 60, 1 x 20 

Rodital Lux SRL 10 buc 
10.42 104.17 125 

4 Burete de bucătărie 
(1*6) 

Rodital Lux SRL 50 buc 11.80 590 708.00 

5 Burete metalic pentru 
bucătărie 

Rodital Lux SRL 20 buc 2.50 50 60 

6 Înălbitor rufe, 2 litri , 
tip ACE clasic 

Rodital Lux SRL 25 buc 23.33 583.33 700 

7 Mătură de mălai Rodital Lux SRL 25 buc 25 625 750 
8 Soluţie pentru 

desfundare, curăţare 
chiuvete, WC, 750ml, 

tip Domestos 

Rodital Lux SRL 25 buc 

20 500 600.00 

9 Hîrtie igienică WC , 
1*12 

Rodital Lux SRL 30 buc 340 10200 12240 

10 Var stins, saci 1x20kg Rodital Lux SRL 5 buc 116.66 583.33 700 
11 Gel vesela 5 l, tip Rodital Lux SRL 11 buc 183.33 2016.66 2420 
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Fairy 
12 Soluţie pentru spălare 

sticlă, 500 ml (alcool) 
Rodital Lux SRL 40 buc 15 600 720 

13 Săpun lichid  5 litri tip 
Prima efect 

Rodital Lux SRL 15 buc 35 525 630 

14 Înălbitor , 1litru , tip 
Prima 

Rodital Lux SRL 70 buc 9.17 641.66 770 

15 Detergent rufe lichid  
universal,  5 litri , tip  
Wash & Free 

Rodital Lux SRL 12 buc 
91.66 1100 1320 

16 Praf de curățit , 0,500 
gr , tip Bingo OV 

Rodital Lux SRL 12 buc 7.50 90 108 

17 Mop, tip Anna Zaradna 
Clasic microfibra 

Rodital Lux SRL 12 buc 65 780 936 

18 Rezerva pentru Mop, tip 
Anna Zaradna Clasic 
microfibra 

Rodital Lux SRL 12 buc 
32.92 395 474 

19 Soluție antimucegai  
0,500 ml , tip Savo 

Rodital Lux SRL 25 buc 22.5 562.50 675 

20 Soluție pentru 
îndepărtarea calcarului 
, 0,500 ml ,tip Nast 
 

Rodital Lux SRL 25 buc 

37.5 937.50 1125 

21 Prosop de bucătărie , 
100 m, tip Papiroff 

 

Rodital Lux SRL 15buc 
39.17 587.50 705 

22 Clor praf ,saci 1*20 kg, 
tip Lime CHLORIDE 

Rodital Lux SRL 2 buc 383.33 766.66 920 

23 Șervețele microfibra 
universal 30x30 cm 

FPC Tehelan SRL 
 

32 buc 
9.12 291.73 350.08 

24 Servetele de bacatarie 
RUTA Bucatarie 2 

straturi ,40 buc 

Rodital Lux SRL 15 buc 
15 225 270 

25 ATA PENTRU 
DOCUMENTE 700 m 

Rodital Lux SRL 2 buc 
12.50 25 30 

26 Becuri LED Econom 12 
w 

Rodital Lux SRL 30 buc 
37.50 1125 1350 

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  

Rodital Lux SRL 06 decembrie 
2022,12:26 

e-mail  rodital_lux@mail.ru 
Scrisoare de informare 

FPC Tehelan SRL 
 

06 decembrie 2022, 
12:26 

e-mail  tehelanachizitii@prostand.net 

Scrisoare de informare 
   

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acordul

ui-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

FPC Tehelan SRL 
 

Nr 75 din 
12.12.2022 39800000-0 467.23 560.68 31.12.2022 

Rodital Lux SRL Nr 76 din 
12.12.2022 39800000-0 24106.80 28928.5 31.12.2022 

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

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

Conducătorul grupului de lucru                                                    Bejenari Vladimir  

LȘ 



Dare de seamd privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.4 din 09.12.2022

I.

II. Date cu nrivire la nrocedura de achiziti

Date cu privire la autoritatea contractant5:
Denumirea autorititii contractante Primdria c. Firlddeni
Localitate Firlddeni
IDNO 1 00760 1 006 1 28

Adresa s. Firladeni, r. Cdugeni
Numir de telefon 024351236
Num[r de fax 0243s7238
E-mail firladeni@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Vengher Sergiu

te cu Drrvrre la ura ea tzl
Procedura de atribuire anlicati Licitatie publicd
Nr. procedurii 40ll18 din 07.09.2018
Data deschiderii ofertelor 07.09.2018
Nr. BAP 65

Data public[rii in BAP 17.08.2018
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anuntul
resnectiv.

l. Date cu privire la contractul de achizi
Tipul contractului de achizi{ie Bunuri I

Servicii a
Lucrari I

Obiectul de achizi(ie Reconstrucfia fintinii arteziene pia turnului de
apI in s.Firlideni

Cod CPV 4524130-0

Contractul se referl la un proiect qi/sau
program finanfat din fonduii ale Uniunii
EuroDene

Nu I
Dar

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

Data deciziei de atribuire a contractului 17.09.2018
Operatorului economic ci;tigitor SC ENERGOPLAT ,S.R.r., m.Chi;indu,

str.$tefan cel Mare,ri Sfint nr.l93/3,
0 2 2 2 3 4 07 3, energopl at@mail.ru

Date de contact ale operatorului economic m.Chiginau, str.$tefan cel Mare Ei Sfint
nr.l9313,022234073

Nr. contract de achizitie 52



Data contract de achizi{ie 17.09.2018

Valoarea contractului de achizitie L68l66I,22lei

Termen de valabilitate 31.r2.2022

Termen de execu{ie 3t.12.2022

ry. Date cu privire la modificirile contractului de achizifie/acordului-cadru:

Tipul modificflrilor operate Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel liwarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului n
Altele: Iindicati

Motivele/argumentele modificlrii contractului de achizifie: Prelungirea termenului de

valabilitate al contractului de la 31.12.202l pini la 31.12.2023 se opereazd deoarece este opriti
temporar finanfarea proiectului de citre Ministerul Dezvoltirii Regionale qi Construc{iilor qi

respectiv se sisteazi executarea lucrdrilor.

v. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de modificare a contractului de achizilie
publicd/acordului-cadru Nr.2 din 06.12.2021 a fost incheiat acordul adilional Nr.6 din
09.l2.202l2privind: modificareatermenului de valabilitate al contractuluinr.52 din 17.09.2018

Conducitorul grupului de lucru:

Vengher Sergiu

ume, Prenume)

ii Olga
286 / 060450107

'ollggutta@mail.ru

s
ft);



a

f)are de seami privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 12.12.2022
Date cu rivire la autoritate4 contractanti:

Primaria c.Svetlii

Date cu rivire la rocedura de ach

Denumirea autoritifii aontractante
Localitafe c.Svetlii

100760100433 I

str.Lenin, 39NumIr de telefon 029862238, 06720t413Numir de fax 029862236
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact Basarab Anna

Procedura de atribuire 
"plt.?tdNr. procedurii

467116 din 09.09.20t6Data deschiderii ofertelor
Nr. BAP
Data publicdrii in BAp 09.09.2016Data (datele) ;i "@publicirilor anterioare in Jurnalul Oticial alUniunii - Europenc,, privind proiectul
(proiectele) Ia ca're se referl anunful

ire la contractul de achizi
Tipul contractului Oe acfririlie Lucrdri n
Obiectul de achizitie Canalizar ea comunii Sretl ii
Cod CPV

45232411_6
contractut se.rre"@
program finanfat din fonduri ale Uniunii

Sursa de finanlare

Datadecizieideatffi
Operatorutui economic Es$ltor

2 din 27.09.20t6
Tehnocomplex SRL, m,Chsi"austr.M.Manole, 6/2. Tel n."."""'uu'
022477111 rsr. vzz22477l.

Datedeconta.t@
?tf
wryJ 2?249 l 20 o o o o r s 7 4s 8,Nr. contract O* actrEilie
7 | /39 (AAP j\lb r _t450ll 6)Data contract de achEitG

Valoareacontffi 27.09.2016

17 872 607 lei



Termen de valabilitate 71 1) )M)v,tt-r-vL-

Termen de executie 23luni

Itpul modificlrilor o Modificareaterm@
Temeiul iuridic Act aditional
Valoarea modificirilor
Informafii privind c.ffi
urma modificirii

Nu se aplicd

llodificarea unt..ffi
achizitie publicl/acordului-cadru
Alte informafii relevante

IV' Date cu privire la modificrrile contractului de achizifie/acordului-cadru:

Descrierea achizifiei inainte Ei dupr modificare (natura qi amploarea lucririloronatura qi canfitatei:"".113:1-1.1bunur'or, narura qiu-prou.ea serviciilor):

Descrierea circumstanfelor care au frcut necesari modificarea:

Motivele/argumentele modificrrii contractului de achizi[ielacordului-cadru:
TAI4MO IpOIJII4Tb CDOK nefiCfeng.[oroRnn, nn ? I I I .r^.).)

VIII. Rezultatele examindrii:

in baza deciziei grupului de..lucru p.-n]ry achizilii de modific are acontractului de achizilie
l*tt"tfl*"rdului-cadru 

Nr'l din 09' t)'zozza fost ir.rr.t"iacordul adilional Nr.1 din 12.t2.2022

Conducltorul grupului de lucru:

FILICIACOV PAVEL
(Nume, prenume)

Executor; Basarab Anna
Tel.:067205413

E-zail.. primaria-svetl iy@yanclex. r

V.

vI.

VII.













 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 12.12.2022 

✓ Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1013620002195 
Adresa m. Chișinău, str. Hristo Botev 2 
Număr de telefon 022- 77-77-07; 022-77-77-03; 
Număr de fax 022- 77-77-07 
E-mail oficial liceulrepublicansportiv@mail.ru 
Adresa de internet www.lirps.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Tonu Gheorghe, 078317711 

✓ Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

✓ Licitație deschisă;   Altele:  
Obiectul achiziției 

▪ Lucrări de reparație capitală a sălii de 
sport 

Cod CPV 45212290-5 
Valoarea estimată a achiziției  7818042.00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21041346 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1625039711203 

Data publicării anunțului de participare 30.06.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

✓ Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 

✓ Lucrări;   Bunuri □     Servicii □       
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da  

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

29.07.2021 

Denumirea operatorului economic SRL CREDO INDUSTRY 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1  

Data: 17.08.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 7424106,55 lei 

Inclusiv TVA: 8908927,86 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

✓ Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  

mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru
http://www.lirps.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625039711203
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Modificarea termenului de valabilitate   
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76 alin (7) p.2) lit. b) 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Prețul nu se modifică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu au fost operate modificări 

Alte informații relevante Termenul de execuție și de valabilitate a 
contractului va fi - 31.12.2023 

✓ Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În urma desfășurării procedurii de achiziție publică a lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport, 
la data de 29.07.2021, grupul de lucru LRPS a decis atribuirea contractului de achiziție nr.1 din 
17.08.2021 operatorului economic SRL CREDO INDUSTRY în valoare de 7424106,55 lei fără TVA, 
termenul de executare și valabilitate a contractului 31.12.2022. După modificare valoarea 
contractului rămâne neschimbată. Se va modifica termenul de valabilitate a contractului, care va fi 
31.12.2023. 

✓ Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
În anul 2022 instituției nu i-au fost alocate mijloace bănești pentru reparația capitală, ceea ce a făcut 
imposibilă desfășurarea lucrărilor și achitarea lor pe parcursul anului 2022. În acest context, a 
apărut necesitatea strigentă de extindere a termenului execuție și valabilitate a contractului până la 
data de 31.12.2023. 
 

✓ Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 
17.08.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind privind modificarea termenului de valabilitate a 
contractului din 31.12.2022 în 31.12.2023 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 
Termen de 
valabiliate 

 Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL CREDO INDUSTRY  1 12.12.2022   31.12.2023 

Conducătorul grupului de lucru: 

                         ROBU Ion                                            ____________________ 
                                                                         (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



1. Date cu

DAREA ]DE SEAMA
privind desf[surarea procedurii de negociere

firi publicarea prealabilii a unui anunt de participarre
Nr. 14112 dlin 14.12.2022

rivire la autoritatea contractanLti:
Pretura sectorului Ciocana
mun. Chisindu. sec. Ciocana
1007601010s18
bd. Mircea cel
022-33 -3 4 -3 4, 022-33 -1 8 -07
022-33-34-34

t4fo@,prgluraqa!@qand
c i o c ana. ach izitii@email. com
https : //cio c ana.mdho I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Data depunerii cererii de nartic
05.12.2022

4. Clarificiri privind documentatia de atribuire:

Denumirea autoritfi tii contractante
Localitate

Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana de contact

Tipul procedurii de atribuire aplicate: ere Fdrd Publicare
llpql obiectului contractului de achizitie Lucrdri
Obiectul de achizilie

Amenajarea unei porliuni din terenul cu numdrul
cadastral 0100304.475 situat pe str. Maria Drasa

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire

In confrmitate cu aft.56 din Legea achiziliilor publice:nr.
13 1 din 03.07 .2015 intr-o rndsurd strict necesard, din
motive de maxim[ urgenJd car urrnare a unor evenimt:nte
imprevizibil e p entru autoritat,t a contractant d, in c auz1, nu
se pot respecta termenele pentru procedura de licitalie
deschisd sau de negociere cu publicarea prealabild a unui
anunf de participare, pentru buna executare Erd
neintrerupere a procesului de executare a lucrarilor st.rict
necesare oentru lucitorii sectorrrlrri Ciocann

Data qi ora deschiderii ofertelor Data: 05.12.2022
Anunlde intentie publicat in BAP Nu
Tehnici si instrumente specihce de alribuire Nu
Sursa de finantare Buget de stat

Denumirea operatorilor economici
SRL,,Beloctant"

Data solicitirii clarificIrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a rezurnatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:



|-
I Contestarea documentatiei de atribui.e TNm_

5. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi chrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare

Indicali sursa utilizata qi data publicarii:

Transmise 0peratorilor economici
inregistrati

Data: ----------

Termen-limitd de depunere si desr:hidere
a ofertelor prelungit

Nu

6. Pfini la termenul-limiti (05.12.2022, ora 08:00), au fost depuse I oferte:

Aso ciaf ii/administratorii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 05.12.2022 ora 08:00.
Oferte intirziate:

Denumirea operatorilor
economicii

Data, ora prezentlrii Notifi ciri privind restitu jirea

ofertelor

9. Documentele ce constituie oferta:

Constatiri/Comentarii:
10. Modalitatea de evaluare:

Criteriul aplicat *I)enurnirea qii numIrul lotului

Preful cel mai scdzut Amenajarea unei porliuni din terenul cu numdrul cadastral
0100304.475

1

8.

Denumirea operatorilor economici

SRL..BELOCTAN"

Denumirea
operatorului

economic

Form ularul
nr.5

Formularul
nr.7 Formularul

nr.3 DUAE

Dovada
inregistrdrii

persoanei
juridice, in

conformitate
cu prevederile
legale din fara

in care
ofertantul este

stabilit
a contractului

Declara{ie
privindl dotlrile

sper:ifice,
utila.iul pi

echiparnentul
necesar pentru

indeplinirea
corespunzdtoare

Declara(ie
privind

personalul de
specialitate

gi/sau a

experfilor
propus/propugi

penttru
implementareer

contractului

SRL

..BELOCTAN''
+ + T + -r + ..l-

Pentru fiecare lot
!

Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile I

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:



12. Informatia privind ofertele

* Informa{ia privind rezultatele licitatiei electronice:

13. clasamentul ofertelor in urma aplic[rii criteriilor de atribuire

14. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date plivind corespunderea
ofertei Ei/sau operatorului economic (inclusiv jrustificarea prefului uno.-ul de sclzut) cerinlelor
stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicirlat:

15. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabihite in
documentafia de atribuire:
Data solicitdrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor conhrmative :

Denumirea
operatorului

economic

Se indici documentele confirmative privind selecfia gi calificarea oE
confonn documentatiei de atribuire

nlormatta prlvtnd otertele examina e

Nr.
lot Denumirea lotului

UnLitatea
de

mdsurl
Clantitatea

sRL j,BELOCTAN"

Pre!
fbrd TVA

Corespundere

cerinlelor
snlicifafc

1.

Amenajarea unei porliuni
din terenul cu numdrul
cadastral 0100304,415

Iucrare 499 793,3.3 1.

*informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

Denumirea factorului de evaluase qi
pondereer fiecirui facto r Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul 1 Prejul fir[ TVA/noile

valori
Pre{ul fir[ TVA

/noile valori
Operatorul economic 1

Denumirea lotului Clasament
ul

Denurnirea operatorului
economic

Preful ofertei firi
TVA/Punctaiul acumu.lat

Lotul 1 1

)

Operatorul
economic

Documentul qi/sau
infornt atia s olicitati

Data transmiterii Rispuns ul operatorului
economic

1 6. Ofertantii respinsi/descalifi cai:



Denumirea operatoruluji economici

NotS* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q corespuns cu cerinlele
stabilite in documentolia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un tabel identic celui
de la pct. 14.

17. Motivele/argumentele aplicirii procedurii de negociere firl publicarea prealabili a unui
anun{ de participare:

in conformitate cu arr. 56 din Legea achiziliilor publice nr. 131 din 03.07 .20I5?ntr-o mdsurd strict
necesara, din motive de maximd urgen!6 ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea
contractantd' in catz6'. nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitalie deschis6 sau de
negociere cu publicarea prealabild a unui anun! de participare, pentru buna execu tare ftrd,neintrerupere
a procesului de executare a lucrdrilor strict necesare pentru aprovizionarea cu apd potabila a localitafi.

Operatorul Economic SRL ,,BELOCTAN", poate executa doar lucrdrile daie din motivul cd., a
executat lucrdrile de amenajare a por{iunii din terenul cu nr. cadastral 0100304,475, iar in procesul de
executarea a apdrut necesitatea neintreruperii lucrdrii Ei in procesul demardrii lucr6riior care se
executau a apdrut aceastd necesitate de a efectua lucrdrile de demontare prin decaparea mecanizata a
imbrdcdmintei din beton asfaltic, desfacerea trotuarelor din dale de beton 8P100.30.15, demolarea
perelilor de ziddrie din cdrimidd plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton uqor, c6rdmizi GVp,
exclusiv schela si curdlirea cdrdmizilor, demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton
armat, Executarea lucrdrilor de albie sub imbrdcdmintea rutiera, parcdrilor si trotuarelor prin sdpdtura
mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pdmdntului pana ta tO
m, in teren catg. II, s[pdtura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 -", * -oio, cu ardere intema si
comanda hidraulica, in pdmdnt cu umiditate naturala, descdrcare in autovehicule teren catg. II
incdrcare, strat de fundalie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 mm pentru drumuri, cu
aqternere mecanica, executat cu impS.nare ftrd innoroire, strat de fundafie sau reprofilare din p|atta
sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu agternere mecanica, executat cu impdnare fbr[ innoroire.
Executarea lucrdrilor de asfaltare prin aEtemerea stratului de fundalie sau r.proiilur. din piatra sparta
M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu aEtemere mecanica, executat cu impdnare ftrd innoroire (0,10 m),
amorsarea suprafelelor straturilor debaza in vederea aplicdrii unui strai de beton asfaltic (0,65 l/m2j,
imbrdcdminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu agterneie
mecanica, amorsarea suprafefelor straturilor debazain vederea aplicdrii unui strat de beton asfaltic
(0,25 llm2), imbrdcdminte de beton asfaltic cu agregate mdrunte, executata la cald, in grosime de 4,0
cm, cu aEternere mecanicd.

Executarea suplimentard a peretelui suport prin sdpdtura mecanica a pdmdntului cu excavator cu o
cupa de 0,15 m3 cu descdrcare in autobasculanta: teren de categoria 2,betonarmat turnat cu mijloace
clasice, in fundafii, socluri, ziduri de sprijin, pereJi sub cota zero,preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat c2o (M25q, armaturi din otel beton oB 37
fasonate in ateliere de qantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereli si diafragme la
indllimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcliile executate cu cofraje glisante, u.-utiri din
otel beton PC 52 fasonate in ateliere de gantier, cu diametrul barelor peste 8 --, i-n pereli si diafragme
la indllimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcliile executate cu cofraje gtiratrt.

Lucrdrile sus menlionate nu au fost incluse in proiectul inilial pentru executarea lucrdrilor, la fala
locului a fost creatd comisia din reprezentanfii administraliei publice locale, proiectant, responsabilul
tehnic, dirigintele de Eantier, operatorul economic, care s-au expus in actul de constatare necesar pentru
a executa de urgenli lucrdrile fiind neintrerupte de la procesul de executare a construcfiei apeductului
in localitate.

18. in urma examinflri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizi{ie publicd/acordului-cadru:



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Clantitate qi

unitate de
mdsurd

Pre{ul unitar
(fnrd TVA)

Preful total
(f[rn TVA)

Preful total
(inclusir"
TVA)

Amenajarea
unei porjiuni
din terenul cu
numArul
cadastral
01 00304 47s
situat pe str.
Maria Drasan

BEI,OCTAN
SRL,

Co,nform
de'vizului de

chr:ltuieli

499 783,33 499 783,3:\ 599 740.00

^ 
19. Anularea procedurii de achizifie publici:

In conformitate cu:
20. Info toril ici d deciziile achizi |lItloI-IIlarca u a ()r €c()fr0m CS re ntru acnzrtl
Denumirea op erarto rului

economic
Data trilnsmiterii Modalitatea de transmitere

BELOCTAN SRL 28.07.2022 e-mail

(lnformarea operatorilor economici timplicali in ,orocedura de atribuire despr,e deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din -l iulie
2015 privind achiziliile publice)

21. Termenul de astentare ntrru incheierear contractului:
6 zile in cazul transmiterii comunicdrii rtrin

iiloace electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul netranrsmiterii comunic[rii

in miiloace electronice :;i/sau fax I
n 11 zile in cazul transm:iterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
Z 16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice rli/sau fax I

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcu'larea termenelor prevdzute ale Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a terr,ttenelor de a;teptare, se efec,tueazd tn confor,,nitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

22. Contractul d

1. Informa{ia privind aclhizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica daLt[ se
completeazl doar in cazul in care la proceduLra de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aprlicate
criterii de durabilitate):

id

In cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai mic[ decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n cazul in care valoarea estimatd a

contractului este egal[ sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii
nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizitiile

ublice

ontractul de achizitie/acordul-cadru incheia

Denumirea
operatorulu

i
economic

intreprin
derea:

Cu capital

Numirul
9i data

contractului/
acordului-cadru

Clod

CPV

Valoarea contractulur Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

catlru

firi TVA

BELOCTA
N SRL

autohton r30t2
2

r4.t2.2
Ct22

4s2000
00-9

499 783,00 599 740.00
31.12.?.023



Au fost aplicate criterii pentru achLizifii public,e durabile
(achizifii verzi)? (DA/NU)NU

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotuU'loturile penLtru care au
fost aplicate criterii de duralbilitate:

Pre{ul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost I

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
conlractului'/contractelor indicate afost respectat (excepthnd cazurile prevdzute de art. 32 atin, (3) at Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum;i cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aafost examinate qi solufionute.
Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Sinilea SCOLNIC
Q,{ume. Prenume)

L.$.



Anex[
la Ordinul Agenfiei Achizilii Publice

nr. din

Formular - tip

Darea de seamS privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 13.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Primaria s.Cioburciu

Localitate s.Cioburciu raionul $tefan Voda

IDNO l 00760 I 006209

Adresa i.Cioburciu raionul $tefan Vod[, R'Moldova

Numir de telefon 024235236: 024235274

Numlr de fax 024235238

E-mail primariac ioburc iu@rambler. ru

Adresa de internet
Persoana de contact Nicolau Leonid

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

III. Date cu privire la contractul de achizilie:

Procedura de atribuire aPlicati Licitalie public[

Nr. procedurii 2 1 00965 1

Data deschiderii ofertelor 25.07 .2019

Nr. BAP Link-ul:ocds-b3wdp1 -MD- I 562217 133 ll7

Data publicirii in BAP 04.07.2019

Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anun(ul
respectir'.

Tiput contractului de achizi{ie Bunuri n
Servicii I
Lucrari I

Obiectul de achizilie ,,Construc[ia sta{iei de epurare a apelor uzate

s.Cioburci u rn. $tefan Vodd,,

Cod CPV 45232400-6

Contractul se referi la un proiect qi/sau

program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

Nu I
Dan



Sursa de finan{are Buget de stat !
Buget CNAM o
Buget CNAS I
Surse externe n
Alte surse: findicaliJ

Data deciziei de atribuire a contractului 31.07 .2019

Operatorului economic ciqtigitor SRL,,lvis Construct,, mun.Chiqinlu
str. Petrican i 23 I 3, te1.02243221 3 n umiru I de fax

022312169, adresa de e-mail
ivisconstruct@mail.rul

Date de contact ale operatorului economic 022432213

Nr. contract de achizitie 9 inregi strat nr. 20 I 9-0 0000007 2'7 I 29 .08.20 19

Data contract de achizi(ie 09.08.2019

Valoarea contractului de achizifie 2573399,98lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execu{ie 60 zile de la primirea odinului de incepere a

luc[rilor

Micgorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n

Modifi carea termenului de execut are I livrare I
prestare I
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului n
Altele: Iindicati

Tipul modificlrilor operate

I 3 I,art.7 2,aliTemeiul iuridic
indicati sumaValoarea modificlrilor

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat

al contractului de achizilii publice/acordului-

Nu se aplici n

Informa(ii privind creqterea pre(ului in
urma modificirii

Dar
[Dacd da, indicali toate modificdrile operate

anterior $i valoarea acestora-

Modificarea anterioari a contractului de

achizifie publici/acordului-cadru

Alte informa(ii relevante

V.

VI.

La momentul actual a r[mas de finalizat urmdtoarele lucrari:

l. Reslarea statiei de epurare de cdtre specialisti:

2. Punerea statiei de epurare in functiune.

2



Responsabil de executarea lucrdrilor menlionate se face SRL,,Ivis Construct,, conform
contractului nr.59 din 09.08'2019.Autorul proiectului privind realizarealucrdrilor este
compania SC SRL ,,Tiluana. La01.09.2020 intre SRL Tiluana in calitate de antreprenor qi
SRL Ivis Construct ,in calitate de beneficiar a fost incheiat contractul de antreprizr potrivit
cdruia Antreprenorul qi-a asumat angajamentul pentru montarea qi reglarea staiiei de epurare
a apelor reziduale.Urnare a unor neinlelegeri inire cele 2 companii,afdrute dupd
nerespectarea obligaliilor contractuale qi anume neachitarea de cdtre 

^SRt 
trir'Construct alucrdrilor de montare a stafiei, SRl,,Tifuana a aclionat in judecat[.pina la moment

companiile se afla in litigiu de judecat6. Din aceste .orrrld"r.nte,solicit6m prelungirea
termenului de executarea lucrdrilor de reglare gi punerea staliei de erpurare in funcliune pini
data de 30.10.2023 qi prelungirea valabilitdlii contractului pind la 31. 12.2023.

Scrisoarea SRL Ivis Construct se anexeazd.

VII.

VIII. Rezultatele examinirii:

inbaza deciziei grupului de lucru
publicS/acordului-cadru Nr. 04 din
din 13.12.2022 privind:

pentru achizilii de
12.12.2022 a fost

modificare a contractului de achizitie
incheiat acordul adilional Nr. 4

2. Modificarea termenului de valabilitate a contractului pin6 la 31.12.2023.

Conducltorul grupului de lucru:

Nicolau Leonid

(Nume, Prenume)

L.$.

Executor: M oiseenco Ana
Tel. : 0242 3 5 27 1 ; 069430650
E-m ai I : pr im ar iacio bu rc iu@)r am b I e r. ru

1. 2:

a
J



DARE DE SEAMA
privind modifi carea contracl ului

de achizi{ii publice Nr.6/2022 din 10.03.2022
lil decembrie2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

lDenumirea autorititii contractante Pretura sectorului Buiucani
lLocalitnte Mun. Chiginbu
]tDNO l 00760 1 009s09
,\dresa Str. Mihai Viteazul 2
It{umir de telefon 02229s217,022295079
It[umir de fax 022295069
l[-mail oficial buiucani(@pmc,md
,\dresa de internet www.buiucani.md
llersoana de contact
( n u tne, pre t tlt me, te I efon, e- ntai I )

Zglav oo Daniela, 0 68240 I 07,
e-mai I : daniela.zglavoc (Dmai l. ru

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

llipul procedurii de achiziifie ie deschis[

3 483 000,00

tt.02;2022
l)ata (,rlatele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
:rnleriorlre in Jurnalul Oficial al Uniunii Europcne
llrivintl proiectul (proiectele) la carc se refcrl anunlul
lcspcctiiv

III. Date cu privire la contractult de achizi{ie/acordul-cadru:

()biectul achizi(iei Reabilitarea subteranei din Piata Dmitrie
Cantenrir (tronsonul str. Calea Ieqilor spre
bd. $tefan cel Mare Ei Sfdnt) sectorul
Buiucani, mun. Chisindu

\y'aloarr:a estimatl a achizi
I{r. gi link-ul procedurii

I)ata publiclrii anun{ului de participare

lfipul cr:ntractului de achizi{ie Bunuri r Servicii n Lucriri o
(lontrarctul de achizi{ie se refer[ la un proiect qilsau
l)rograrn finantat din fontluri ale Uniunii Europene

Nu r Dar

Ifursa de finnn(aie Buget cle stat r Buget CNAM I
Buget CINAS n Surse externe tr
Alte surse: [Indicatil

I)ata deciziei de atribuire a conlractului de achizi{ie 03.03.2),022

I)enum irea orreratorului e,conomic SRL "Provladina Construct"
Ii.r. Ei data contractului de achizi(ie Nr:612022

Data: 10.03.2022
\/aloarea contractului de achizilie FdrI T'y'A: 13 999 996.00

Inclusi'y TVA: 16 799 995.00
llermen de valabilitate
llcrmcrr de execu{ie

31 decembrie 2023
12luni

Iv. Date cu privire la modificlnile necesare a fi efectuate:

(lod CI'V 45200000-9

Nr:_
ocds-b3 wdp 1 -MD- 1 6 445894837 84

Link: l:ink.MTender



f ipul rnorlificirilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului n
Altele:

'l'cmciurl juridic Art.76 alin. (i'), pct.t lit. a),b), c), pct.2 lit. 
")L 

b), .)
Leeea 13ll2Ql5 privind achizitiile publice

l-re$terea pretului in urrna modificirii Se majoreaziicu 374 635,86lei m.XTV,l-

,\lte inlbrmatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupl modificare:
Lucrrri de restabilire a straturilor delgradate a hidroizol6rii perelilor gi tavanului exterior a pasajului subteran

conform raportului de expertizd.

vI. Descrierea circumstan{elor r:are au ftcut necesari modificarea:
in urma efectu6rii luc:rdrilor de demolare a amenajirilor e:ristente sa confirmat faptul degrad6rii

elomentelor constructive a tavanului pasajului subteran fapt care se datoreaz6 infiltrlrii apei fluviale gi
subterane prin straturile constructive vechi.
Prin urmare, lucrdrile de rr:parafie a subteranei nu pot fi finalizate f6ri restabilirea straturilor degradate
a rllementelor constructive gi executia stratelor de hidroizolare in vederea protejlrii lucrdrilor executate
in cadrul proiectului.

VII. Rezultateleexarninlrii:

il b^l'19::iziei grupului de lucru pentru ac,hizitii de modificare a contractului de achizilie public6 nr. 6/2022 din
10'03.2022 a fost incheiat a.cordul adilional privind nr. I din 12 decembrie 2022 privind majorarea valorii
contractului.

I)enumire
operator economic

Nr. gi data acordului
adi{ionnl

Valoarea modificlrilor

F:[r[ TV,t Inclusiv TVA

SRL "Provladina
Construc,t"

112022 12.12.2022 374 635,96 449 563,03

r i'
(t9emndtura)

Conducltorul grupului de hucru:

R6et$#1"V:liitil-s Mo ro i

ErecltorDqnielq Zdqw
Tel.:068210107

E-nail : buiuuni(donc.md

652';fax:
bd. $telran cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tet.:022-820-

l\{odifir:area anterioar[ a rcontractutuiOe achizitii
-.;lublice_

Intrepiinderea:
1l3u capital
autohton/
lJu capital

miixUasociere/
Cu,canital rt.eir,

blice: mun. ChiSindu, Sos. l:IinceSti, 53; tel.: 022-820-703: far: 022-g20-72g;
'. gov. m d ; www. t e n der. gov. ru d

2



DARE DШ] SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.20 din 13:|?.2022

I. Date cu рriчirе la autoritatea сопtrасtапti:

Denumirea autoritйtii contractante serviciul de protectie si Раzй de stat
Localitate mun. Chisinёu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinёu" str. Sf. Tйrii.26
Numir de telefon 022250-9з2
Numir de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
pcrsoana de contact
(пьtпl.а, preп,Lttlle, l еlеfЬп, е-mаi l)

Mariana MAGLA

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

рrосеdLrгii de aclrizilie пСеrегеа оfёrtеlоr de рrе[uri r[,icitalie
deschisй пАltеlе: -

obiectul achizitiei servicii de reparatii auto
Cod СРV 501 16500-6
valoarea estimatё а achizitiei 250000.00 lei (йrй ТVА)
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. gov. md) Link:

https ://achi zttii.mdl r о l public/tende r l 21 0 49 5З З

Data publicйrii anunlului de participare з|.|2.2021'

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

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru пвuпuri serviciil Luсrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй
la uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri
ale uniunii Ечrопепе

Nu r [)а t,l

Sursа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt
CNAS; пSursе externe; пАItе surse:

ГIndicati]
Data deciziei de аtriьuirе л contractului de
achйitie/ acordului-cadru

28.0|,2022

Denumirea оDеrаtоrчlчi economic DAAC-Hermes SA
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Nr: 19
Data:02.02.2022

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Fйrй ТVА: 250000,00
Inclusiv ТVА: 300000.00

теrmеп de valabilitate з1.12.2022
Теrmеп de executie з1.12.2022

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

Tipul modificirilor Micqorarea valtlrii contr:rctului r
Маjоrаrеа чаlогii contractului п
Modi flcarea termenultti de exectttare/ l iчгаrе/
pTestare п
Modificarea tеrmепului de valabilitate п
Rezilierea contTactului п



Altele: -

Temeiul juridic pct.30, alin.(11) al Regulamentului cu privire la
activitatea grupului de lucru in domeniul
achizitiilor publice aprobat prin HG пr.101202]r

Creqterea pre{ului in чrmа modi{icйrii
(duрd caz)

Nu se aplicй

Modificarea anterioari а contractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (duрёt caz)

Nrr ar-r tost

Alte informatii rеlечапtе Nlt stttrt

V. Descrierea achiziliei inainte qi dчрi modificare:

Suma inilialй а contractului пr.19 din 02.02.2022 incheiat cu DAAC-Hermes SA а fost de
300000,00 lei inclusiv ТVА, suma inaintatй spre micqorare constituie 50000,00 lei inclusiv ТVА.
Vаlоаrеа finalб а contractului va constitui 250000,00lei cu TVA;i 2083ЗЗ,З4lеi йrё ТVА.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе au fйсчt песеsаrй modificarea:

Urmare а analizei nivelului executёrii contractului, precum qi in scopul valorificйrii qi eficientizбrii
cheltuielilor bugetare, inclusiv а soldului disponibil ре contract s-a decis micqorarea valorii acestuia in
vederea redistribuirii mijloacelor financiare 1а alte compartimente de cheltuieli, duрё prioritйli.

YII.Rezultatele examinйrii:

in rezultatul ехаmiпйrii necesitйlilor сlе modificare а
decis incheierea acordul adilional privind miсqоrаrеа
тVА.

cotrtractttlui de aclrizilie/acordLrllri-cadгul s-a
r,аlогii cot-ttг:rctltltri ctr 50000.00 lci. itlcllrsiv

Denumire ореrаtоr
economic

Intreprinderea:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Nr. 9i data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor
(dr,rpй caz)

Fйrй ТVА Inclusiv
тчА

DAAC-Hermes SA Capital autohton |28а |з.122022 4|666,67 50000,00

Сопduсйtоrчl grupului de lчсrч:

Vasile РоРА
(Numе, Рrепumе)

L.ý.

Аgеп|iа Achizi|ii Pu.bl,ice: пluп, Сhisiпdч, sos. Нiпсе;li, 53; tel.:
е - пl а i. l : Ь а р @t еп der, gov. пt.d ; wwl,v. t еп d er, gov, m d
Аgеп|iа Nа|iопаld репtru Sоlu|iопarеа Сопtestа|iilоr: пluп. Сhisiпаu,
6 5 2 ; .fax : 0 2 2 - 8 2 0-6 5 ] ; е-пl а i l : сопt еs t аt i i @апs с. m d ; ytl,y,tlw, aпs c. md

]24 et, 4; tel.:022-820-









DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1668773736491 /001 din 14.12.2022
Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IMSP Spitalul Raional Drochia„Nicolae Testemitam.Г
Localitate or. Drochia
IDNO 1003607150139
Adresa or. Drochia bul. Nicolae Testemitanu 2/3
Numar de telefon /252/22448
Numar de fax /252/22448
E-mail oficial srdrochia@gmail.com
Adresa de internet sr-drochia.com.md
Persoana de contactf/mme, prenume, telefon, e- 
mail)

Derbeniov Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

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

Bunuri 5 Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Produse petroliere pentru anul 2023
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri deceit licitatia deschisa)

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

Legea 131/15 privind achizitiile publice ; ORDIN Nr. 
115
din 15-09-2021 cu privire la aprobarea
Documentatiei
standard pentru realizarea achizitiilor 
publice de bunuri si servicii
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1668773736491
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1668773736491 ?tab=contract-notice
Data publicarii: 18.11.2022

Platforma de achizitii publice utilizata 0aehizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunt de intentie ] vublicat in BAP (dupa caz) Data:

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

□Acord-cadru oSistem dinamic de achizitie nLicitatie 
electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat; 0Buget CNAM; aBuget CNAS; nSurse 
externe; nAlte surse:

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 221957,40

Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fast solicitate clarificari)

1

mailto:srdrochia@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-


Modificari operate in documentatia de atribuire:

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

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

Rezumatul niodificarilor_________________________________________________________
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare [Indicati sursa utilizata si datapublicarii]
(dupa caz)_______ __________ ____________________________________________________
Termen-limita de depunere si deschidere a [Indicati numarul de zile]
ofertelor prelungit (dupa caz)

Pana la termenul-limita (data 28.11.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1. ICS Lukoil-Moldova SRL 1002600005897 LUKOIL EUROPE 
HOLDINGS B.V., 
OLANDA/ ISAYEV 
FEYRUZ 
Litasco SA

Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economic!:

Denumirea operatorului economic
Denumire document ICS Lukoil-Moldova SRL

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

Propunerea tehnica prezentat
Propunereaftnanciapa prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru ofepa 
(dupa caz)

St
Documente de calificare

va consmna print prezentat, neprezentat, nu corespunde
Lista statiilor PECO prezentat

Declaratie privind 
valabilitatea ofertei

prezentat

Cerere de participa e prezentat

Eligibiltatea ofertantului

1.1 Lipsa restantelor la 
impozite

prezentat

Certificat privind airibuirea 
contului bancar

prezentat

Certificat/decizie de 
inregistrare a intreprinderii, 
Extras din Registrul de stat 
al persoanelor juridice

prezentat

Prezentarea actului ce 
atesta dreptul de a 
comercializa benzina 1 
motorina

prezentat

2



Prezentarea de dovezi 
privind conform itatea 
produselor, identificata 
prin referire la speciricatii 
sau standarde relevante

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul 
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Pretul ofertei 
(fara TVA)*

Cantitate si 
unitate de 
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Lotul Nr.I 
Benzina A95 
(carduri 
valorice)

ICS
SRL

Lukoil-Moldova 168232,33 7676 L + +

Lotul II 
Motorina 
EURO 5 
(carduri 
valorice)

ICS
SRL

Lukoil-Moldova 54760,00 2400 L + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informalia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ’’Corespunderea cu specificatiile 
tehnice", se va consemnaprin: „ + ” tn cazul corespunderii siprin tn cazul necorespunderii)

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

Data 
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
economic

Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scazut E
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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(In cazul in care th cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

In urma examinariL evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea 
lotului

Denumirea Cantitate si 
unitate de 
rnasura

Pretul unitar 
(fara TVA)

Pretul 
total 

(fara TVA)

Pretul total 
(inclusiv 
TVA)

Discount%
operatorului

economic
Lotul Nr.I
Benzina A95
(carduri
valorice)

ICS Lukoil-
Moldova SRL

7676 L 21,92 168232,33 201878,80 0,50%

Lotul II 
Motorina 
EUROS 
(carduri 
valorice)

ids Lukoil-
Moldova SRL

2400 L 22,82 54760,00 65712,00 0,50%

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare: j_____________________________________________________
Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS Lukoil-Moldova SRL 05.12.2022 SIA RSAP, e-mail.

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

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

B16 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxn
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxn

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

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
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Contractu! de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea 
operatorulu 

i 
economic

ICS 
Lukoil- 
Moldov 
a SRL

intreprjndere 
a

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/aspciere/ 
Cu capital 

strain

Cu 
capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului/acordu 
lui-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor 

dului-cadrufare TVA inclusiv
TVA

37/2022

13.12.2022 98300000-6 222992,33 267590,80 31.12.2023

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi)(rubrica data se completeaza doar in cazul in 
care la procedure de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Au fost aplicate criteria pentru achizitii publice durabile 
(achizitii verzi)? (DA/NU) Nu

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

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

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

V Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pre( □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfa^urariiprocedurii 
de achizitie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii

(Nume, Prenume)

Coordonat
Sef serviciul juridic Filip A.
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice Vr
de incheiere a acordului_cadru !
de anulare a procedurii de atribuire -

Nr. 1 _din 26.06.2022
Date cu privire Ia autoritatea contractantd:

Denumirea autorit[tii contractante Primaria Zarcani

1007601003116
5644 Moldova sat Zaicani r-l RiscaniNumdr de telefon 02s672499.72236

Numir de fax

imariazaicani@mail.ru

Persoana de contact (nume, p*""*q trtrf* Tabirta victor 025 67 223 6,9695 49424

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire apttc?t. Cererea oferfelnr rle nrefrrri -t';;;=
Pfncedrrrq de onhizi*i a vannt^tx /)- Nr:

Lucrdri l/
Llrrr4r4 \uupu Lul/

r rpuf oDrectutui contractului de achizitiel
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Lucran de reparatii a drumurilor locale din sat

Zaicani
\.()(l LrY 4s200000-9

Pretul cel mai scazut
Expunerea
alegerea proc
aplicdrii alto
deschisd)
Procedura aea

guvernamental
1\r: I,lu)5J96

,_LmK-ul:

Platforma de achizitii nublice fi.iliz,xn

Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd cctz)

Tehnici qi instrurnente specifice O* atrinuir.
(duod caz)
Sursa de finanl

lAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitalie electronicd nCatalog electronic
rBuget de stat;

)Y)I9I.UU MDL

Clari/icdri privind do c umentatia de atr ib uire :



Data solicitlrii clarifi clrilor 26.0 4.2022,27 .0 4.2022,28 .0 4 .2022
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlsounsului
Data transmiterii 28.4.2022 - - - -02.0 5 .2022

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

ModiJicdri operate in documentalia de atribuire:

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

Informalii privind ofertele depuse si documentele de calificare ;i uferente DUAE prezentate cle cdtre
operatorii economici:

Rezumatul modific[rilo r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

flndicayi numarul de zileJ

Pfrnd la termenul-limitd (data 11.05.20220_, orag_:_24), uu depus oferta 3 ofertanli:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

l. SC PRIMATERAX-NORD SRL 1006602011r25 Brenister Dumitru
) MAGISTRALA -NORD SRL I 01 1 607000998 Railean Ion-J IPS..CORSAG'' SRL r004600029396 Marchici Sersiu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic I

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
rezentat, nu coresounde )

Propunerea tehnica SC
PRIMATERAX-

NORD SRL

MAGISTRALA-
NORD SRL

IPS..CORSAG"

Propunerea financiard SC
PRIMATERAX

NORD SRL

MAGISTRALA
NORD SRL

IPS"CORSAG"

DUAE SC
PRIMATERAX

NORD SRL

MAGISTRALA
NORD SRL

IPS..CORSAG"

Garar,lia pentru ofert5
(dupd caz)

Documente de calificare
Se uncle

uranc oe execumre I Prezental Prezental Prezentat
Cerere de particioare Prezental Prezentat Prezentat
Declaratie privind
valabilitatea ofertei

Prezentat Prezentat Prezentat

Experienta similara Prezentat Prezentat Prezentat



Declaratii privind
dotarile
soecific.utilaiul

Prezentat Prezentat Prezentat

Declaratiile privind
oersonalul

Prezentat Prezentat Prezentat

Lista
subcontractantilor

Prezentat Prezentat Prezentat

Informatii privind
asocierea

Prezentat Prezental Prezentat

Declaratii tert
sustinatoro(dupa caz\

Prezentat Prezentat Prczental

Aviz pentru
participare la licitatii
publice

Prezentat Prezentat Prezentat

Extras Prezentl Prezentat Prezentat
Certificat privind lista
datoriilor

Prezentat Prezental Prezentat

Raoort fnanciar2)2} Prezentat PrezenIal Prezentat
Certificat de atestare
tehnico-profisionala a

dirisintelui de santier

Prezentat Prezenlat Prezentat

Informatii privind
detinerea de
laboratoare proprii
autorizate

Prezentat Prezentat Prezentat

Termen de garantie a
lucrarilor executate

PrezenIaI Prezentat Prezentat

Lichiditate senerala Prczentat Prezentat Prezenlat
Certificat al
Sistennrlui de
Managment de
calitate 9001

Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat al
Sistemului de
Managment de mediu
14001

Prczentat Prezentat Prezental

Cazier iudiciar Prezentat Prezenlal Prezenlat
Recomandari Prezentat Prezentat PrezenIaI

(Infor;nalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(tua TVA)*

Cantitate
si unitate

de mlsurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot 1 SC PRIMATERAX-

NORD SRL
s89891.39 + +



MAGISTRALA
NORD SRL

6450s0.62 1
I Nu s-a examinat Nu s-a examinat

IPS ..CORSAG" 779021.72 Nu s-a examinat Nu s-a examinat
Lot n Operator economic I

Operator economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oJbrtei finale
(Informalia privind "CorespLmderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " in cazul ,orrrprrd.rrii ;i prin ,, -', in cazul necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclaritdli sau conJirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele
stabilite tn documentalia de utribuire (inclasiv iust icarea prelutui anormil de scdzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Ofertanlii respin;ildes caliJic at i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriiidescalificlrii
MAGISTRALA NORD SRL Pretul este mai mare decit a ofertantului SC

PRIMATERAX-NORD SRL
rPS,,CORSAG" SRL Pretul este mai mare decit a ofertantului SC

PRIMATERAX-NORD SRL
Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaEi

loturi:

ofertant: flndicayiJ

Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care in iadrut procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea liturilor aferente)

Informalia priv ind factorii cle ev al uare ap liculi :

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Costul cel mai scdzut I



Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Re ev al uar e a ofertelo r :

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

Motivul r eevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

In urma examindri, evaludtii ;i compardrii ofertelor depuse tn cadrul procedurii de otribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

intemeiul art.7I ahn. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lygru pentru achizilii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 31 ai Legii nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

Termenul de a;teptore pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mlsur[

Preful unitar
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(flrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
reparatii a
drumurilor
locale din sat
Zaiczni
rl.Riscani

SC
PRIMATERAX-
NORD SRL

s89891.39
MDL

589891.39
MDL

707869.67
MDL

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiTitrii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC PRIMATERAX NORD
SRL

01.06.2022 [se specfficd SIA RSAP, e-mail,
fux, po;td, etcJ

MAGISTRALA NORD SRL 01.06.2022 posta
IPS CORSAG SRL 01.06.2022 posta

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micdtec.at pragurile prevdzute la art..2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice prin mijloace electronice qi/sau fax n
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizilirle publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice Ei/sau fax I
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax I



(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueaid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
C ontr act ul de ach izilidac or dul-c odr u tn ch e i at :

Informalia privind achizilii publice darabile (ochizilii verzi) (rubrica datd se completeazd 1oar tn cazul in
care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii rte tlurobilitate gi s-i incheiat contruct/contracte
pentru lot/loturi pentra care aufost aplicate criterii de durabititate):

Denumirea
operatorului

economic

In tre
prind
erea:
Cu

capita
I

autoh
ton/
Cu

capita
I

mixt/
asocie

re/
Cu

capita
I

strflin

Numlrul
gi data

contractului
/ acordului-

cad ru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acordu
I ui-cad ruflrl TVA inclusiv

TVA

SC
PRIMATERA

X-GRUP
SRL

Nr.30
din

26.06.
2022

452000
00-9

58989
1.39

MDL

7078
69.6
7M
DL

30.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU)

ach din contract/
ilor u fost aplicate
(lei

_707869.67 _lei_
(indicayi suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate: 45200000-9

Criteriul de atribuire pentru lotuliloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mui scdzut t
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel.

Cel mui bun rnport colitote-cost n



Prin prezenta darc de seamd, grupul rle lucru declard cd termenul de a$eptore pentru incheiereo
alin. (3) al Legii nr.
contestaliilor ;i/sau

Prin prezenta dare I de lucru pentra achizitrii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,:0, o" rdspundere conform pievedeTitor regare in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)

//rA
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 14.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Consiliul raional Căușeni 
Localitate or. Căușeni, 
IDNO 1007601010921 
Adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31. 
Număr de telefon 0243/23088; 0243/23180 
Număr de fax 0243/22650 
E-mail oficial achizitiipublice17@gmail.com; 

consiliulraional@causeni.md 
Adresa de internet http://www.causeni.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Nașco Natalia 
(0243) 2-30-88 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare 
Obiectul achiziției ,,Proiectarea rețelelor exterioare (gaze 

naturale, apeduct, canalizare, energie 
electrică) la obiectul ”Hala industrială” 
pentru producere (depozitare) cu bloc 
administrativ din str.Alba Iulia, 
or.Căușeni, Zona Economică Liberă 
”Bălți” subzona din or. Căușeni. Stația de 
transformatoare” 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1 155 780,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii  
(se va indica din cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: Procedură repetată în urmă a două 
proceduri cu publicare, intentate sub nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1628515448698 prin 
Cererea ofertelor de prețuri și nr. ocds-
b3wdp1-MD-1629700545775 prin Licitație 
Deschisă 
Link: 

Data publicării anunțului de participare  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări √ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu √  Da □ 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

12.10.2021 

Denumirea operatorului economic ÎI ,,Pădureț Alexandru” 
Nr: 69 

mailto:achizitiipublice17@gmail.com
mailto:consiliulraional@causeni.
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628515448698
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628515448698
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628515448698
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Data:  19.10.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 116 356,94 lei 
Inclusiv TVA: 1 339 628,34 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 9 luni 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  √ 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, art.76, subpuct.4 
alin.(7). 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

S-a modificat termenul de executare prin două 
acorduri: 
- Acord-adițional nr.1 din 29.06.2022 
majorarea termenului de execuție până la 
30.09.2022; 
- Acord-adițional nr.2 din 30.09.2022 
majorarea termenului de execuție până la 
15.11.2022; 

Alte informații relevante - 
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
        Lucrările pe șantierul de construcție conform graficului de execuţie a lucrărilor au fost sistate pe 
perioada rece a anului.  
      Totodată, în urma războiului declanșat în statul vecin (Ucraina) la fel s-a perturbat activitatea 
acestora din lipsă de materie primă care se importa din țara vecină. 
      La fel, pe perioada executării lucrărilor s-a depistat că în caietul de sarcini că nu sunt prevăzute     

utilaje de 10 kW pentru a continua executarea lucrărilor contractate. 
     Astfel, s-a solicită prelungirea termenului de executare pentru a examina solicitarea excluderii unor 

lucrări care stopează finalizarea lucrărilor și care vor continua în urma aprobării modificărilor de către 
proiectant. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
            (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Inițial, la încheierea contractului nr. 69 din 19 octombrie 2021 la obiectul ”Proiectarea rețelelor 
exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) la obiectul ”Hala industrială” pentru 
producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba Iulia, or.Căușeni, Zona Economică Liberă 
”Bălți” subzona din or. Căușeni. Stația de transformatoare” s-a prevăzut termenul de execuție a lucrărilor 
9 luni. În procesul de executare a lucrărilor propriu zise, la constructivul clădirii și anume lucrările de 
betonare în perioada lunilor noiembrie 2021 - martie 2022 nu au putut fi executate din motivul accesului 
complicat la șantierul de constructive precum și a temperaturilor negative ale aerului, (conform normelor 
în construcții pentru așa tip de lucrări este recomandată temperatura medie a aerului de minim +50C) din 
aceste motive au fost nevoiți de a stopa lucrările pentru a nu afecta calitatea acestora. 
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Totodată, ținînd cont de războiul declanșat în statul vecin (Ucraina), este perturbată logistica 
furnizării materialelor de construcție. (Ca exemplu comanda pentru panourile sandwici pe baza de vata 
minerală făcută în luna mai o să fie furnizată lor la începutul lunii august). La data de 29 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul-adițional nr. 1 privind prelungirea termenului de execuţie cu aprobarea ulterioară 
de către Agenția Achiziție Publică. 

Tot în acest context, la data de 02.09.2022 a fost expediată de către antreprenor ÎI ”Alexandru 
Pădureț” încă o solicitare de excludere din lucările contractate, a unor poziții care nu pot fi executate din 
motiv că în caietul de sarcini nu sunt prevăzute utilaje de 10 kW. Pentru a permite excluderea, este 
necesar aprobarea proiectantului de obiect.  

Astfel, răspunsul solicitat prin scrisoarea nr. 613/13 din 12.09.2022 adresată proiectantului, a 
parvenit la data de 07.10.2022 cu acceptul modificărilor solicitate și coordonarea Devizelor.  

Prin demersul nr.02/4-13/837 din 22.11.2022, Consiliul raional Căușeni a solicitat de la 
Antreprenor prezentarea ofertei de excludere, care a fost prezentată, fiind coordonată atît de diriginte de 
șantier cît și de responsabilul tehnic atestat.   

În acest context, întru continuitatea executării lucrărilor contractate, se acceptă propunerea de a se 
exclude pozițiile: 

- ,,Комерческий учет. Alimentarea cu energie electrică” în valoare de 80 963,40 lei; 

- ,,Комерческий учет. Utilaj (AEE/1)” în valoare de 38 880,00 lei. 

 
 

VII. Rezultatele examinării: 
        În baza Deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 
din 28.11.2022,  a fost încheiat Acordul adiţional nr.3 din 14.12.2022 privind Micșorarea valorii 
contractului nr.69 din 19.10.2021 cu suma de 119 843,40 lei. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

ÎI ,,Pădureț Alexandru” Cu capital autohton Nr.3 14.12.2022 95 874,72 119 843,40 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



















DARE DB SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 15.12.2022

Date cu privire la autoritatea contractantr:

Denumirea auto ritltii contractante Primdria comunei Gura Cdinarului
Localitate Gura Cdinarului
IDNO r 007601 00990 I
Adresa r. Floresti.s.Gura Cdinarului
Numflr de telefon 025040299
Num5r de fax 02s040299

Drimaria. suracainarului @mail.ru

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

CoiocaruAliona 069t57857

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

ilr. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie fllCererea ofertelor de preluri nlicitalie
deschisd rAltele: flndicatil

Obiectul achizitiei Bunuri r Servicii r Lucrdri Xl
Cod CPV 145230000-8
Valoarea estimatl a achiziliei Consfuclia gazoductului pentru alimentarea

cu gue naturale a cartierului locativ,
amplasat in partea centrald a satului Gura
Ceinarului
rNr.2 1 0593 1 S-ocds-b3wdp1 -MD-
r6s6663199t60

Data nublicirii anuntului cle participare 01.07.2022



TipuI modific[rilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului X
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare n

Modificarea termenului de valabilitate X
Rezelierea contractului I
Altele: IIndicati]

Temeiul iuridic Lesea 131 art.'76 alin 7 P.2 lit (c)

Creqterea
caz)

pre{ului in urma Vulouteu iniJiala a contractului 522677,32 lei
se va majoru cu suma de 39362,64 lei 9i va

constitui 562039,9 5 let

Modificarea anterioari a contractului de

- ^f. i-i+ii -" hli nplq cnrd rrl rri-ca d r t (dun d c az)

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:

(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdriior, ioturo ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)
Din neatenlie n-a fost inclus in specificalia proiectuluiPe-olD32- 6 buc6{i,mufe-D32-4 bucdJi,Teu redus

D63132-rb'catd qi reu redus D50132-l bucaia.De cdtre divizier n-au fost incluse :cot olel DN 25 mm-5 bucdfi,

tub de protectie Dn108 -4 ,8,70m,fitinguri 6 b.,capac bombat Dn25 mm-12b.,imbinarea prin sudurd

intre leava gi fiting 4b.,reduclie de o1e1-3 b.,capai bombat Dn57mm -2b',,confeclii metalice din profile

laminate -17 4,5 kg,br atar a p entru fixare ac onducte lor - 1 8 buc6!i'

vI. Descrierea circumstanlelor care au f[cut necesar[ modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Toate aceste modificari au dus la cregterea voalorii contractului cu39362,64 lei 9i termenul de

valibitate a contractului pin[ La3I.03.2023

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

VII. Rezultatele examinIrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilrelacordului-cadru nr.-03-din

_13,.12.2022_ u-fori incheiat acordul adilional privind - majorarea valorii contractului -39362'64- 
qi

modificdrii termenului de valabilitate a contractului pina la 3\.03 '2023

Denumire oPerator
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu caPital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr qi data acordului
adifional

SkL Dynamic Gas

Grup
Cu capital
autohton

70 t3.1,2.2022 32802.20 39362,64

Co

(Semndtura)

.!

Chisindu, sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
Agenlit
e-mail: v.md; www.tender. gov. md

A g e: nl i a N aln n at a p entr u S o lul i on ar e a C o nt e s t al i il o r : mun' C h i S i n du'

OiZ ;'fax: 022-820:65 I ; e-mail: contestatii@ansc'md; www' qnsc'md
bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel':022-820-























DARE DE SEAMĂ 

privind modificarea contractului 
de achiziții publice

Nr. 91/1 din 14 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală locativ-comunală și 
amenajare

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax 022 22 01 72
E-mail oficial achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet Direcția generală locativ-comunală și 

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

Teleman Oxana, 022242501

II. Date cu privire la procedura de achiziț e:

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

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 
Licitație deschisă X Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a zidului de 
protecție din Scuarul Catedralei 
Mitropolitane

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 792 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

ocds-b3wdp 1 -MD-1663074670130
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663074670130

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu X Da□

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: Buget municipal X

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

11 octombrie 2022

Denumirea operatorului economic SRL „ Damser Grup
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Nr: 62-CA/22

din 25.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Fără TVA: 786 848,00
Inclusiv TVA: 944 218,50

Termen de valabilitate 31.12.2022

1

mailto:achizitii.dglca@cmc.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-


□45 zile
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Termen de execuție

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului

Temeiul juridic Лг/. 76 al.(7) Legii 131/2015] art. 30 al.11) H.G. 
10/2021

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

+128 478,00

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

în urma încheierii contractului, Antreprenorul urma să execute Lucrări de reabilitare a zidului
de protecție din Scuarul Catedralei Mitropolitane conform caietului de sarcini ce a stat la baza ofertei 
sale. La elaborarea caietului de sarcini, era alt grad de distrugere a zidului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
între timp, ca rezultat al producerii diverselor fenomene ale naturii inclusiv, în timpul executării 

lucrărilor de reabilitare propriu-zise, s-a constatat că partea de jos a zidului este distrusă mai mult de 70 
%, fapt imposibil de a fi construită o temelie acceptabilă pentru un gard de gabion.

Ca rezultat, s-a decis de a construi o temelie pentru gabion cu următoarele dimensiuni: H- 0,46 m; L- 
266 m; L-0,3 m., care ulterior va servi ca perete de reținere pentru partea de jos a zidului și temelie pentru 
partea de sus a gabionului.

Calculul estimat pentru construcția peretelui de reținere din gabion constituie 128 478,00 lei.
Toate lucrările și bunurile necesare adiționale au fost verificate și adeverite de responsabilii tehnici ai 

autorității contractante, confirmate prin semnăturile aplicate în actele de constatare și devizelelocale.
Cu siguranță, putem afirma că lucrările adiționale au fost necesare și de neevitat în realizarea 

obiectivului conform contractului enunțat mai sus.
Pentru aceste lucrări s-a format un deviz suplimentar, verificat ți aprobat de reprezentații specializați 

in domeniu ai AC
VII. Rezultatele examinării:

în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea 
acordul adițional privind majorarea contractului de achiziție nr.62-CA/22 din 25.10.2022 de 
antrepriză la obiectivul ’’Lucrări de reabilitare a zidului de protecție din Scuarul Catedralei 
Mitropolitane” cu suma de 128 478,00 lei, ceea ce constituie 14% din costul total al Contractului

în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adițional privind majorarea contractului.

Denumire operator 
economic

întreprinderea:
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin

Nr. și data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără TVA
Inclusiv

TVA

"DAMSER-GRUP" 
S.R.L."

autohton 1 14.12.2022 107 065,00 128 478,00

Președintele grupului de lucru:

BURDIUMOV Ion
(Nume, Prenume) (Semnătura)
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DAREA DE SEAMA

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

Nr. 15 din 18 noiembrie 2022

tr

tr

Date cu privire la autoritatea contractant[:

Serrict,rt Special pentru Influen(e Active

asuDra Proceselor Hidrometeo
Denumirea autoritdfii contractante

Mun. Chisindu
1 003600094438
MDr043,-"*Chiqi@
022 403-416NumIr de telefon
022769-535Num5r de fax

ntierindina.md
http : I I antigri ndina. md/

Adresa de internet
Gsile Aghenie, 022 403-466;

tigrindina.md
Filoirra Oe contact(nume, prenume, telefon,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

firrut ptocedurii de atribuire aplicate Proc.edrrr[ de nesociere
NP."..d,,* d; achizi{ie repel^tdJiupq 9e4-

@ntractului de achizi{ie/

acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucran n

ffi6 cu o treapt[, cu tiPul de

lansare reactiv mortier
Obiectul achizi{iei

24613000-4Cod CPV
@strict necesarul drl
racheti antigrindino pentru 2022, afost initiatd 

I

procedura de negociere conform Legii priuind 
I

achiziliile publice nr.l3l din 03'07'202015'

art.56 al.I lit.a qi HG pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de

ne"gociere nr.599 din 12.08'2020 art'128

alin.l.
Serviciul Special, pe perioada sa de activitate

de 58 de ani, a tndeplinit lucrdr.i de proteclie

antigrindina pe teritoriul Moldovei folosind
metida rachetard, care corespunde cerinlelor

tehnologice Si specificului fizico-geografic a

amplasirii Republicii Moldova. Conform Legii

nr. 96-WI din 13.04.2007, a fost aplicatd

procedura dintro singurd sursd la aceste
'bunuri, 

care pdnd ;i tn prezent altd alternativd

nu existd, fapt dovedit Si prin organizarea LP

din 17.05.2022, tn urma cdreia s-a constatat,

cd nici o ofertd, sau nici o ofertd adecvatd, ori

o candidaturd nu a fost depusd, ceeo ce denotd

ri ncccte. hunuri nu ou alternativd.

Expunerea motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii altor Proceduri decdt

deschisd)

privind
(tn cazul
licitalia

Nr:
Link-ul:

ffigevaindicadin
cadrul Portalului guvernamental

www.mtender.gov'md\ Data publiclrii:



n Da nNu
Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autorit[{ii contractante
ffi achizilii publice

ouUt i.u,' http ://anti grindina'md/achiziti

Data:17.01 .2022@catinBAP(dupd Link-ul: 731569
c de achizilie

rLicitalie electronicd nCatalog electronic
sPecifice de

atribuire

Sursa de finan{are

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarificlrilor
D.r"-i.., oP eratqlulgiggg nernlg

E.pr*r* succinti a solicitlrii de

i.."u t,r..intl a rElpgnlglu!
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

Rezumatul modlfigIrlgr
PublicdriilP"bI*"t. l" BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz,

tt"airotn*mdrul de zilelT.-";*tt-ttffi depunere qi deschidere

a ofertelor Prelungit (d!P!:92

5. Pffni la termenul-limiti (data 18 noiembrie2022, oralO: :QQ)' au fost depuse 1

oferta:

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

D.""-i.;a oPeratorilor economici

EOOA ,,CrPofiuPoeKr"

IDNO Asocia{ii/
administratorii

8G040720454 X. KpyruaPcxtl

D.""*t.* operatqulg! ryenqm!
Denumire
document

Operator
economic n

Do"umerrtele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat' neprezefi

Garanlia Pentru
ofert[
(dupd caz)

Documente de calificare

Se va consenma prin: prezenlal, neprezentat' nu cores'

l.Certificat de



2.Extrasul din
Resistrul de stat

3. Certificat de

4. Certificat de

conformitate ce

confirmi calitatea
bunurilor -

confirmat prin
iscdlitur[ pi qtamPila

icipantului

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu

cerinlele din documentalia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat' nu

corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, do' nu corespunde cerin{elor de

calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "i:orrrpunderea cu cerin;eli de calificare" Si "Corespunderea cu

specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul iorespunderii Si prin "-" tn cazul

necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea

corespundereaoferteicucerin{elestabiliteindocumenta{ia

unor date Privind
de atribuire (inclusiv

justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

g. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile o
Alte limit[ri privindium6rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicafi]

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunde
rea cu

cerin{ele de

calificare

CoreSpun
derea cu

specifica{i
ile tehnice

1. Rachete antigrindintr
cu o treaPtS, cu tiPul de

Iansare reactiv mortier
EOOA,,CrpofinPoexr" 310,00 280 buc. ,r*" ,rt"

Rezumatul rlsPunsului
ratorului economic

Informa{ia solicitatlOperatorul economic

Motivul res inseriildescalificlriiDenumirea operato rulqiggnggrci

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Data
solicitlrii



Pretul cel mai sclzut o

Costul cel mai scIzut c
Cel mai bun raPort calitate-Pre{ n

Cel mai bun raPort calitate-cost o

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

se vor indica toate qiterifi de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport

calitate-pre1 sau cel mai bun raport calitate-cost)

in cazul in care 'ertele au reevaluate

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii

de atribuire s-a decis:

acord i-cadru

Anularea procedurii de achizifie public6:

in temeiul art.71alin' 
- 

lit 
-

Punctajul calculatValoarea din ofert[Factorii de evaluare

Denumirea ui economic 1

Denumire factorul n
Denumirea o lui economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalulrii oferteloL
Modificlrile o

Atribuirea contractului de achizilie ic1l ulu
Pre(ul total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

86 800'00 Euro
sau

1 720 000,00 lei

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de

misurl

Pre{ul
unitar

(fIrI TVA)

1. Rachete
antigrindintr cu o

treapttr, cu tiPul de

lansare reactiv
mortier

EOOA
,,Crpofinpoexr"

280 buc. 310,00

86 800'00 Euro
sau

1 720 000,00 lei

Argumentare:

15.Informarea operatorilor economrcr

achizi{ii:

despre deciziile grupului de lucru pentru

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura

Srlpului de luiru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate
"nr.'I 

3I din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice)

de atribuire desPre deciziile

cu prevederile art. 3l al Legii

Data transmiteriiO.^r*i..a oPeratorului economic

18.11.2022EOOA ,,CrPofinPoexr"



Z 6 zile in cazul transmitertl comunlcaru

miiloace electronicqii/sgu [a4ilcarrlfi care valoarea estimatd a

contractului este mai micd decAt pragurile

prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr,.]31

ii,, : iuti. 2015 privinqglf4{Elgqigg

r--- J : ,. . - ::
i-]-]-l-ite in cazul netransmiterii comunicint

n mii loace electrq4iceifqu&4
ffiiicomunic[rii

n miiloace electronice qi/sau fax
contractului este egal6 sau mai mare decflt

pragurile prevdzuti la art' 2 alin' (3) al Legii

"r.l:1 
din 3 iulie 2015 privind achizi{iile

;Ar"t It cr.. raloarea estimatd a
r-J-...v::

if 16 ,iteJ, cazul netransmiterii comunicant

prin mijloace electronice qi/sau fax

(Selectayi termenul de asteptare respe-c-tot. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' l3l

din 3 iulie 2015 privindachiziliile publice, inclusiv atermenelor de asteptare' se efectueazdtn

conformitate cu prevederire rriuLit'IV capitorur I (carcurarea Termenului) al codului

Civil al RePublicii Moldova)'

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

Denumirea
operatorului

economic

intreprindere
Cu capital
autohton/
Cu caPital

mixt/asociere/
Cu caPital

striin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV
firi TV.A inclusiv TV,{

24613000-4

86 800,00 Euro
sau

I 720 000,00lei

86 800,00
Euro
sau

I 720 000,00
lei

3l
decembrie

2022
EOOA

,rCrpofinpoerr"
Cu capital

strlin
102

l8
noiem
brie
2022

l8.Informa{iaprivindachizi{iipublicedurabile(achizi{iiverzi)(rubricadat5se
completeazi doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate

criterii de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru

care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prinprezentttdarecleseamri,grupuldelucrucleclctrdcdtermenulcleoEteptarepentruincheierea
contractului/contractelor indicate oTort rrrpnc:tat (exceptfrnd cazurile prev'dzute cle- art' 32 alin' (3) al

Legii nr. 131 din i iutin 2015 irivind-i"ltriril)iitn publice.)' p"iu* ;i cd in cazul depunerii

contestaliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare' acestea au fost examinate Ei

solulionate, Prin prezenti ctare de seimd, grupul cle lucru-pentru achizilii confirmd corectitudinea

desfdsurdrii proceduiii de achizilie, fapt pintri ,o'n poartd rdspunclere conf?ln preveclerilor legale

tniigoare. .,',.-.,1..

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Vasilie Aehenie
(Nume, Prenume)

mnatura;'

@u achizi{ii publice durabile

ffiA din contract/ contracte a

foirirVfotrrilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD
u care au fost aPlicate

criterii de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raPort colitate-Prel o

Cel mai bun raPg!!Sg!U!9'c9!!E

Z entru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

DA/NU)



DAREA DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizi{ii publice

х,. 93 гlin /{. 12.2оl2

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti(ii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. Chiýinёu
IDNo 10136010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Numir de telefon 022-868-066
E-mail oficial achizitii(Eigp. gov.md
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact бпu-е, p*nu*n,
tеlеfоп, e-mail)

Elena Corduneanu, tel. 022-868-066,
emai l : е lý,д_:1 . с l l rrl Lurc]a I r r,l (rt)i;:р'gq_чдlсl 

;

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere йrй publicarea prealabilй а
unui anunt de participare

Tipul obiectului contractului de
achЦi{ie/acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achizi{ie Servicii de efectuare а expertizelor mеdiсо-lёgаlе,
pentru necesitйlile Inspectoratului General а1

Poliliei ре parcursul anului 2022
Cod СРV 7lз19000-7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita\ia deschisd sau cererea
ofertelor de preluri)

1. In conformitate cu prevederile art.56 alin.(l)
lit.c) din Legea пr.|З|120|5 privind achizi{iile
publice.
2. In conformitate cu pct.128 subpct.3) din
Regulamentul cu privire la achizdiile publice
folosind procedura de negocierea, aprobat prin
НоtйrАrеа Guvemului пr.599 12020.
3. in conformitate cu prevederils аrt.12 alin.(4) din
Legea nr.1086/2000 cu privire la expertiza judiciarй
- ,,Expertiza medico-legalй se efectueazб, de cdtre
Centrul de Medicinй Legalё de ре lбпgё Ministerul
Sanбtatii, in Ъаzа regulamentului арrоЬаt de
Guvem, iar expertiza psihiatrico-legalё se
efectueazё in unitёlile medico-sanitare din sistemul
Ministerului Sanйtatii."

Nr. procedurii de atribuire (iпclusiv liпk-ut
procedurii de atribuire)

Da. Linkul:
hllp:/pp]it"i_a,,ц:"p]/ýit_eý/_ql_p_f,".},ul1/""f,d.q"sДngd.ili_q_.a,r_qa nL
.lt.:t._"p,[mlt,J.,g.l^d"_L_]".";t"_c:hil",y!ii,,pгl!

Data qi оrа deschiderii оfеrtеlоr Data: |6.12.2022 | Оrа: 10:00
Invita{ia de participare trапsmisi Nr:34l9-4660 din 14 decembrie2022

Data transm iterii | 4.|2.2022
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе Procedura de negociere йrё publicarea prealabilё а

unui anun{ de participare
sursa de fiпапtаrе Buget de stat

1



зi

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) 1 284 000,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:и u suпt

4. Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬчirез па sапt

5. РffПi la termenul-Iimitй (data t6.12.2022, оrа 10:00), а fost depusi 1 оfеrtй:
6.

7. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de
сйtrе operatorii economici:

8. IПfОrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Denumirea operatorilor
economici

IDNo Asocia{ii/administratorii

Centrul de Medicinй legalй 1 006б0 1 004 1 05 Vasile ýаrре

Dепumirе document
Denumirea ореrаtоrului есопоmiс

сепtrul de Меdiсiпd lеsаld
Documentele се constituie oferta

(Se уа сопsпtпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе)
DUAE prezentat
Declara(ie privind valabilitatea oflertei prezentat
Specifica{ii tehnice 9i рrе! prezentat
certificat/decizie de iпrеgistrаrе а iпtгерriпdегii sau extras din registrul
реrsоапеlоr.|uгidiсе,

prezentat

Rechizitele Ьапсаrе prezentat

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(йrй ТVА)*

Cantitate ;i
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеr
еа cu

cerin{ele de
calificare

Corespund
еrеа cu

specifica{iil
е tehnice

servicii de еfесtuаге а
expertizelor med ico-1egale,

pentru necesit6lile
Inspectoratului Gепеrаl al
Poliliei ре рагсursul anului

2022

Cerrtrul de
Medicinй legal5

1 284 000.00
La comanda

Beneficiarului +

9. Informa{ia privind ofertele depuse:

Сопfоrm Hotiririi de Guчеrп пr. L94 din 24 mаrtiе 20L7 cu privire la арrоЬаrеа tarifelor la
serviciile de expertizй iudiciarй si extraiudiciarй. апеха пr.2 si пr.4:

Genul
expertizei
judiciare

Specialitatea
expertizei judiciare

Tipul expertizei j udiciare Timpul
песеSаr

(пumirчl
de оrе)

Cost
- оrй
(Iei)

Unitatea
de mйsurй

Tarif
(lei)

1 2 3 4 5 б 7
23. Expertiza
medico-legalй а
cadavrelor qi а

рйr{ilоr de
саdачrе umапе

2З.01. Expertiza
саdачгеlог 9i рбr{ilог
de саdачге tlll]al]e

23.01,01. Examinarea
cadavrului iп caz de mоаrtе
nonviolentй

10 |28 1 cadavru 1280

2з,0|.02. Ехаmiпаrеа
cadavrului iп caz de mоаrtе

16 128 1 саdачru 2048

+

2



violentб, moarte mаtеrп6,
cadavru neidentificat,
exhumat, scheletat, in
putrefac{ie avansatё,

йt/nou-nбscut, раd de
cadavru, rеехаmiпаrеа
cadavrului

24. Expertiza
medicoJegalй а
реrsоапеlоr

24.01. Expertiza
регsоаlrеlог

24.01.01. Examinarea
persoanei qi constatarea
leziunilor traumatice

l |28 1 реrsоапй |28

24.0l,02. Ехаmiпаrеа
persoanei pentru
constatarea stйrilor 9i
violentei sexuale

)\ 128 1 реrsоапё з20

25. Expertiza
medicoJegalй
in baza
documentelor
medicale

25.01. Expertiza iп
baza documentelor,
in limitele
competentei
specialitafii de
expertizб medico-
legalй, а cadavrelor,
persoanelor qi а
obiectelor biologice
de origine umапй

25.01.01. Expertiza
persoanelor/cadavrelor gi а
рйr{ilоr de cadavre umane

2,5 |28 1

examinare
з20

25,0|.02, Expertiza
medico-Iegalё а obiectelor
biologice de origine uman6
ýi а corpurilor delicte

1,5 140 1

examinare
210

25.0 1.0З. Fotografierea in
сеrсеtбrilе medico-legale

0,75 128 2 pagini 96

25.01.04. Expertiza
medico-legalб in comisie:
25.01.04.1. Expertiza
medico-legali
рrimаr5/rереtаtй

60 |28 1 expertizй 7680

25.0|.04.2, Expertiza
medico-1egalб
sup 1 imentard/comp lехй

40 128 1 expertizб 5 120

25.02. Expertiza calita1 i asistenlei medicale 70 l28 1 ехреrtizй 8960

26. Expertiza
medico_Iegalй а
obiectelor
biologice de
origine umапi
qi а соrрurilоr
delicte

26.0l, Expertiza
biologici

26,01.0 l. Determinarea
apartenenlei de grup а
sAngelui lichid:
26.01.01.1. Irr sistemul
Ав0

1,5 l40 l m/оЬ. 2l0

26.0 |,0 1 .2. Determinarea
Resus-factorului (antigenul
D)

0,5 140 1m/ob. ,70

26.01.01,3, in sistemul Р 0,75 140 1

microobiect
105

26.01.01.4. In sistemul MN 1,0 140 1

microobiect
l40

26.01.02 Ехсludеrеа
Daternitatii (fi liatiei)

5 140 1 persoani 700

26.0 1.03. Determinarea
prezentei sinselui in pete

2 140 1

microobiect
280

26.01.04. Depistarea
spermatozoizilor

J 140 1

microobiect
420

26,0 1.05. Determinarea
prezen{ei secre{iilor
(transpiratie. urinй. salivй)

2 140 1

microobiect
280

26.0 1 .06. Determinarea
apartenenlei de specie а
materialului biolosic

)5
-r- 140 1

microobiect
з50

26.0L07, Determinarea
apartenentei de gruрй а

J 140 l
microobiect

420

J

|l t'



a_l l l

singelui, secretiilor
biologice, рёгulчi
26.0 1.08. Determinarea
apartenentoi do gruрб а

{esuturilor umапе (oase,

dinfi, unghii, muqchi,
blocuri histologice)

,7
140 1

microobiect
980

26.01.09. Cercetarea
morfologici а pбrului

4 140 1

microobiect
560

26.0 1. 1 0. Determinarea

рrеzеп!еi celulelor
epiteliului (vaginal, bucal,
rectal, cutanat)

4 140 1

microobiect
560

26.01.1 1. Determinarea
apartenenlei de sex gi
regionalй

4 140 1

microobiect
5б0

26,02, Expertiza
toxicologicё

26.02,0 | . Determinarea
concentratiei de alcool
etilic 9i prezen{ei
surogatelor (metoda gaz-
сrоmаtоsrаfiсi):
26.02.0|. l. Iп siпgе/uriпd 1.5 140 1 рrоЬё 210
26.02,0|.2. In alte medii
biolosice

J l40 1 рrоЬ5 420

26,02.02. Dеtеrmiпаrеа
calitativб 9i cantitativб а
carboxihemoglobinei/
carboximioglobinei/
methemoglobinei

6 140 1 рrоЬб 840

26.02,0З, Screeningul
pentru prezenta drоgчrilоr/
medicamentelor cu efecte
similare prin metoda:
26.02.0з.1. Kit
immunoassay

2 140 1 рrоЬй 280

26.02.0З .2. Cromatografi е
in strat subtire

l4 140 1 рrоЬб l960

26.02.0з.з. HPLC lб 140 1 рrоЬб 2240
26,02.0з.4. GC-MS 18 140 1 рrоЬй 2520
26.02.0 4. Determinarea
prezenlei drogurilor gi

medicamentelor cu efecte
similare (canabinoide gi

metabolitri, cocainб,
hеrоiп1, opiacee, clonidini,
deriva{i de amfetamini, de
fenotiazinё, de
benzodiazepin6, а acidului
barbituric etc.):
26.02,04.|.Kit
immunoassay

2 l40 1 рrоЬ1/
1 substantй

280

26,02.04,2, Cromatografi е
in strat subtire

в 140 1 рrоЬй /
1 substantб

ll20

26.02.04,з, HPLC 10 140 1 рrоЬ6/
1 substanti

1400

26.02.04.4. GC-MS 11 l40 1 probii
1 substant1

1 540

26.02.05, Screeningul 9 140 l рrоЬй 1260

4



elementelor chimice
(metoda spectrometrie de
emisie atomicй)
26.02.06. Determinarea
cantitativ[ а toxicelor
metalice prin metoda:
26.02.06,1. Spectrometrie
cu absorb{ie atomicй

7 140 1 рrоЬй/
1metal

980

26.02.06,2, Titrimetrici 14 l40 1 рrоЬй/
1metal

1960

26.0Z.07 . Determinarea
substantelor corosive

|2 140 1 рrоЬй 1 680

26.02.08. Determinarea
toxicelor volatile separabile
prin distilare simplй sau
апtrепаrе cu vapori de арй

6 l40 1 рrоЬ1 840

2 6,02.09 . Determinarea
prezenlei nitrililor/
nitra{ilor

6 l40 1 рrоЬб 840

26.02.1 0. Dеtеrmiпаrеа
prezen{ei pesticidelor
organofosforat,
organoclorurat, carbamice,
peritroizilor sintetici qi
altele

14 l40 l рrоЬй/
1 gruр de
toxice

1960

26.02.1 1. Determinarea
cantitativй а pesticidelor
organofosforate

lб 140 1 рrоЬб 2240

26,0З. Expertiza histol<)glca 1,0 l40 1 fragment 140
26,04, Expertiza
medico-
criminalistici

26.04.0l. Identifi саrеа
obiectului чulпеrапt iп baza
leziunilor соrроrаlе gi

deteriorйrilor ре obiectele
vestimentare

28-30 128 1 сеrсеtаrе 3 840

26,04.02. Determinarea
mecanismului formёrii
leziunilor ре corpul umап,
deteriorбrilor gi urmеlоr ре
obiectele vestimentare:
26,04,02,1. Obiecte
contondente, asculite 9i
аrmб de foc

26 -28 128 1 сеrсеtаrе 3584

26,04.02,2, Traumatisme de
transport

зO-з2 128 1 cercetare 4096

26.04.0з, Cercetarea
medico-criminalistici а
osemintelor

з8-40 128 1 сеrсеtаrе 5|20

26,04.04, Determinarea
mecanismului formбrii
urmеlоr de sAnge

14- 16 128 1 сеrсеtаrе 2048

26.04,05. Арrесiеrеа
vArstei persoanei

4-6 l28 1 реrsоапё 768

26.0 4.0 6. Determinarea
particularit6{ilor
morfologice ale leziunilor
tesuturilor corpului uman

4-6 |28 l сеrсеtаrе
,768

26.04.0'7 . Identifi саrеа
persoanei duрй amprentele

14-16 |28 1 сеrсеtаrе 2048

5



,_a

dепtаrе lёsate ре corpul
чmап

26,05, Expertiza geneticй

26.05.0l Рrеlечаrеа ;i
сопsеrчаrеа рrоЬеlоr
biologice in vederea
analizei ADN

0,5 286 1 рrоЬi |4з

26.05,02, Examinarea
preliminar6, egantionarea
qi/sau testarea rapid1 а
probei

1 286 1 рrоЬй 286

26.05.03. Рrеgйtirеа рrоЬеi
biologice pentru izolare
ADN:
26.05.0З. 1. рrеlечаrеа qi
examinarea probei
biologice simple (sAnge,
salivй gi alte secretii)

1 286 1 рrоЬй 286

26.05,0З.2, prelevarea qi
examinarea probei
biologice complicate (oase,
dinti, {esёturi imраrаfi nate,
material biologio degradat
etc.)

4 286 l рrоЬ1 Il44

26,05,04. Stabilirea
profilului ADN:
26.05,04. 1. extrac{ia gi
cuantificarea ADN din
рrоЬе biologice simple
(s0nge, salivй 9i alte
secretii)

5 286 1 рrоЬй 1430

26,05.04.2. extrac{ia qi

cuantificarea ADN din
рrоЬе biologice complicate
(amestec secre{ii, oase,
din{i, {esёturi imparafinate,
rnaterial biologic, degradat,
urme material senetic etc.)

8 286 1 рrоЬб 2288

26.05.04.3, stabilirea
profilului ADN репtru
markeri STR autozomali
completat cu markeri
cromozomiali Х si Y

14 286 1 рrоЬй 4004

26,05,04.4. stabilirea
profilului ADN pentru
markeri STR specifici
cromozomului y

15 286 1 рrоЬi 4290

26.05.04.5. stabilirea ADN
mitocondrial

19 286 1 рrоЬй 54з4

26.05.05. Ехаmiпаrеа
comparativ6 а uпоr profile
genetice j udiciare oblinute
in alte laboratoare

2 286 1 рrоfil 5-12

27,Expertiza
psihiatrico-
legalй

27 .0|. Expertiza
psihiatrico-1egalй in
condilii de
ambulatoriu/stationar

27.0|.0|. Expertiza
psihiatrico-legalй in
conditii de ambulatoriu

11 98 1 ехреrtizй l 078

27,01.02. Expertiza
psihiatrico-legalб in
conditii de stationar

зl 98 1 expertizб з626



ra

27,02. Expertiza
psihiatrico-1egala iп
baza documentelor

27,02.0l. Expertiza
psihiatrico-IegalЁ in baza
documentelor (cu excep{ia
cauzelor patrimoniale)

8 98 l expertizй 784

27.02.02. Expertiza
psihiatrico-legalй In baza
documentelor in cauze
patrimoniale

25 98 1 expertiz6 2450

28. Expertiza
psihiatrico-
psihologic1

28.01. Expertiza
psihiatrico-psihologicй
legalй in condilii de
ambu latoriu/stationar

28.01.01. Expertiza
psihiatrico-psilrologicё
legalб in condilii de
ambulatoriu

19 98 1 expertizй 1862

28.01.02. Expertiza
psihiatrico-psihologicё
legalб in condi[ii de
stationar

50 98 1 expertizё 4900

29,Expertiza
clinico-
psihologic5

29.0l. Expertiza clinico-psihologicй in condilii de
ambulatoriu

2l 98 1 expertizi 2058

29 .02, Expertiza clinico-psihologic6 iп baza
documentelor

8 98 1 expertizi 784

30. Expertiza
psihiatrico-
паrсоlоgiсй

З0.01. Expertiza
psihiatrico- narcologicй iп
condilii de
ambulatoriu/sta{ionar

30.01.01. Expertiza
psihiatrico- narcologicй
in conditii de
ambulatoriu

19 98 l expertizй |862

30.01.02. Expertiza
psihiatrico- narcologicй
in conditii de stationar

50 98 1 expertizй 4900

Nr.
crt.

Dепumirеа serviciului Unitatea
de

mаsurа

Tariful (lei)

1 раrtiсiраrеа expertului judiciar la actiuni procesuale, inclusiv la ;edinlele de
judecatй

1 оrё 50

2. Instruirea репtru calificarea de expert judiciar l оrб 50
Consultatia expertului l оrй 50

4. Spitalizarea persoanei
psihiatrice (йrё costul
paraclinice)

in stafionarul de psihiatrie репtrч efectuarea expertizei
alimentaliei, medicamentelor gi investiga{iilor

I zilpat з22

5. Imьёlsйmаrеа cadavrului 1

cadavru
450

6. Restaurarea anatomicб а cadavrului 1

саdачru
256

,7.
Cosmetizarea gi igienizarea cadavrului 1

саdачru
l92

8. Pбstrarea cadavrului in саmеrа frigorific6, dupй efectuarea expertizei 1

саdачru/
1 огб

18

9. Pбstrarea corpurilor delicte gi а obiectelor examinate dupб finalizarea expertizei 1zi з0

10. ЕliЬеrаrеа copiilor de ре rароаftе 1 pasinй 5
11 Eliberarea duplicatelor certificatelor medicale constatatoare ale decesului 1

duplicat
100

12. Lucrйri de хеrосорiеrе А4, А5 1 pasin5 l
13. Deplasarea expertului cu transportul institutiei la locul solicitat 1km 2,,75

Plata expertului pentru deplasarea tur-rеtur la locul solicitat 1 огd 70

7



10. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi comparErii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
decis:

Atribuirea contractului de aohizilie publicй/acordului-cadru:

11. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatoruIui

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsuri

Pre(ul total
(fПrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

servicii de efectuare а
expertizelor medico-1egale,

репtru necesitбlile
Inspectoratului General al
Poliliei ре parcursul anului

2022

centrul de
Medicin6legali

la comanda
Beneficiarului 1 284 000,00 284 000,00

Dепumirеа ореrаtоrulчi
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

centrul de Medicinё Lеgаlй |5.12.2022 e-mail

12. Gruрul de luсru а respectat tеrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului сопfоrm аrt, з2
alin. (3) al Legii пr. 131/2015 privind achizi{iile publice.

13. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Nг.
d/o

Dепumirеа
operatorului

economic

Numirчl
contractului

Data
contractului

Cod
срч

yаlоаrеа contractuIui Теrmепul de
valabilitate а
сопtrасtuluifrri ТVА сu ТVА

1

centrul de
Medicinй

LegaIй
222-SR 16.|2.2022 71319000-7 1 284 000,00

Iei MD
1 284 000,00lei

MD зt.l2.2022

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucra declarй сd tеrmепаl de aqteptare репtrа tпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile preydzate de art. 32 аliп, (З) al Legii пп
131 diп 3 iulie 2015 priviпd ochiziyiile pablice ), рrесаm qi сd iп cazal depuпerii coпtesta|iilor, acestea ia1ost
ехаmiп ate q i s о l ulio паtе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de lucra репtrч асПizigigffiфfi,ёQrесtitudiпеа desJйqardrii procedarii
de achizitrie,fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm рРфrtб-r-ftфi*l vigoare.

Pre;edintele grupului de luсru репtru ехапdru GAI\ACIUC



1

t

J DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi(ii publice/acordului-cadru

Nr. 85 din 15.12.2022

ld achi ie/acord l-cad

rila

D

Date cu v re autoritatea contractante:
Denumirea autoritltii eontractante Primdria or. Cricova
Localitate mun. Chisindu. or. Cricor-a

il)NO 1007601010183

Adresa Mun. Chi5inbu. or. Cricova- str. Chi5inaulur.
90

Numir de telcfon 0221430290

Alumlr de fax 022t453238
E-mail oficial cri covaprim arta@mail.ru
Ad,resa de:ihternet orimariacricol'a.md
Persoana de contact
(nume. nrenume. telefon. e-mail)

Gufu Svetlan4 specialist

Date cu vire la procedura de achizitie:
Tipul procedurii de achizi{ie Licita{ie publicd n

Obiectul achizi{iei Lucrdri de reparalie a strdzii Minerilor din
or. Cricova

,(sfl.,QPV 45233142-6
Valoarea estimati a achizitiei
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or t alul u i guv ern am e nt a I www. m t e nd e r. g ov. m d)

Nr: ocds-b3wd o 1 -M D- 1 657 021 063254
Link:
https:llachizitii.md/rolpublicltenderl21059494l

Data publicfirii anuntului de: narticipare 05.07.2022
Data (datele) Ei referin{a (referin,tele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) Ia care se referi
anunful respectiv (dupd caz)

Nu se aplicd

ate cu Dnvrre la contractu e u ru
Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii n Lucrdri r
:Contiactul ae achi2ilie/acordul-Cadr:u se referi la un
proiect qilsau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Euronene

Nu r Dar

Sursa de finan{are Buget de stat r Buget CNAM I
Buget CNAS r Surse externe I
Alte surse: Buset local

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/
acordului-cadru

02.08.2022

Denumirea operatorului economic SRL "Pultusk Invest
Nr. ;i data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: 92

Data:02.08.2022
Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fdrd TVA: 4 248 135,65

Inclusiv TVA: 5 097 762.78
Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de executie 2 ani de la inresistrarea contractului la AAP

Tipul modificflrilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare I livrarel

Date cu rivire la modificirile necesare a fi efectuate:



Temeiul juridic

Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele:
Art. /6, atin. 7 pct.I litera a),b), c), pct.2 litera
a),!),c) din Legea nr. I3l/2015 privind
achiziyiile publice; Hotdrirea grupului de lucru
nr.83 din 15.12.2022
tvu se aptrca

lcaNu

Cre.ster:ea pre{ului io ,*i@
caz)

Modilicarea anterioari a contractutui Oe
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)
Alte informatii relevante

(Se vor indica natura ;i
amp loare a s erv ic iilor )

Lucriri de reparafie a strizii Minerilor din or. cricova

Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarr modificarea:
(se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achiziyie/acordului-cadru)

' Grupul de lucru a examinat repetat procesul de executare a lucrarilor la obiectivul ,,Lucrdri de reparalie a strdzii Minerilor din or. cricova mun. chiqindu. in .""fo";;;;;procesul verbal a comisiei de constatare a lucrdrilor suplimentare (compusd din reprezentanliiprimdriei, responsabilul tethnic, operatorului economic, consilierilor locali ) din 05 octombrie2022 in cadrul cdreia a fost examinatd starea de lucruri, ca urrnare a efectudrii lucrdrilor dereparafie qi respectdrii att'76 aliniatul 7 din Legea n-r. l3ll20l5 privind achiziliilepublice , gianume:

1a)' urmare a lucrdrilor de pregdtire, demontarea bordurilor vechi, stratul de asfalt pe oanumitd porliune de drum s-a degrad at, fapt ce a dus la deteriorarea asfaltului vechi existent,operatorul economic a fost obligat s6 formeze stratul de fundalie a viitorului drum dupd normeleexistente in construcfia drumurilor, ce a dus la mdrirea volumelor men{ionate in devizul decheltuieli suplimentare qi a constituit 1373 m.p. din suprafa!atotal|,de 6gg5 m.p., lucru ce nuputea fiprevdzutin caietul de sarcini de cdtre devizierul atestat.

1b)' in perioada executdrii lucrdrilor au a...t loc doud defecli'ni prin spargerea refelelorapeductului de pe strada Minerilor, fapt ce ne-a impus executarea lucrdrilor de schimbare are{elelor de apeduct pe o lungime de250 m.liniari, chettrieli ce nu au fost incluse in contractulde bazd" fiind exectuate din contul organiza[iei expluatatoare-i.M. RCL c;;;va. in acest sens,operatorul economic ce executa " Lucrdri de reparalie a strbzii Minerilor, a intervenit larestabilirea fundaliei qanfului cu suprafatade 125 -p in scopul asigurdrii calitalii lucrdrilor cit gia termenilor de garan{ie.

I c)' costul lucrdrilor addugdtoare de 5825 g2,22lei nu depdqeqte 15% dinvaloarea initiala acontractului in valoare de 5097762,78leiqi constitui e ll,4%odin valoarea initiala a contractului.

2 a) volumul de lucrdri supliment ate lamomentul formdrii devizelor de cheltuieli gi caieruluide sarcini nu au putut fi prevdzute;

Descrierea achizi{iei ittairrte
amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, naturo .tt



t2 b) Modificarea in cauzd, nu afecteazd natura generald a contractului, dar imbundtdteste
garanlia qi calitatea portantd a drumului in timp.

2c) Costul lucririlor addugdtoare de 582592,22Iei nu depagegte 15% din valoarea initiala a

contractului in valoare de 5097762,78lei gi constituie 11,4%o din valoarea initiali a conrracrulgi.

Din aceste considerente, s-a decis respectarea tuturor standartelor in construc[ia
drumurilor in reabilitare, pentru o capacitate portantd cit mai mare a drumului.

Aceste lucrdri, necdtind la rata de inflalie peste 30% din lunile iulie-septembrie anul
curent (scumpirea materialelor, carburanlilor, gazului folosit la producerea asfalnrlui etc.). s-au
executat in baza unui deviz de cheltuieli nemijlocit pe suportul antreprenorului la pregurile de
ofertd adjudecatd la procedura de licitalie.

Rezultatele examinirii:
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi(ie/acordului-cadru
nr. 84 din 15.12.2022 a fost incheiat acordul adi{ional privind :

Denumire operator
,€cotrortri€

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modificirilor (dupd caz)
Fird TVA Inclusiv TVA

SRL " Pultusk
Invest"

t49 r5.12.2022 485 493,52 582 592,22

-#ftorul gruPului de lucru:

V

e-mail:

(Semndnra)

ilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-72g;
tender. gov. md ; www. tender. gov. md

124 et. 4;
tel.:022-820-652;fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.qnsc.md



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2!Q46337 din 29.1 1.2022

te rivire la autoritatea contfaslg4!fl:

II. Date cu vire la cedura de ach

III.Date cu la contractul de achizi ie/acordul-callu:

ate cu
6*.t@ctorulBotanica

[. i ce u I l'eo ret i c . A I exqry!r!L9-e-!-EUn"

It4un. Chiqindu 

-

1013620006344

Or.Singera str, 3l august

-_

069664581 Cristina

022414040

*.t.;,, ir i i drrtshotani ca(r).gmai 1,com

Dedffi, a\ttoritl{ii contractante

Localitate
iDNo
Adresa
Numlr de telefon
Numflr de fax
E-mail oficial

=ds.PqrliEipaltlAdresa de internet
Persoana de contact
(nume, pr enume, t e !&Lg-mgJ)-

Cererea o6rteior de Prefuri n
deschisl n Altele: flTipul procedurii de achizi{ie

Servicii oti*rntorr- priiiTlt*rnnr*7opiili, din cadrul institu(iilor de

t n v d1 d m d n t p r e u n ivZ i, it o,, s u b o rll o n.at : 2E-T 
S 

^ 
B.o t a n i11 !: : l:' ̂ : :: :^*';;,;';.';;;;-;i.1-;,';0i, 

si institu(iitor de tnvdtdmail care se afld ta autonomie

Obiectul achizi{iei

28 427 741,10
Valoarea estimat[ a

Nr: Achizitii.md ID 21046337

b3wdpl-@
N* a din cadrul

p ortalului gruirno*rnt at wy:t. mleulgr.gg!-rud)

https ://achjzitii.mdlro/Publ iq/1gnd9.r12-l046j,;"z

04,r1.202rUutup"Utic[@ipare,Ara l'uu'rfr' 4.u.rg"B' -- ts"- '--ffi;;i"-* t" .r;rnalul oficial al uniuniiD anterioare in Jurnalul (

Europene pririrO pfqf&Euplglg.t"dlu care se tefg{tr aluntul respectiv (dzad cazl

ffiffiE Servioii o Lucrdri nnprt.*
Nu n Danla un Proiect qi/sau Program

din fonduri ale Uniunii EuroPene

@AM n Buget CNAS n Surse externe tr

Alte surse: [lndicall
Sursa de finan{are

t4,12.202r
D"ta dect tei de;" -fr* acordului-cadru

'MAP Bucuria ELOr*mi".a oPeratorului econo$ic
achizi{ie/acordului-

Daia: 03.01 .2022

F6rd TVA: I 913 105,25
Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-

tnctrsiv TVA: t 913 105,2,

3t.12.2022Termen de valabilitate -o 

t .o t .2022- 3r,12.2022

tt4icqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului o

Modifi carea termenului de execut arcl livtatel

prestare n
Modificarea termenului !g-yqlab{'tat9--?

Tipul modificlrilor
IV.Date cu ,i". tu *odificlrile neqglals 3 fi declqglei



R.r.l iet.u contractului
Altele: findicali.

Art. 76 alin.(7) Pct.2) lit. ;),U lrgrn 3l privind achizilii publice

Indicati actul normatiu, articol, alineat
Temeiul juridic

* ,*1nrunz,, ,t,nru iuntrar:lului cu 178400'00

lei-iSr 
ro indica dacd se utilizeazdpre[ul actualizat

'ol rontrortului de achizi{ii publice/acordului-

CrqtJr.u Pre{ului in urma

anterior $i valoarea acestora,M"fif*"r." anterioarl a contractului de

o oh izi ri i nu lrlice/aco rd ului-c a dru (dgpq-' oA-

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea uchEIJGi i"ainte qi dupl modificare:

Este necesitatea de a majora suma contractului' suma I

,upi.urf cu 178400,00 lei suma finali a contractului

Surse financiare suplimentare sunt deja alocate'

Vl'Descrierea circumstanfelor care au f[cut necesartr modificarea:

Este necesitatea de a majora suma.oniiu.tutui, suma ini{iali este de 1913105'23lei' se

majoreaz[ .u rZalOo,od r.i ru*u nnaia a contractului este de 2091505'23 lei'

Surse financiare suplimentare sunt deja alocate'

VII. Rezultateleexaminf,rii:
tn baza deciziei grupul-u1-ae iu"ru a, modificare a contractului de achizilie/acordului'cadru nr' 1 -09 din27 '12 '2021

a fost incheiut u.oroui uoirionat privina micgorarea sumei oontractului

ini(ial5 este de 1913105'23 lei, se

este de 2091505'23 lei.

Nr. ;i tlnta acordului
adifional

Cu caPital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital s!441n

Denumire oPerator
economic

SumacontrRctuluitluplmodificarenconstituie209l505'23lei.

grupului de lucru:

blice: mun. Chisindu, sos. HinceSti,
728;

Sfdnt, 124 et.4; tel.:022-820-
iiih-ta p,i*ru Solu1ionarea Contestaliilor: mun' Chisind
'5 

-A Z O 
jO 

S t, e- m a i! : cont est at i i@ctns c' m d ; www' ans c' m d

2

6=#1 I
o^ (a
b7
2@
(ro

ffi-ffi* t"rt, modificdrile oPerate













DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtчlчi

de achizi{ii рчЬIiсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 10 din 15j22022

I. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа autorititii contracиnte Рrimбriа satului Budest

Localitate Satul Budeqti, mun. Ch ýmач
IDNo 100760l008384
Adresa Satul Budegti, muп. Chiqinйu, sfi. Chiqiniu

пr,131

Numir de telefon 02241 8000

Numir de fax 0224 l 8001

E-mail oficial Ьцgеs.ti@8щаil,соц l
contabilbudesti@smail.com

Adresa de iпtеrпеt wrpw.budesti.md

реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlе.fоп, e-mail)

Веrdап Ecaterina, 022418000/069з2791'9,
с ontab i lbude sti@ smаjtаош

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

ШI. Date сч privire la сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie Licitatie deschisё

Obiectul achiziliei Retele de apeduct сч сопесtаrе individualё а
beneficiarilor din s. Budegti, muп. Chigin5u
(sector D), Etapa II.

Cod СРV 45247130-0
YаIоаrеа estimatй а achizi{iei 986828.36lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р or t al ul ui gw е rп аm е пt al www. mt епdеr. goy. щd)

Nr:21052939
Link-ul: ocds-b3wdpl-MD-
16468з2716899

Data nublicirii anuntului de паrtiсiраrе 09 martie2022
Data (datele) 9i referinfa (rеfеriп{еlе) рчЬliсirilоr
апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al Uпiцпii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеri апчп{чl
respectiv (duрd caz)

Tipul сопtrасtulчi de асhйi{iе/асоrdчlui-саdrц Luсrlri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri Ia чп
proiect ;i/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
uniunii Ечrорепе

Nu

Sursа de fiпапtаrе Buset local
Data deciziei de аtriЬuirе а contractului de achizifie/
acordului-cadru

з0,0з.2022

Dепumirеа оDеrаtоrчlчi есопоmiс Valdconsтup" SRI
Nr. qi data сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-cadru Nr:61

Data:06.04.2022
vаlоаrеа contractului de achizitielдcordului-cadru Flrё ТVА:949551,00

lnclusiv ТVА: 1 139461,00

теrmеп de valabilitate з|.|2.2022
Теrmеп de executie 9 luni

IV. Date сч privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificйrilor мiсsоrаrеа valorii contractului
теmеiчl iuridic art. 76 alin. Legii пr, l3l din 03.07.2015 privind



ясhizitiilе nublice

[se va iпdiса dacd se utilizeaza pre[ul actualua[ ul
-n 

ппьпгtл i lti r]p achizitii nublice/acordului-CadrU|

M"dtf,.rre" "rterioarfl 
а contractului de

achizitii nublice/acordului-cad r а (duрgз az)__
[Se vor iпdica toate moaqrcarlle ореrцlе
ei vпlппrрп ac.e,storal

Alte informa{ii relevante

v. Descrierea achizi{iei inainte 9i dчрй modificare:
(Se vor iпdica паturа рГ"rit"iiri lurrdrilor, ioturo si caпtitatea Sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea

\rI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе ач ficut песеsаrй modificarea:

(Se vor iпdiса motiveli/argumeпtele modificnli yytTycyl,:d: !:!i,:|л'*::!:':';::!:Дl

VII. Rezultatele ехаmiпйrii:

in baza deciziei grupului de lчсrч de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.09 din

а fost incheiat acordul adilional privind lucrlrile

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч:

l
iпtrерriпdеrеа:

Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч capital striin

..Valdcongrup" SRL Capial autohton 223 |5.|2.2022 828590,83 994309,00

Jr
(Nuпе, Рrепuпе)

Аgеп|iа Nа|iопаld репtrч Solu|ioпarea сiпtеstа|iiЬяцiеПiiiпdу, bd. $tеfап cel Mare si Sfiiпt,

в3 z ;'fB : OZ Z -В Z О -О S t ; е-mаil : сопt est atii@ans с, m d ; wwyy, апs с, md
А gепУi а N аУiопаl d р епtru S olu|i оп ar еа С опt est а| ii, 1 24 et. 4; tel. :022-820-

serviciilor)

703; fФс: 022-820,728;

2

Nr. qi data асоrdчlчi
adi{ional

Dепumirе ореrаtоr
economic









DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtцlчi

de achizi{ii рuЬliсе/асоrdului-саdru

Nr.25 din |5.|2.2022

Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапt5:

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

III. Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепчmirеа autorit5tii contractante рrimйriа muп. огhеi
Localitate muп. Orhei
lDNo 1 00760 l 008007
Adresa muп.оrhеi str.Vasile Маhu l60 MD-3500
Num5r de telefon 02з5-2216,|
Numйr de fax
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de iпtеrпеt www.orhei.md
реrsоапа de contact
(пuпlе, рrепLlпlе, tеlеfоп, e-mail)

Natalia Manoli 0'7 6'700406
achizitiiporhei(Esmail.com

Tipul рrосеdurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de рrеfчri п
Licitatie deschisf, * Altele: flпdicatil

ObiectuI achizi{iei servicii de еlаьоrаrе а proiectului de
executie Dепtrч piaи Resionalй orhei

Cod СРV 7 1 200000_0
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 906 |24.70
Nr. 9i link-ul procedurii (se va iпdiсQ diп cadrul
р or t alului gчу еrпаm е.пt al wyyw. m t с, пd е r. gоч. md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l650289540354-
PN_1 650289540354
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- l 650289540354?tab:contract-
notlce

Data publicirii anun{ului de раrtiсiраrе 18.04.2022
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) publicirilor
anterioare iп Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrб апuп{ul
respectiv (duрd caz)

Tipul сопtгасtчlчi de achizi{ie/acordului-cad rч вuпuri п servicii * Lчсrйri п
Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la uп
proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Еurорепе

Nu* Dап

Sцrsа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Sчrsе externe п
Alte surse: [Iпdiсауi]

Data deciziei de аtriьuirе а contractului de achizitie/
асоrdului-саdru

02 iuпiе2022

Dепчmirеа ореrаtоrului есопоmiс "Intexnauca" SRL
Nr. Ei data сопtrасtчlчi de achizi{ielacordului-cadru Nr:82

Data: 13.06.2022
Vаlоаrеа соп tractului de achizi{ielacorduIui-cadru Fйrё ТVА: 620 000,00

Inclusiv ТУ А:744 000,00
теrmеп de valabilitate з1.\2.2022
Теrmеп de execu{ie 30.09.2022

Iv. Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

l.



V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi duрЕ modificare:
ýе vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sau yaloarBa Ьuпurilоr, паturа qi amploarea
serviciilor)
Рriп рrосеdчrа de LiciИ|ie deschisЁ au fost contractate sеrчiсiilоr de elaborare а Рrоiесtчlчi de
qxecu{ie репtrч Pia{a Regionali Оrhеi. Cigtigltorul а fost desemnat сопfопп deciziei grupului de
lucru пr. б din 02 iunie 2022 companiei '6lntexnauca" SRL. Теrmепul limitй de рrеdаrе а
documenta{iei de proiect qi deviz au fost stipulate in contractual пr.82 din 13 iunie 2022 iп pct.2.2 -3
luпi (30.09 .2022), inclusiv perioada de timp песеsаri pentrrr чеrifiсаrеа documenta{iei de сitrе
1,S. ,,Serviciul de Stat репtrч_Vеrifiсаrеа gi Eipertizarea Pioiectelor gi Construc}iilof'.

VI. Dеsсriеrеа сirсчmstапfеlоr саrе au fiicut песеsаri mоdifiсаrеа:
ýе vor indica motivele/argumeпtele modi/icdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)

iir conformitate cu scrisoarea de solicitare nr.22-3/3l1 din 08,12.2022а companiei "Intexnauca" SRL
qii а contracfului пr.0359-|2-22 din 09.12.2022 cu prestatorul de servicii i.S. ,,Serviciul de Stat репtru
Yerificarea Ei Expertizarea Proiectelor gi Constructiilor", solicittr prelungirea termenului de execulie

рiпё la data de 31.0З.202З. Са temei se impune probleme organlzatorice gi tehnice legate de
verificarea documentaliei а Proiectului de execu{ie pentru Pia{a Regionali Оrhеi de сitrе i.S.
,;Serviciul de Stat pentru Vеrifiсаrеа Ei Ехреrtizаrеа Proiectelor gi Construc{iilor". La Eedin{a grupul de

luсrч s-a luat decizia de рrеluпgirе а termenul de executie pintr |a20.|2"Z022.

VtI. Rezultateleexaminilrii:

iП baza deciziei grupului de lucru de modificare а сопtгасtului de achizilie/acoгdului-cadru пт.23 din |5.12.2О22
а fost incheiat acordul aditional З/82 privind рrеlчпgirеа termenului de execu[ie а contracfului пr.82 din
t3.06.2022

e-mail: teпder.gov,пd
Дgеп|iа Coпtesta|iilor: muп. Chiqiпdu, bd $tеfап cel Mare si Sfdпt, l24 el. 4; tel.:022-820-

Vаlоаrеа nodific5rilor (duрб caz)
F:lri ТVА

пtехпаuса" SRL зl82 |5.12.2022

с

&

t
de luсru:

l

(Sеппtturа)

652;fM: 02. ] ; e-mail: сопtеstаlii@апsс.md; www.апsс.md

1 'ipul mоdifiсirilоr Мiсqоrаrеа r,alorii contractului
Maj оrаrеа valorii contractului

Modificarea tеrmепulчi de valabiliate п
Rezelierea contractului п
Altele: flпdicatil

emeiul iuridic ILеяеа l31/2015 Дrt.76 si Дrt.77l
reqterea рrе(ului in urmа mоdifiсйrii (dирri
v)

[Se va iпdica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
coпtractului de achizitii oublice/acordului-cadrul

[odificarea апtеriоаrй а contractuIui de
:hizi{ii рuЬIiсе/асоrdului-саdгu (dupd caz)

Prelungirea termenului de execu{ie рАпё la data
de 10.12.2022.

lte informatii relevante

Chisindu, sos. Нiпсеsli, 53; tel.: 022-820-703; fac: 022-820-728;

Nr. ;i data acordului
aditional Inclusiv ТVА
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I.

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii pu blice/acorrlului-cadru

Nr. 6 din 16.12.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

autorititii contractante
Localitate s. Costesli, r-ul Ialovenr
r|-,l\U
Adresa
Numir de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, teleJbn, e-mail)

I 00960 I 000 1 08

s. Costesti, str. Stefan cel Mare I 15
0'26853271
0268sr238
prtmcostesti@),ahoo. com
www. costesti.rnd
Perevoznic Diana

Tipul procedurii de achizitie

Obiectul achizifiei

Cererea oferlelor ae p.ep.G

canalizare si epurare a apelor Ltzate s.
Costesti rl Talnveni

1!441_!.!!z32+20_z
38 J8J 444.00 leii
Nr: 126113 din 07.08.2013
Link:
23.07 .20t3

Data (datele) gi referinfa (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
ref'eri anunful respectiv (dupa caz)

II. Date cu privire la procedura dc achizitie:

III. f)ate cu privire la contr:rctur cre achizitie/aco.dur-cadru:

Nux

Buget de star x Buget CNAM;
Buget CNAS I Surse externe D
Alte surse: flndicati
07.08.2013

2022

SRL [,itarcont

Data: 08.08,2013
F-ara TVA: 3 t 987 036. 67 lei
lnclusiv TVA: 38 38,1 aaa.00 lei tei

2023

Tip ul contractului d c achizigiela corOuf u i_caOru Bunuri I Servicii I Lucrari xcontractul de achizilie/aco.dffi
u_n proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanfare

Data deciziei de ot.inuiffi
achizlfic/ acordului-cadru
l)cnumirca operatorului e.ono*i.
Nr. gi data contractului de achizi(ielacordului-

Valoarea contraitul
cadru
Termen de valabilitate
Termen de executie

IV. Date cu privire ra mocrific[rire necesare a fi efectuate:



Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executarel Itvrarel
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate x
Rezelierea contractului I
Altele: dicali I

Temeiul.iuridic [Indicapi actul normcttiv, articol, alineatJ
Cregterea pre{ului in urma modificf,rii
klunci caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contr"crctului de achizilii public cordttlui-cudruf

Modificarea antcrioarl a contractului de
a chizitii publice/acordului-ca dru (dup ii c az )

Nu se oplica

Altc informaf ii rclcvantc

V. De scrierea
(Se vor indica nalura si
serviciil or)

achizi{iei inainte si dupi modificare:
amploarea lucrd.rilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunu.rilor, nolure ,ti amDloarea

vI. Descrierea circumstan{elor care au lEcut necesari modificarea:
(Se vor indica ntotivele/argumentele ntodificdrii contractului de achizitie/crcorcltrlui-corinr)

termenul de valabilitate a contractului incheiat cu SRL Litarcom oina la 3I.12.2023-

VII. ILezultateleexaminirii:

a fost incheiat acordul adilional privirrd

.2023.

Valoarea modifi cirilor (dund

Inclusiv TVA

38 t84

Con ui de

(Setnndtura)

'ntun. Chi.yinilu, ;os Llince;ti, 02 2-820-7 03, fox. 022-82 0-7 2 8
e-t1l4 nt d ; u'tru'. I t'nclcr-got nt d
Agenlia ntru solulionarea Contestaliilo. mun Chisinau, bcl. $tefan cel Mare si S/dnt,

i1r
+-++

Denumire operator
e conomic

Intreprindcrea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

nr ixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. gi data acordului
adifional

SRL Litarcorn Cu capital
autohton

06.12.2022 31 987 036 .67

652; /ax. 022-820-65 | ; e-ntqil; contestatii@ans.c ntcl, ,)r)u) ,ns.c.n1al
1 24 et. 4; tel. 02 2 -820.
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.   28_din   16.12.2022   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu  
Dizabilitati (adulte)Brinzeni 

Localitate s.Brinzeni  R-nul Edinet 
IDNO 1011601000055 
Adresa s.Brinzeni 
Număr de telefon 024659340 
Număr de fax 024659340 
E-mail oficial  internatbrinzeni@yandex.ru 
Adresa de internet internatbrinzeni@yandex.ru 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru  
024659340 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției  
34100000-8 Autovehicule 

Cod CPV 34100000-8 Autovehicule 
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-1669818136989 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068625// 
Data publicării:30.12.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

mailto:internatbrinzeni@yandex.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21068625/lot/11614977/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21068625/lot/11614977/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669818136989
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 323333.33 
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: 

(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 16.12.2022, ora 10_:_10_), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Companado SRL 1002601000590 Otel Ion 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator econ 
omic 

Companado 
SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator economic 
n 

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

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

prezentat   

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

DUAE prezentat    
 Specificații tehnice prezentat    
Specificații de preț prezentat    
Termenul de livrare prezentat    
Cerere de participare prezentat    
Parametrii prezentat    
Situație financiară prezentat    
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 Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii, Extras din 
Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 Companado SRL 323333.33 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

  Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

15.     Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Companado SRL 16.12.2022 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) 

17. 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). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CP
V 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordul
ui-cadru fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

COMPANAD
O SRL 

autohton nr 
111 

16.12.2022  323333.33 388000.00 31.12.2022 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii 
 
 
           Pascari Vasile 





















Aprobat:

Director al IMSP SCBI ,,Toma Ciorbi,,

Vasili{a Sergiu

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl

ilI.

rlvlre ta au con
Denumiig? autoritlfii contractante IMSP SCBI,,Toma Ciorbi"

mun. Chisinau
rDNq ";t 

l 1003600132121
4ar*l' .. .,-,, ; '.' ' -llll bd. $tefan cel Mare, 163

022-358099
Numir de fti 022-245068
E-mail oficial ach izitii. imspscto@gmail.com
Adresa de internet :: 

,

Persoana de eontact: ,,,

(nume, prenume, telqfon, e-rnail)'
'..'i '

Curea Cristina

Date cu ire la ra de achizi
Cererea ofertelor de preluri (lucrari)

Obiectul achiiifiei 
;

t']
I

Reparatia sectiei radiodiagnostic in cadrul
instituliei IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infec{ioase "Toma CIORBA" pentru anul2022.
45200000-9

ValOarea estimatI.a aclizitiei ,,, t222500.00
Nr:
ocds-b3wdB LMD- I 662030309 | 64
Link-ul:
https ://achi zitii.mdh o lpublic/tend er I 2t 0 62623 ll
otl115974321

Datx 21.09.2022
p (referinfele) publicirilor
Iul ' Oficial al Uniunii
eg..tut (proiectele) la care se
i'(dupd caz)

Date cu ire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de lchizifie/acorOutui-caaiu Lucrdri

/acordul-cadru se referi la un
m finantat din fonduri ale

.*.t -. I

lde Nu

I Buget - Ministerul Sdndtdfii al Republicii
Moldova

Data deciziei de atribuire a contractuiui Ue *ni"i1iel
acordului-cadru ,..

05.10.2022

Denumirea opetatorului economic SRL PROFIPLAST
Nr. qiidata contr,actului de achizifielacorAu lui-caA ru Nr: 10 S



ll:I I' Data: 19.10.2022

-lfrffiE *t ttactutui d e a ch izilie/aco rdu lui-cad ru Fdrd TVA: 933099,49
Inclusiv TVA: 1119719'38

ffi 31.12.2022

3r.12.2022fermen de ;ii

=i

Functrt"-3.4. din prezentul Contract - Pentru

conltrmarea celor menlionate, pdrlile au semnat

prezentul Contract in conformitate cu legislalia
-Itepublicii 

Moldova, Iadataqi anul indicate, fiind
valabil pdnd la 3l.I2.2022lrcceplia finald a

lucrdrilor.
Se prelungeqte termenul de valabilitate a

contractului de la 31.12.2022 pind la 28'02.2023

LegeaNr. 131 Privind achizi{iile
nublice. art,76, alin (7)

etta t-ta *-r*u. 'ttttsYa'tt

IV Date rivire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si ampliarea lucrdriior, iatura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i
ampl oare a s erv i c ii I or)

La data de 01 .og.zozz IMSP SCBI orToma ciorbi" in calitate de autoritate contractantd a

iniliat qi a publicat pe platform a de achizilii Mtender procedura de achizilii nr. qgds:b3lvipl:\AD:

IS6203[rJMNA, privind achizjlionarea ,,Reparatia sectiei radiodiagnostic in cadrul instituliei

IMSP Sptt"trrcfnic de Boli Infeclioase "Toma CIORBA" pentru anu12022,y

rconomic: SRL ,, PROFIPLAST".

VL Descrierea circumstan(elor care au ficut necesari modificarea:

La data de 14.12.2022 dinpartea qefului de gospoddrie a parvenit o noti de serviciu prin care

ne informe azd urmdtoarele :

Operatorul economic profiplast SRL a inaintat o scrisoare ru. l4l12-22 din data 14.12'2022

prin care ne informeazd cd ttt iqi poate onora obligafiunile contractuale pdnd la finele anului'

bentru efectuare lucrdrilor de reparalie capitald in Seclia radiodiagnostice ce conline procese

complexe qi condilii speciale p.niru demoniarea Ei montarea aparatajului, proceselor de tencuiald

qi placaj care necesitd un termen mai mare de uscare, pentru a uffna procesul tehnologic Ei avdnd

in u"aei" condiliile climaterice, schimbarea relelei de incdlzire, efectua lucrdrile calitative nu este

posibil cdt Ei finisarea lucrdrilor in termenul contractat.

$efulu de gospodarie examindnd qantierul, confrrmd cele expuse mai sus Ei solicitd prelungirea

termenului de execulie p6nd la sfargitul lunii februarie 2023.

VII. Rezultateleexaminlrii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr'

10 S din lg.l0.Z02L a fost incheiat acordul adilional de prelungirea termenului de valabilitate a

contractului p6nd la 28.02.2023,

Se aolici urm[toarele modificlri asupra contractulgii 
- -

Termenu1d",,ula@ract3|.|2.2022seprelungeqtepdnd|a28.02.2023.



//t/
/ /Vunctul 13.4. din Contract se modificd gi va avea urmdtorul cuprins: Pentru confirmarea celor

/ men{ionate, pdrfile au semnat prezentirl Contract in conformitate cu legislafia Republicii Moldova,
ladata qi anul indicate, fiind valabil pdnd la28.02.2023lrecep[ia finali a lucrdrilor.

rnN

SRL ,, SRL
PROFIPLAST''

I 14.12.2022 933099,49 1119719,38

Conducitorul grupului de lucru:







DARE DE SEAMÄ

de atribuire a contractului de achizitii publice privind achizi!ionarea serviciilor de elaborare in cadrul
Proiectului UE „ MOVE IT like Lublin "

a unui sondaj alpasagerilor din transportul public municipal

Nr. MILL/S/CRS/2022/04 din 16 decembrie 2022

1. Date cu rivire la autoritatea contractantä:
Denumirea autoritä ii contractante
Localitate
IDN0
Adresa
Numär de telefon

E-mail oficial

Adresa de internet

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

Primäria Munici iului Chi inäu
mun. Chi inäu
1007601009484
bd. te an cel Mare i S ant, 83
+373 22 201538
primaria@pmc.md
milla mc.md
htt s://www.chisinau.md
Ruxandra Macari
022 20-15-38
macari. ruxandra a mc. md

2. Date cu rivire la rocedura de atribuire:

Ti ul rocedurii de atribuire a licate

Procedura de achizitie re etatä du ä caz
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru
Obiectul achizi!iei

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicärii altor proceduri decät licita/ia
deschisä
Procedura de atribuire
(se va indica din cadrul Portalului
guvernamental www.mtender.gov.md)

Platforma de achizi ii ublice utilizatä

Procedura a fost inclusä in planul de achizitii
publice a autoritä!ii contractante

Anun! de intentie publicat tn BAP (dupä caz)

Tehnici instrumente specifice de atribuire
du ä caz
Sursa de finan!are

Valoarea estimatä (lei, färä TVA)

Cererea o ertelorde re uri

Nr.• ocds-b3wd I-MID-1664967124070
Servicii

Servicii de elaborare in cadrul Proiectului UE
MOVE IT like Lublin" a unui sondaj al

asa erilor din trans ortul ublic munici al

79300000-7

Nu este cazul

Nr.• I-ML)4666792726593

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

notice

Data ublicärii: 26 octombrie 2022
achizitii.md

Link-ul: Licita ii MOVE IT LIKE LUBLIN
Primäria Munici iului Chi "inäu chisinau.md
Data: Nu este cazul
Link-ul:
Licita(ie electronicä

Fondurile Uniunii Europene subformä de grant
Co- Inan are Bu etul mun. Chi inäu
EUR 10,000.00 (MDL 190,976.00 BNM 26

octombrie 2022

1



3. Clarificäri privind documentalia de atribuire:

Nu este cazul

Data solicitärii clarificärilor
Denumirea o eratorului economic
Expunerea succintä a solicitärii
clarificare
Ex unerea succintä a räs unsului
Data transmiterii

de

4. Modificäri operate in documentatia de atribuire:

Nu este cazul
- Rezumatul modificärilor
Publicate tn BAP/alte mijloacelor de
informare du ä caz

- Termen-limitäde depunere deschidere a
ofertelor relun it (du ä caz)

[Indicati sursa utilizatä data publicäriil

[Indicati numärul de zilel

5. Pånä la termenul-limitä (data 7 noiembrie 2022, ora 17:00), au depus oferta 2 (doi)

Nr.

1.

2.

ofertan!i:

Denumirea operatorului economic

DATE INTELIGENTE" S.R.L.

„ EAST-EUROPE CONSULTING
ASSOCIATES" S.R.L.

IDNO

1016600020756

1009600037103

Asocialii/

administratorii
Asociatii:

Mihail BOLOGAN (50%)
VeronicaATE$ (50%),
Administrator:
Mihail BOLOGAN
Asocialii:
Vladilslav RAILEAN
(100%),
Administrator:
Vladilslav RAILEAN

6. Informa!ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare aferente DUAE prezentate
de citre operatoriieconomici:

Denumirea o eratorului economic
Denumire document „DATE

INTELIGENTE "

S.R.L.

„EAST-
EUROPE

CONSULTING
ASSOCIATES"

S.R.L.

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta

Se va consemna rin: rezentat, ne rezentat, nu cores unde
S eci Ica ii tehnice

1
S eci Ica iide re

DUAE

Prezentat
Prezentat
Prezentat

Ne rezentat

Ne rezentat

Ne rezentat

I

Proiectul "MOVE IT like Lublin "
- a Chisinaupublic transportsustainable development initiative esteproiect de asislen!ä lehnicä implementat de Primäria

municipiului Chisinau, inclus in lista proiectelor de asisten(ä tehnicä in derulare in baza Holärärii Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, inregistrat cu
nr.8721174015425.
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Documente de calificare
Se va consemna rin: rezentat, ne rezentat, nu cores unde

Cererede artici are

Declara(ieprivind
valabilitatea o ertei

Dovada inregisträrii
ersoanei •uridice

Certificatprivind
lipsa datoriilor

eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat

Descrierea com aniei

Descrierea
experien/ei specifice
sarcinii
Calificarea 'i
experienta
managerului de
roiect

in/elegerea sarcinii 'i
abordarea ro usä
Ultimele situa(ii

manciare

Prezentat
Prezentat

Prezentat

Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat

Prezentat

Prezentat

Ne rezentat

Neprezentat

Prezentat

Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat

Nu corespunde

Prezentat

(Informa/ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin/ele din

documenta/ia de atribuire Fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cänd
documentul a fostprezentat, dar nu corespunde cerin/elor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Servicii de
elaborare in

cadrul
Proiectului a
unui sondaj al

pasagerilor
din
transportul

public
municipal

Denumirea
operatorului
economic

DATE
INTELIGENTE"
S.R.L.

EAST-
EUROPE
CONSULTING
ASSOCIATES"
S.R.L. "

Pretul
ofertei
(färä

9,600.00
Euro

Cantitate si

unitate de
mäsurä

Servicii

Servicii

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

* in cazul utilizärii licita(iei electronice se va indica pre(ul oferteifinale
(Informa(ia privind "Corespunderea cu cerin(ele de calificare "

'i
se va consemna prin:

„ +
" in cazul corespunderii 'i printehnice

"Corespunderea cu specifica(iile
" in cazul necorespunderii)
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8. Pentru elucidarea unor neclaritä!i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin!ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretului
anormal de scäzut) s-a solicitat:

Nu este cazul

Data
solicitärii
8

noiembrie
2022

Operatoruleconomic

DATE
INTELIGENTE" S.R.L.

Informa!ia solicitatä

Dovada inregisträrii
persoanei juridice

- Certificatprivind
lipsa datoriilor
eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat
Ultimele situa(ii

manciare

Rezumatul räspunsului
o eratoruluieconomic

Aufostprezentate documentele
solicitate.

9. Ofertan!ii respin$/descalifica!i:

Denumirea o eratoruluieconomic
"EAST-EUROPE CONSULTING
ASSOCIATES" S.R.L.

Motivul res in erii/descalificärii

Ofertä respinsä in conformitate cu art. 69
(6a)b)), Legea 131/2015 Fi in baza punctului 49
din Documentalia standard
(https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1666792726593?tab=contract-notice .

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Cel mai bun raport calitate-pre(

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica!i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre(
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertä

„DATE INTELIGENTE" S.R.L.
"

Pre(ul ofertei
Oferta tehnicä

9, 600.00 Euro
97.43

EAST-EUROPE CONSULTINGASSOCIATES" S.R.L.
Denumirefactorul 1

Denumirefactorul n

13. Reevaluarea ofertelor:
Nu este cazul

400% 9,350.00 Euro
Respinsä

(Se va completa in cazul in care oferteleau fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluärii ofertelor
Modificärile o erate

Punctajul calculat

Total: 98.46

40.00

58.46

Respinsä
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14. in urma examinäri, evaluärii comparärii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizi(ie publicä:

Denumirea lotului

Servicii de elaborare in

cadrul Proiectului a unui
sondaj alpasagerilor din
transportul public
munici al

Denumirea
operatorului
economic
„DATE

INTELIGENTE "

S.R.L.

Cantitate
unitate de
mäsurä
Serviciu

Prelul unitar
(färä TVA)

9,600.00
Euro

Prelul total
(färä TVA)

9,600.00
Euro

15. Informarea o eratorilor economici des re deciziile ru
Denumirea operatorului

economic

„DATE INTELIGENTE" S.R.L.
„EAST-EUROPE
CONSULTINGASSOCIATES"
S.R.L.

Data transmiterii

22.11.2022
22.11.2022

(185.340.48 MDL,
curs BNM, 8

noiembrie 2022

ului de lucru entru achizitii:

Modalitatea de transmitere

E-mail
E-mail

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

16. Termenul de aste tare entru tncheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatä a contractului
este mai micä decåt pragurile preväzute la art. 2

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice
In cazul in care valoarea estimatä a contractului
este egalä sau mai mare decåt pragurile
preväzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

El 6 zile in cazul transmiterii comunicärii prin
mTloace electronice si/sau fax o
Cl 11 zile in cazul netransmiterii comunicärii
rin mTloace electronice i/sau fax
Cl I I zile in cazul transmiterii comunicärii prin
mTloace electronice si/sau fax

Cl 16 zile in cazul netransmiterii comunicärii
rin miloace electronice i/sau fax

(Selecta(i termenul de a$teptare respectat. Calcularea termenelorpreväzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizi(iile publice, inclusiv a termenelor de a'teptare, se efectueazä in conformitate cu
prevederile TITLULUI IVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil alRepubliciiMoldova).

17. Contractul de achizitie incheiat:

Denumirea Intreprinderea:
operatorului Cu capital autohton/

Numärul
data

contractuluieconom ic

„DATE
INTELIGENT
E" S.R.L.

Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital sträin

Cu capital autohton MILES/
CRS/20
22/01/1

55-C/22

7 decembrie
2022

Cod
CPV

79300
000-7

Valoarea
contractului
färä TVA

9,600.00
Euro
(197, 025.60

MDL, curs
BNM, 7

decembrie
2022

Termen de
valabilitate

al

contractului

31 martie
2023
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18. Informatia privind achizi!ii publice durabile (achizi!ii verzi) (rubrica datä se completeazä
doar tn cazul tn care la procedura de achizi!ie publicä au fost aplicate criterii de
durabilitate s-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi!ii publice durabile
(achizitii verzi)?

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilorpentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilorpentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate:

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

NU

Prin prezenta dare de seamä, grupul de lucru declarä cä termenul de ayteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile preväzute de art. 32 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015privindachizi!iilepublice),precum 'i cä tn cazul depunerii contesta!iilor
'i/sau recep!ionärii rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate 'i solu!ionate.

dinea desfäyuräriiPrin prezenta dare de seamä, grupul de lucru pentru achizi!ii confir c re

procedurii de care poartä räspundere conform r v de or legale tn vigoare.

Conducätorul grupului de lucru pentru achizi!ii

Ilie CEBAN

6



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi[ii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr-ff din16.12.2022

X
n
tr

l. Date cu re Ia autoritatea contractant5:
Denumirea autorititii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun. Chisin[u
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chisiniu. str. Teilor l0
Numlr de telefon 022 767575
Numir de fai 022 767575
E-mail,oficial pretura.botanica@pmc.md

Adresa de internet https ://www.botanica.md/
Fersoana de contact (nume, prenume;';:.;.ti|ef,on, e-
moil)

Z. Date cu re ura de atribuire:a
Tinul nrocedurii de atribuire anlicate Cererea ofertelor de pret

Procedura de achizifie repetat[ (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei Finalizarea proiectdrii integrale a parcului ,,Valea
Trandafirilor", reabilitarea parcului ,,Yalea
Trandafirilor" (parfial) pe terenul cu nr. cadastral
01001011158; 01001011170; 0100104752 din mun.
Chisindu, sec. Botanica (etapa III). fraement II-A

Cod CPV 45200000-9
,Elpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proCeduri decdt licitalia deichisa) ,:

Conform Articolul 57 din Legea l3ll20l5 privind
achizifiile publice,,(l) Autoritatea contractantd, prin
cererea ofertelor de preluri, poate atribui contracte de
achizilii publice de bunuri, lucrdri sau servicii, care se
prezintd conform unor specificalii concrete, cu condisia
ca valoarea estimatd a achiziliei sd nu depdseascd
800000 de lei pentru bunuri qi servicii Si 2000000 de lei
pentru lucrdri."

Procedura dC atribuire (se ;va indica dii cadrul
p o / t alul u i guv e r n ane n t al *ww. nt ehtd ei ;: gOi: t ntd

Nn MD-l668519496344
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

MD-1668519496344
Data publicirii: 15. 1 1.2022

Platfoima de achi2itii nublice utilizat6 X achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Proceduia a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoriti{ii contraciante

XDa rNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:
https ://botanica. md/p lanul-de-achizit ii-2022 -mo diftcat-
08r12022

Anunf d€ intenfie publiCatin BAP'(dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici, pi instriimentd specificb de atribuire
(dupd iqz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizifie nlicitalie
electronic[ nCataloe electronic

Sursa de linan{are X Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea,ostimati (ei, fird TVA) 1 s32 683



3. Clarificiri privind documentalia de atribuire: Nu sunt

va co eta tn cazul tn care au fost solicilate clar
Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succintfl a solicitirii de clarificare
Exounerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

oferta 2 ofertanti

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

citre operatorii economici

4. Modificlri operate in documenta(ia de atribuire: Nu aufost efectuate modiiicdri
va eta in cazul tn care au 'ate

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limiti (data 28.ll.2OZZ, ora IS:UU)' au depus olerta Z olella
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO , Asocialii/

tdministratorii
1. SRL,,Total Stroy Com" 1019600042085 Danil Griscenco

2. ..Mavitex Cons" SRL 107600057905 Maria Chiperi

economlcl:

Denumire document
Denumiiea: obbiatoiului economic

SRL..Total Strov Com"

,, ,i l)ocumentele ce constituie oferta 
,,,,,.: .

(Se va.:Consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coiespuide)

Cerere de participare
prezental

Formularul DUAE
prezentqt

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat

Oferta prezentat

Garantia oentru sustinerea ofertei IYo prezentat

Oferta tehnici conform Caietului de sarcini prezentat

Grafic de executare a lucrlrilor prezentat

Dovada inreeistr[rii persoanei iuridice prezentat

Raportul financiar, inregistrat la biroul nafional de

statisticd (an. 2020 qi 2021)
prezentat

Certificat de ahibuire a contului bancar prezentat

Cifradeafacerilanual6,202'l',,:
(art.36 alih. :1 al documentatiei standard)

prezental

Cifra de afaceri medie anualh 7019-7021
(art. 35 alin. I al docurnentatiei standard)

prezental

Efectuarea sistematicd a plafii imrpozitelor, taxelor
si contributiilor de alieurAri 5sgials ,,,:

prezentat

Lichiditatea senerald prezentat

Demonstrarea :experienfei operatorului economic i1 
.

domeniul de aitiviate aferent obiectului contractului C6

urmeazd a fi atribuit.

prezentqt

Recomandlri la contractele preZentate penhu
demonstrareblucrlrilorsimilare,,,,,,,,,":

prezentat

Demonstrarea accesului la uiilajele, instalatiile gilsau

echipamentele tehnice, indiCaje db, affiritatea
contractant[, pe care aceasta le consider6 necesare

prezentat

2



pentru indeplinirea contractului c" urm"arai nlt iUuit
Demonstrarea accesului la personffi
indeplinirea corespunzitoare a obiectului conhactului ce
urmeazd a fi atribuit (personalul de specialitate care va
avea un rol esenfial in indeplinirea acesfuia
certifi catul de atestare tehnico-prffi
lucrdri potrivit o. 38 (3)
Avizul-eliberat de c6he Agenfia e*h" S"ei*.ljh*,

Documente prin care s" d"ronsffi
economic_ are acces la laboratoare de incerc[ri gi teste a
materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu natura
gi specificul Iucrdrilor ce fac obiectul viitorului contract
(potrivit p.38 (2) al documentatiei standard)
Manualul Calitntii
Lista subcontractanlilo@
care sunt indeplinite de cltre acesti

Angaj ameni privind sor1in"rffi
ofertantuI ui/grupului de operatori economic

Termenul de garanfie a lucrdrilor

Decraralie privind confi.*m
efectivi qi neincadrarea acestora in situagia condamn[rii
penqulalticjparea la activitifi ale unei organizafii sau

fffffi.."rrnale, 
pentru corupfie, fraudd qilsau spalare

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire Si se vq consemna prin: preTentat, nepreT,entat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corispundecerinyeior a, ,otip"iriy-'

corespunderep ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea lotului
Denumiria,

operatorului
economic

Pie{ul
ofertei

(fere TVA)*

CantitatC
gi unitate

de
mnsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
Cu specificaiiile

tehniib
Finalizarea proiectdrii
integrale a parcului
,,Valea Trandafirilro',,
reabilitarea parcului
,,Yalea Trandafirilor,,
(parfial) pe terenul cu nr.
cadastral 010010il158:
0l00l0l I 170;
0100104752 din mun.
Chiqindu, sec.
Botanica(etapa III),
fragment II-A

SRL ,,Total
Stroy Com"

797 421,49 I buc. l+

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale



/
,/

,/

/
(Informalia privind "Corespunderea cu cerin{ele de calificore" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se ve consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

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

cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:
Data,

solicit[rii
Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlsFnnsulf ,,op€ratorului,::::,',, economlc::,:::: ::::,,,:,,,::,: r l

9. Ofertantii
Denumirea opbratorului

economrc
Motivul respingef ii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost o
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

14. in urma examinirin evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedlrrii de atribuire s-a

decis:

ret sau cel mai bun cal

Factoiii de eValuare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

I\doti+ul ieeValudrii ofe rtblor

Atribuirea contractului de blicd/acordului-cadru :

Denumitea lotului ,Ilenumiiea
opeiatoiului

bbonbmic

Cahtitate
gi unitate

de,

Pi6td unitar
,(mi5 TVA)

Preful total
(ffir6 Tv

Preful total
:. (inClusin.
. ,TV,A)



Reabilitarea parcului ,,Valea
Trandafirilor" (parfial) pe terenul
cu nr. cadastral 0100101115g:
0l00l0l ll70; 0100104752 din
mun. Chiqiniu, sec.

,,Total Stroy
Com" SRL

L 797 421,49 | 797 421,49 2 156 905,79

Anularea procedurii

tn temerul art. al
Argumentare:

de achizilie publicd:

Legii 13l/2015.

15. fnformarea torilor

17. Contractul

(Informarea operotorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfimttot, 
", 

prriederile art. 3I ai Legn nr. I3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

(selectali termenul d: o!|??*re respectat. calculareq termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publici, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitatecu prevederile TITLULUI IV capitolul I (calcularea Termenuiui) at codului civit at RepubliciiMoldova).

0 economici dpniziilo t,,:
Denumirea operatorului

economic
Data traosmiterii Modalitatea de t"ansmitil

SRL,,Total Stroy Com,' os l). ).n), e-mail
,,Mavitex Cons', SRL u9.rz,zuzz e-mail

tru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estffi
T1i .i:A decdt pragurile previzut e la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile
publice

Z 6zileinc
mijloace elechonice gi/sau fax I '

!,,11 "ttr,1'mijloace electronice qi/sau fax nIn cazul in care valoa.eaffi
egald sau mai mare dec6t pragurile prevlzu te la art. 2
alin- (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie )0 1 S privind
achiziliile publice

!llzile?ncazu@
mijloace electronice $i/sau fax n '

J T6 zile
miiloace electronice gi/sau fax a

de ach ul-cadru incheiat: nu sunf

DenumireC
operatorului

economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixVasociere/
Cu capital

strtrin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

"oo,ril*tuvacordului-
cadru l

,t
SRL,,Total
Stroy Com"

189
16.12.2022 +5200000-9 1797421,49 2156905,7.9

31.12.2023

*:"t"rrJ 
aplicate criterii pentru achizi{ii pubrice durabire (achizilii



(Nume, p""n;m")



DARE DE SEAMI
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 155122 din 15 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante Agenlia de Dezvoltare RegionalI Nord
Localitate Mun. Balli
IDNO I 00960 r 000267
Adresa Republica Moldov4 Piala Vasile Alecsandri

8, MD-3110
NumIr de telefon 0231 6-r9-80
Numtrr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial admord@admord.sov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-
00, denis.gudumac@adrnord. gov.md

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri I
Licitalie deschisd I Altele: [IndicaliJ

Obiectul achizit-iei servicii de supraveghere tehnicd la
Amenajare, construclia teren de minifotbal pe

terenul construcliei de culturd si agrement str.

Independenfei, nr. 223 din or. Singerei,
Reconstrucfie, construc{ie pavilioane,
amenajare teren pentru copii. Acces din beton
asfaltic la Grddinila nr. I din or. Singerei gi

Reconstruclia teren sportiv/ amenajarea scuar
str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul
proiectului ,,Singerei oraqul incluziunii
teritoriale" qi Reconstruclial amenajarea din
preajma blocurilor locative din str. A Crihan
nr.2,4 gi str. Independenlei nr. 127,129 din
or. Singerei, Reconstruclia./ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str.

Independenlei nr. 128, 140, 142 din or.

Singerei qi Reconstruc{ie, pavare pietonald pe

segmentul de drum Nencev-Mateevici din or.
Singerei in cadrul proiectului ,,Singerei oraqul

incluziunii teritoriale"

se modifici contractul de la lotul:

servicii de supraveghere tehnictr la
Reconstruc{ial amenajarea din preajma
blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2,
4 gi str. Independenfei nr. 127,129 din or.
Singerei, Reconstrucfia/ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str.
Independenfei nr. 128, 140, 142 din or.



Singerei si Reconstruc(ie, pavare pietonali
pe segmentul de drum Nencev-Mateevici
din or. Singerei in cadrul proiectului

,,Singerei oraful incluziunii teritorialet'
Cod CPV 71s21000-6

Valoarea estimati a achizitiei 123 485,85 MDL frra TVA
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
port al ul ui guv ernam ent al www. mt e nd e r. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 647 622087 3 40

Link: https:/imtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp 1 -MD -l 647 622087340?tab=contract-

notice

Data publiclrii anunfului de participare 18 martie 2022,19:00

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anunful
respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

III. Date cu privire Ia contractul de achizi(ielacordul-cadru:

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii r LucrS.ri I
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii
Europene

NurDan

Sursa de finan{are Buget de stat r Buget CNAM I
Buget CNAS a Surse externe I
r Alte surse: Fondul National de Dezvoltare
Regionali

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Nr. 201 /22 din 1 1 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL Helicecom-Nord

Nr. gi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru Nr: 203S

Data:20.04.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru FiriTVA: 53248,75MDL

(0,8% din valoarea estimatd a lucririlor fbri
TVA)
Inclusiv TVA:63 898,50 MDL
(0,8% din valoarea estimate a lucrdrilor cu

TVA)
Termen de valabilitate PAni la finalizarea decontdrilor reciproce qi

receplia finali a lucrarilor: 3l decembrie2024
Termen de execufie Durata de execufie a serviciilor contractate

este stabiliti perioada de executare a

lucrlrilor.
lucr[rile au fost executate in termenii
urmitori:

- 5 luni calendaristice de cdtre SA Drumuri
Bdlli in baza contractului nr. 20111- din 20

aprilie 2022 (valoarea finald a lucrdrilor
7 95l7l2,ll lei cu TVA)
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IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului r
Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executare I livruel
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate n

Rezilierea contractului I
Altele: IIndicayiJ

Temeiul juridic [Indicafi actul normativ, articol, alineatJ
LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice

Cre;terea pre{ului in urma modificlrii (dupd caz) [Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-cadruJ
Nu este cazul

Modificarea anterioari a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modiJicdrile operate anterior Si
valoarea acestoraJ

Nu este cazul
Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lrcrdrilor, naturq qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)

inainte de modificare:

in cadrul licitaliei ocds-b3wdp1 -MD-1647622087340 servicii de supraveghere tehnicd la Amenajare, construcfia
teren de minifotbal pe terenul construcliei de culturd qi agrement str. Independenfei, nr. 223 din or. Singerei,
Reconstruclie, construclie pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grddinila nr. 1 din
or. Singerei ;i Reconstruclia teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul proiectului

,,Singerei oraqul incluziunii teritoriale" gi Reconstrucfia./ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A
Crihan nr.2,4 Ei str. Independen{ei rv. 127 ,129 din or. Singerei, Reconstruc{ia./ amenajarea din preajma blocurilor
locative din str. Independenfei nr. 128, 140,142 din or. Singerei si Reconstrucfie, pavare pietonalf, pe segmentul
de drum Nencev-Mateevici din or. Singerei in cadrul proiectului ,,singerei oraqul incluziunii teritoriale" din 5

aprilie 2022 I l:00 s-a incheiat contractul nr. 2035 din 20 aprilie 2022 in valoare de 63 898,50 lei cu TVA, ceea

ce reprezintd 0,8% din valoarea estimatd a lucririlor cu TVA pentru lucriri de Reconstrucfia/ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 qi str. Independenlei nr. 127, 129 din or. Singerei,
Reconstrucfial amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenlei nr. 128, 140,142 din or. Singerei
qi Reconstrucfie, pavare pietonald pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Singerei in cadrul proiectului

,,Singerei ora;ul incluziunii teritoriale" (lucrf,rile estimativ valoreazL7987312,80lei cu TVA).

Dupd modificare:

Valoarea finald a lucrdrilor care s-au executat la Reconstructia/ amenajarea din preajma blocurilor locative din
str. A Crihan nr.2,4 gi str.Independen{ei nr.127,129 din or. Singerei, Reconstruclia/amenajareadin preajma

blocurilor locative din str. Independenlei nr. 128, 140,142 din or. Singerei qi Reconstrucfie, pavare pietonald pe

segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Singerei in cadrul proiectului ,,singerei oraqul incluziunii
teritoriale" reprezintd un contract de antreprizd in valoare totald de 7 951 712,1 1 lei cu TVA (contractul nr. 201/L
din 20 aprilie 2022 c,,t toate acordurile adifionale in vigoare). Totodatd responsabilului tehnic Helicecom-Nord
SRL a prestat serviciul de supraveghere tehnicd care reprezintlD,Soh din valoarea lucrdrilor executate: 7 95 I

712,11 lei cu TVA, ceea ce reprezinti un serviciu de 63 613,64 lei cu TVA.



VI. Descrierea circumstan(elor care au fiicut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Fiindca contractul de supraveghere tehnica a fost incheiat la momentul cind nu era incheiat ;i contractul de

antreprizA, iar valoarea lucrlrilor ttilizatd pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativd de7987312,80 lei cu
TVA insl valoarea finald a contractelor de lucrari fiind de 7 951 712,11 lei cu TVA a aplrut necesitatea de a

micsora contractul cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultateleexaminlrii:

in rezultatul examindrii necesitililor de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordului adilional privind:
Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modificEri:
Se micqoreazd cu 284,86 (doud sute optzeci qi patru lei, optzeci Ei Ease bani) lei cu TVA suma Contractului Ei se

aplicl modific[ri in punctul 3.2 al acestuia care va avea urmltorul con]inut -
Punctul 3.2 Sumatotaliaprezentului contract, se stabilegte in lei moldoveneqti qi constituie 63 613,64lei MD
(gaizeci gi trei mii, ;ase sute treisprezece lei, saizeci gi patru bani) calculatd in propo(ie de 0,80/o din valoarea
lucrdrilor indicate in prezentul Contract. Suma totald va fi actualizatd cu menfinerea coeficientului de 0,8% din
valoarea lucrdrilor efectiv realizate;i supravegheate in condiliile stabilite de Contract.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnf,rii lui Ei intrl in vigoare dupl publicarea anunlului de

modificare de cltre Agenfia Achizitii Publice.

Lotul: servicii de supraveghere tehnictr la Reconstrucfial amenajarea din preajma blocurilor locative din
str. A Crihan nr.2,4 qi str. Independenfei nr.127,129 din or. Singerei, Reconstrucfia/ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str. Independenfei nr. 128, 140,142 din or. Singerei gi Reconstrucfie, pavare
pietonalS pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Singerei in cadrul proiectului ,,singerei oraqul
incluziunii teritoriale"

Denumire

Denumire
operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. qi data
acordului
adifional

Valoarea modifictrrilor (dupd
caz)

LOT

Firi TVA Inclusiv TVA

servicii de
supraveghere

tehnici la
Reconstrucfia/
amenajarea din

preajma
blocurilor

locative din str.
A Crihan nr.2,

4 ;i str.
Independen!ei
nr. 127,129 din

or. Singerei,
Reconstrucfia/
amenajarea din

preajma
blocurilor

locative din str.
Indenendentei

SRL
,rHelicecom-

Nord"

Cu capital
autohton

Nr. I 15

decembrie
2022

-237,39
MDL

Valoarea

contractului
se micEoreazd

p6n5 la
53 011,37

MDL

-284,86 MDL
Valoarea

contractului se

micAoreazd

p6nd la
63 613,64

MDL
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/^\

nr. 128, 140,
142 din or.
Singerei Ei

Reconstruc(ie,
pavare

pietonalS pe
segmentul de
drum Nencev-
Mateevici din
or. Singerei in

cadrul
proiectului

,rSingerei ora;ul
incluziunii
teritoriale"

Conducltorul grupului de lucru:

PRISACARI MARIA

Avizat de:

Responsabil de con{inutul acestui documenI
Denis Gudumac, 0231 2-56-46

fac: 022-820-728;

Agenlia Na{ionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfant, I21 et. 1;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Constantin nAxott{ /f-,
t 

^rLtEY //kU;

W
Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53;
e -mai I : b ap@t ender. gov. md ; www. t ende r. gov. md
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DARE DE SEAMI
privind modificarea contractului

de achizi(ii publice/acordului-cadru

Nr. 154122 din 1 5 decembie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantS:

Denumirea autoritltii contractante Agentia de Dezvoltare Resionald Nord
Localitate Mun. Balti
IDNO r 00960 r 000267
Adresa Republica Moldova, Piala Vasile Alecsandri

8, MD-3110
NumIr de telefon 0231 6-19-80
NumIr de fax 0231 6-r9-80
E-mail oficial adrnord(@admord. gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-
00, denis. gudumac@admord. gov.md

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de preluri a

Licitalie deschisd r Altele: [IndicafiJ
Obiectul achizi(iei servicii de supraveghere tehnicl la

Amenajare, construclia teren de minifotbal pe

terenul construcliei de culturd qi agrement str.

Independenfei, nr. 223 din or. Singerei,
Reconstruclie, construcfie pavilioane,
amenajare teren pentru copii. Acces din beton
asfaltic la Gradinila nr. I din or. Singerei qi

Reconstructia teren sportiv/ amenajarea scuar
str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul
proiectului ,,Singerei ora;ul incluziunii
teritoriale" ;i Reconstrucfia/ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str. A Crihan
nr.2,4;i str. Independenlei nr. 127,129 din
or. Singerei, Reconstrucfia/ amenajarea din
preajma blocurilor locative din str.

Independenlei nr. 728, 140, 142 din or.
Singerei qi Reconstrucfie, pavare pietonald pe

segmentul de drum Nencev-Mateevici din or.
Singerei in cadrul proiectului ,,Singerei oraqul

incluziunii teritoriale"

se modificl contractul de la lotul:

servicii de supraveghere tehnicl Ia

Amenajare, construcfia teren de

minifotbal pe terenul construc{iei de
culturl qi agrement str. Independen{ei, nr.
223 din or. Singerei, Reconstruc{ie,
constructie pavilioane, amenajare teren
pentru copii. Acces din beton asfaltic la



Grldinifa nr. 1 din or. Singerei qi

Reconstructia teren sportiv/ amenajarea
scuar str. T. Nencev din or. Singerei in

cadrul proiectului ,,Singerei oraful
incluziunii teritoriale"

Cod CPV 71521000-6
Valoarea estimatl a achizi(iei 123 485,85 MDL fira TVA
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 647 622087340

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

b3 wdp 1 -MD - 1 647 622087340?tab:contract-
notice

Data publiclrii anun(ului de participare 18 martie 2022, 19:00

Data (datele) qi referinfa (referinfele) publictrrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anunful
respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

ilI. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizi[ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri I
Contractul de achizifielacordul-cadru se referl la un
proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii
Europene

NurDar

Sursa de finantare Buget de stat r Buget CNAM I
Buget CNAS c Surse exteme tr

r Alte surse: Fondul Nalional de Dezvoltare
RegionalS

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Nr. 201 122 din 1 I aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL Helicecom-Nord
Nr. qi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru Nr:202S

Data:20.04.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA: 45 539,92Ily4DL

(0,8% din valoarea estimatd a lucrdrilor fdri
TVA)
Inclusiv TVA: 54 647,90MDL
(0,8% din valoarea estimatd a lucrdrilor cu
TVA)

Termen de valabilitate Pdnd la finalizarea decontf,rilor reciproce gi

receptia finald a lucrdrilor: 31 decembrie 2024

Termen de executie Durata de execu{ie a serviciilor contractate

este stabiliti perioada de executare a

lucrdrilor.
lucririle au fost executate in termenii
urmitori:

- 6,5 luni calendaristice de cdtre SRL
Primaterax-Nord in baza contractului nr.

200/L din 14 aprilie 2022 (valoarea finald a

lucrlrilor 7 526123,42lei cu TVA)

A

2



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

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului tr

Majorarea valorii contractului r
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare tr

Modificarea termenului de valabilitate I
Rezilierea contractului o

Altele: IIndicaliJ
Temeiul juridic [Indicali actul normativ, articol, alineatJ

LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice

Cregterea pre{ului in urma modificirii (dupd caz) [Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-cadruJ
Nu este cazul

Modificarea anterioarl a contractului de achizifii
publice/acordului-cadru (dupd c az)

[Se vor indica toate modiJicdrile operate anterior Si
valoarea acestoraJ

Nu este cazul
AIte informa{ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea
serviciilor)

inainte de modificare:

in cadrul licitaliei ocds-b3wdp1 -}.i,D-1647622087340 servicii de supraveghere tehnicl la Amenajare, construclia
teren de minifotbal pe terenul construcliei de culturd Ei agrement str. Independenfei, nr. 223 din or. Singerei,
Reconstruclie, construclie pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Gr[dinila nr. I din
or. Singerei Ei Reconstrucfia teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul proiectului

,,Singerei oraqul incluziunii teritoriale" gi Reconstrucfia/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A
Crihan rr. 2, 4 qi str. Independenlei nr . 727 , 1 29 din or. Singerei, Reconstrucfia/ amenajarea din preajma blocurilor
locative din str. Independenlei nr. 128, 140,142 din or. Singerei si Reconstruc[ie, pavare pietonalS pe segmentul
de drum Nencev-Mateevici din or. Singerei in cadrul proiectului ,,singerei oraqul incluziunii teritoriale" din 5

aprilie 2022 | 1:00 s-a incheiat contractul nr. 2025 din 20 aprilie 2022 in valoare de 54 647,90lei cu TVA, ceea
ce reprezintd 0,8% din valoarea estimatd a lucrlrilor cu TVA pentru lucrdri de Amenajare, construcfia teren de
minifotbal pe terenul construcliei de culturd gi agrement str. Independenlei, nr. 223 dinor. Singerei, Reconstruclie,
construclie pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grddinila nr. 1 din or. Singerei gi

Reconstruclia teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul proiectului ,,singerei oraqul
incluziunii teritoriale" (lucr[rile estimativ valoreazd.6830989,20 lei cu TVA).

Dupd modificare:

Valoarea finald a lucrdrilor care s-au executat la Amenajare, construclia teren de minifotbal pe terenul construcfiei
de culturi qi agrement str. Independen{ei, nr. 223 dinor. Singerei, Reconstrucfie, construcfie pavilioane, amenajare
teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grbdinila nr. I din or. Singerei si Reconstrucfia teren sportiv/
amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul proiectului ,,Singerei oragul incluziunii teritoriale" gi

Reconstruclial amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 fi str. Independenlei rtr. 727,
129 din or. Singerei, Reconstruclia/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenfei nr. 128,

140, 142 din or. Singerei qi Reconstructie, pavare pietonald pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or.



Singerei in cadrul proiectului ,,Singerei oraqul incluziunii teritoriale" reprezintd un contract de antreprizd, in
valoare totalE de 7 526 123,42|ei cu TVA (contractul ff.2001L din 14 aprilie 2022 cu toate acordurile adilionale
in vigoare). Totodatd responsabilului tehnic Helicecom-Nord SRL a prestat serviciul de supraveghere tehnicd care

reprezinti 0,8% din valoarea lucririlor executate: 7 525 123,42 lei cu TVA, ceea ce reprezinti un serviciu de

60 208,99lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanfelor care au llcut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumenrlele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Fiindc[ contractul de supraveghere tehnicd a fost incheiat la momentul cdnd nu era incheiat ;i contractul de

antreprizA, iar valoarea lucrdrilor fiilizatd pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativd de 6830989,20 lei cu
TVA insa valoarea finald a contractelor de lucrdri fiind de 7526123,42|ei cu TVA a apdrut necesitatea de a majora
contractul cu supraveghetorul tehnic.

VIL Rezultateleexaminirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare (nr.271122 din 15.12.2022) a contractului de achizilie nr. 2025
din20.04.2022 afost incheiat acordul adilional privind:

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modificlri:
Se majoreazl cu 5 561,09 (cinci mii, cinci sute qaizeci gi unu lei, noud bani) lei cu TVA suma Contractului gi se

aplicd modificari in punctul 3.2 al acestuia care va avea urmltorul continut -
Punctul 3.2 Suma totale a prezentului contract, se stabilegte in lei moldoveneqti gi constituie 60 208,99lei MD
(gaizeci mii, doud sute opt lei, noudzeci qi noua bani) calculatd in proporfie de 0,8o/o din valoarea lucrarilor indicate
in prezentul Contract. Suma totalS va fi actualizati cu menlinerea coeficientului de 0,8% din valoarea lucririlor
efectiv realizate qisupravegheate in condiliile stabilite de Contract.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui Ei intrd in vigoare dupd publicarea anun(ului de

modificare de citre Agenlia Achizilii Publice.

Lotul: servicii de supraveghere tehnicl la Amenajare, construcfia teren de minifotbat pe terenul
construcfiei de culturtr qi agrement str. Independen{ei, nr.223 din or. Singerei, Reconstrucfie, construc(ie
pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grldini{a nr. 1 din or. Singerei qi

Reconstrucfia teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei in cadrul proiectului
,,Singerei oraqul incluziunii teritoriale"

Denumire

Denumire
operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr.9i data
acordului
adi{ional

Valoarea modifictrrilor (dupd
caz\

LOT

FirI TVA Inclusiv TVA

servicii de
supraveghere

tehnicl la
Amenajare,
construc(ia

teren de
minifotbal pe

terenul
construc{iei de

culturl qi

agrement str.
Independen(ei,
nr.223 din or.

Sinserei.

SRL
,,Helicecom-

Nord"

Cu capital
autohton

Nr. 1 l5
decembrie

2022

+4 634,24
MDL

Valoarea
contractului
se majoreazi

pdnd la
50174,16

MDL

+5 561,09
MDL

Valoarea
contractului

majoreazd
p6nd la

60 208,99
MDL

A,

4



Reconstruc{ie,
constructie
pavilioane,
amenajare

teren pentru
copii. Acces din
beton asfaltic la
Gridini{a nr. I
din or. Singerei

Ei Reconstrucfia
teren sportiv/
amenajarea
scuar str. T.

Nencev din or.
Singerei in

cadrul
proiectului

,rSingerei oragul
incluziunii
teritoriale"

Conducltorul grupului de lucru:

PRISACARI MARIA

Avizat de:

Constantin BANP

Ion ILIEV

Responsabil de con{inutul acestui
Denis Gudumac, 0231 2-56-46

AgenliaAchizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
e -m ai I : b ap@t e nd e r. gov. md ; www. t end e r. gov. m d
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contesta{iilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare ;i Sfdnt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652;fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 63/L/22 din 14 decembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia 
Localitate or.Cimișlia 
IDNO 1007601005914 
Adresa bd.Ștefan cel Mare 14 
Număr de telefon 024124135 
Număr de fax 024125739 
E-mail oficial www.achizitii@cimislia.md 
Adresa de internet www.cimislia.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Zamfirov Maxim, 067488746, 
www.achizitii@cimislia.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √   
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări consolidarea a peretelui 
Stadionului Central 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  152 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1666347700552 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1666347700552?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare 21 octombrie 2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări √ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu √    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: Buget local 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

08.11.2022 

Denumirea operatorului economic ”Alarcon Group” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 231/22 

Data: 21.11.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 196759,52 

Inclusiv TVA: 236111,42 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 2 luni 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666347700552
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  √ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) din Legea 131/2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Contract de antrepriză pentru Lucrări consolidarea a peretelui Stadionului Central, a cărui termen de 
valabilitate este până pe 31.12.2022 – se extinde până pe 31.05.2023. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
În temeiul adresării  ”Alarcon Group” SRL privind imposibilitatea executării contractului până la data de 

31.12.2022 din motivul că condițiilor climaterece nefavorabile pentru executarea lucrărilor a fost solicitat 
extinderea termenulu de valabilitate a contractului până la data de 31.05.2023. 

Rezultatele examinării În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adiţional privind modificarea termenulu valabilității 
contractului, data de 31.05.2023 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.62/L/22 din 
14.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului până la 
31.05.2023. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

Alarcon Group SRL autohton 275/22 14.12.2022   

 

Conducătorul grupului de lucru: 

________Andronachi Sergiu_______                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                    (Semnătura) 
 
L.Ș. 
 
 



I. te rrvl

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de aphizitii publice/acordului-cadru

Nr. 21062298 din15. 12 .2022 -
Ia autoritatea contractant5:ate cu re

Denumirea autorititii contractante Primaria Rusestii Noi
Localitate Ialoveni Comuna Rusestii Noi
IDNO 1009601000027

Adresa Ialoveni Comuna RuseEtii Noi
Numlr de telefon 02684t237

NumIr de fax
E-mail oficial primar.rusestii.noi@email.com

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

Me;ind Valentina

II Date cu privire la procedura de ach e:

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de preftri o
Licitatie deschisd n Altele: flndicatil

Obiectul achizi{iei Lucrari de constructie
exterioare(vopsitorii fatade, reparatia
acoperisului) si lucrorilor de reparatie
interioara (pereti, iluminat,ventilare)
pentru clodirea Casa de Cultura din
comuna Rusestii Noi

Cod CPV
45200000-9 - Lucrdri de construclii comp
lete sau parfiale gi lucrdri publice

Valoarea estimatl a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental wv,w. mtender. gov, md)

Nr: 21062298
Link: ocds-b3 wdp 1 -MD - | 661 43205382

Data publiclrii anuntului de participare
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anuntul respectiv (dupd caz)

I. Date cu privire la contractul de achizitielacordul-cadru:
Tipul contractului de achizi(ielacordului-cadru Bunuri u Servicii n Lucrlri a

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nuo Das

Sursa de {inanfare Buget de stat n Buget CNAM u
Buget CNAS s Surse externe n
Altc surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru

15.12.2022

Denumirea operatorului economic Ideal Crisluci SRL

Nr. qi data contractului de achizi(ielacordului-
cadru

Nr:65-221.21062298
Data:Ll.12.2022

Valoarea contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Fdrd TVA:137815,71
Inclusiv TVA: 1 65378.85

Termen de valabilitate 3t.12.2022



Termen de execu 31.12.2022

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:cu
Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel liwarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezeliereacontractului o
Altele: flndicatil

Temeiul iuridic Art 76.p1 d din Lesea 131/2015

Creqterea pre{ului in urma modificlrii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazdprelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul

Modificarea anterioari il contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

[Se vor indica toate modiJicdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante
V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica naturd Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura gi amploarea
serviciilor)
Pentru finisarea obiectului s-au depistat lucr5ri ad[ug[toare neprev[zute de c[tre AP care au generat cheltuieli
suplimentare ce nu corepund caietului de sarcini atasat la achiziliapublic[, inclusiv:

r Lucrlri de reparafie a acoperiqului pentru suprafafa de 6416 m2 sau instalat 77 rim opritori
de zipadl;

o Nu afost previlzuti sistema de ventilare;
o Nu a fost previzuttr siparea gropii de acumulare a deqeurilor menagere pentru sistema de

canalizare;
o Nu a fost prevlzutl montarea oglinzelor in caietul de sarcini pentru blocul sanitarl
. $i alte lucrlri mici.
VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica motivelelargumentele modi/icdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
Volumule obiectului Lucrari de constructie exterioare(vopsitoriifatade, reparatia acoperisului) si

lucrarilor de reparatie interioara (pereti, iluminat,ventilare) pentru cladirea Casa de Cultura
din comuna Rusestii Noi nu qu corespuns cu caietul de sarciniRezultatele examinfuii:

VII.in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr. din
a fost incheiat acordul adilional privind

Denumire operator
economtc

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificlrilor
(dupdcaz\

FIri TVA Inclusiv
TVA

Ideal Crisluci SRL Cu capital
autohton 2t062298

t5.12.2022 137 815,71 165 378,85

Conducitorul grupului de lucru:

Meqin[ Valentina
(Nume, Prenume)

L.$.
(Semnfitura)

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 5j; tel.: 022-820-703; fm: 022-820-728;
e-mail: bap@tender. gov.md; www.tender. gov, md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestayiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfint, 124 et. 4; tel.:022-820-
6 5 2 ; fax: 02 2-820-6 5 I ; e-mail : contestatii@ansc.md; www. ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ____1____ din ___12.12.2022___ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Maramonovca 
Localitate s.Maramonovca 
IDNO 1007601003530 
Adresa s.Maramonovca, r-l Drochia 
Număr de telefon 0251-79-298 
Număr de fax  
E-mail oficial maramonovca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Cubei Vasile 
068593659 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ▄ 
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Alimentarea cu apă a satului Maramonovca, 
raionul Drochia 

Cod CPV 45231300-8 
Valoarea estimată a achiziției  9655055,95 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:403/18 
Link: BAP nr.66 

Data publicării anunțului de participare 21.08.2018 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii ▄Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu ▄Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □ 
Buget CNAS □Surse externe □ 
Alte surse: Fondul Ecologic National 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

11.09.2018 

Denumirea operatorului economic DROSTAL S.R.L. 
or.Drochia,str.Gudanov,18/2 
tel.0252-23799 
e-mail – drostal@mail.ru 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2018-0000002550 
Data:04.10.2018 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 9655055,95 
Inclusiv TVA: 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  ▄ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate   
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În legătura cu finisarea lucrărilor  pe proiect Alimentarea cu apa din s.Maramonovca, contractul nr.57 
din 02.10.2018, nr.de înregistrat 2018-0000002550 din 04.10.2018 ,se micșorează valoarea contractului cu 
19314,68 lei. 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

VI. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 
_12.12.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind  

_ Se micsoreaza suma contractului nr.54 din 02.10.2018  ( inregistrat 2018-0000002550 din 04.10.2018)  cu 
19314,68 lei 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

DROSTAL S.R.L.  Nr.1 12.12.2022 16095,56 19314,68 

Conducătorul grupului de lucru: 

__Cubei Vasile  ____              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Niiii ';,, i] IIilidi$iI6decemhdei2

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire Ia procedura de achizi(ie:

Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

IV. Date cu privire Ia modificirile necesare a fi efectuate:



V. Descrierea achizi{iei inainte pi dupi modificare:
in urma desfbsurdrii Licitaliei Publice Nr. ocdi-b3wdp1-MD-l557419955043 di4 24 mai 2019. a fost incheiat
contractul de antreprizi Nr. MD-2019-06-19-000067-1-11/15 din 19.06.2019 cu operatorul econor.nic S.RL "
Foremcons" obiectul achiziliei fiind " Lucrdri de construc.lie a reielelor de alimentare cu apl $i canalizare din s.

Zdbriceni. rl Edinet''' .

tu-tiuput-exgeutarii-lusa{tler- 3-apa{r{--ne9esilaj9a.--efect}ui anuni Ul-ds--cx*e9u1ie
_P-tStgcta1ga-19lsfplor de c4nalizare in s.-i,{6!dgeni. r. Edine,t" pentru lucririle de pozare a canaltZ{fU-ASe$g
rnodificdri sunt necesare datoritd faptului cd proiectul a fost elaborat in anul 2018. ;i de atunci au fost instalate

"a1tieJ-el9.plgc.um.f.hra-qpl.ik-si..'r"etp.lc-le".d9..ga"z"...p-9....t"Lase.s.Jgud9''"9s".t.-e....a99".e""s.ar..
Proiectantul a fost informat $i se lucreazi intens asupra acestui subiect.

Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:

modificdri in oroiectul de
execqtie 'lP_roiectjlrea retelelor de ca4alizare in s. Zdbriceni. r. Edinel'_l__pentru lucrdrile de pozare a

canalizdrii. Aceste modificdri sunt necesare datoritd faptului cd proiectul a fost elaborat in anul 2018.

$i de atunci au f"ost instatate ate refqle precum fibra opticd fi rqtglele de gAz. pe traseele unde este
necesar_d.e qlo...r-g_at Le"te^g.ua d-9 canalizjlre. Proiectantul a fost infonUat_$i_se_ lugrgg_z5"igt9ng__?SugA

acestui subiect.

VII. Rezultateleexamin[rii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru MD-2019-06-19-
000067-1-11/15 din 19.06.2019 a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea valabilitltii contractului.

VI.

{ft

valabilitate;,,,i[S::{i;;;c{;il.. 
I

: ::;:iiiiii$!ii{i;iii!!_;ig

SC Foremcons SRL Cu canital autohton Nr.2 | Din19.12.2022 3r.03.2023



AgenliaAchizilii Publice.: mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
e-mail : bap@tender. gov.md; www.tender. gov.m d
Agenlia Nalionald pentu Solulionarea Contesta\iilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfldnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

6 5 2 ; fax : 02 2 -8 2 0- 6 5 I ; e-m ail : c ont est ati i@ans c. m d ; www. ans c. m d



DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     2   ___din    15.12.2022                  .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.Festelita  
Localitate s.Festelita r-ul Stefan Voda 
IDNO 1007601005349 
Adresa s.Festelita  r-ul Stefan Voda R.Moldova 
Număr de telefon 067704088,067704691 
Număr de fax  
E-mail oficial  primariafestelita@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Nicolae Tudoreanu 
nicolaetudoreanu@yahoo.com 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

  Lucrări  V 

Obiectul achiziției Finalizarea lucrarilor de constructie a 
infrastructurii tehnico-edilitare locale de 
canalizare  si statiei  de epurare    

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21067590 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1668687501615 
Data publicării: 17.11.2022 

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

Data:   17.11.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

V-Licitație deschisa    

Sursa de finanțare Oficiul National de Dezvoltare Regionala si 
Locala (ONDRL) „Satul European” 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4603571.20 lei 
 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668687501615


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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

Până la termenul-limită (data 06.12.2022, ora 14:00), au depus oferta 3  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Foremcons 1005600001878 Cristina Gaina 
2. Seralcon SRL 1011600002141 Sergiu Stincaru 
3. AviBors SRL 1003600124504 Natalia Jitari 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Foremcons Seralcon SRL AviBors SRL   
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat  
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat  
DUAE prezentat prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat      prezentat 

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

DUAE prezentat prezentat prezentat  
Extras Registru de Stat prezentat prezentat prezentat  
Garantie pentru oferta prezentat prezentat prezentat  
Certificat privund lipsa 
datoriilor 

prezentat prezentat prezentat  

Declaratie privid personalul prezentat prezentat prezentat  
Declaratie privind fraude prezentat prezentat prezentat  
Certificat de atestare prezentat prezentat prezentat  
Legitimatie prezentat prezentat prezentat  
Certificat de conformitate prezentat prezentat prezentat  
Bilantul,darea de seama anuala prezentat prezentat prezentat  
Declaratie privind obligatiile 
contractuale 

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)) 
 
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 SRL Foremcons 7178777.46 1 lot + + 
Seralcon SRL 4800000.00 1 lot + + 
AviBors SRL 4760000.00 1 lot + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu 
specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul 
necorespunderii) 
Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 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: 
__________________________________                 

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) 
 
 
Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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



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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      
Finalizarea 
lucrarilor de 
constructive a 
infrastructurii 
tehnico-
edilitare locale 
de canalizare  si 
statiei  de 
epurare    

AviBors SRL 1 lot 4760000.00 4760000.00 5712000.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.             

Argumentare:  

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Foremcons 07.12.2022 posta electronica 
Seralcon SRL 07.12.2022 posta electronica 
AviBors SRL 07.12.2022 posta electronica 

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

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 

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



prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

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/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

AviBors      
SRL 

 Nr.55 
12.12.2022 45200000-9 4760000.00 5712000.00 31.12.2023 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  V                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ                    

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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



Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

               Nicolae Tudoreanu                                                              ____________________ 

 
 
 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire V

Nr.31 din 19 decembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanttr:

Denumirea autoritlfii contractante Inspectqratul general pentru S tuatii de urgentl
Localitate mun. Chiqiniu, str. Gh. Asach 69, R. Moldova
IDNO 1006601000543
Adresa 4un. Chiqindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova
Numir de telefon 022 7 8-5 I -60, 022 78-5 1 -5 8
Numir de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-nail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri nlicitafie deschis[
VAltele: Negociere fbr6 publicare a unui anunf de
participare in BAP

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de ach_izifie/
acordului-cadru

Bunuri o Servicii o Lucriri V

Obiectul achizi{iei Lucrdri de finalizare a construcliei USP $olddnegti

Cod CPV 4s400000-r
Expunerea motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii altor proceduri decdt
deschisd)

privind
(tn eaiul

licitayia

Constructia Unitllii salvatori gi pompieri $olddnegti
este iniliatd, executatd gi finantatl lnbaza Acordului nr. 349

din 21.03.1994 incheiat intre Guvemul SUA gi Guvernul RM
pentru cooperarea in vederea facilitlrii acorddrii asistenlei

tehnice qi umanitare penfu a ajuta populatia din Republica
Moldova.

in baza acestui Acord, Unitdlile sunt construite
integral cu cre€rea conditiilor de activitate a salvatorilor gi

pompierilor, instalarea refelelor ingineregti interioare gi

exterioare, amenajarea accesului din partea din fat[.
Ulterior, a doua surs[ de alimentare cu apd nu

prev[zut6, ceea ce este ln mod obligatoriu de construit din
motiwl lipsei presiunii necesare in conducta de apeduct a or.

$oldlnegti, falada este termoizolat[, ins[ lucrlrile de finisare
sunt prevlzute cu materiale simple (tencuieli decorative,
vopsitorii) care dupl tehnologie nu sunt durabile.

in acest sens, de comun acord cu finanfatorul,

beneficiarul gi antreprenorul s-a decis ca pentru a reda o
durabilitate mai mare afaladei, de a construi a doua sursd de



yolumul de lucrtrri este mare gi costul materialelor de
construcfii in anul 2021 -2022 acrescut considerabil pe pia{a
european[ gi Republica Moldova in calitate de contribuabil a
intervenit gi Consiliul Raional gold[negti (in cazul dat cu o
parte din materiale de construcJii).

Lucrlrile nominalizate sunt prev[zute de proiectul
de execulie gi conform tehnologiei executiei sunt strdns legate
de proiectul de bazd 9i nu pot fi executate de un alt agent
economic dec6t cel contractat de c6tre finanfator
(Departamentul militar al Guvernului SUA), SRL,,KAPTAN
CONSTRUCTION", care poate acorda un termen de garan{ie
comun (lucrdri de bazd gi lucr[ri conffactate din cota parte a
Guvernului RM).

in acest sens, prin incheierea unui contract de
antrepriz6 prin negocieri directe, Inspectoratul face economii
prin excluderea lucrlrilor de finisare a faladei din contractul
debazd, cu partea americanii, care sunt excluse prin faptul c6
sunt prevdarte in contractul de baztr. Contactarea altui agent
economic pentru efectuarea lucr[rilor indicate tn caietul de
sarcini poate cre$te considerabil pina la 25 - 30 %.

Totodatd, contractarea agentului economic SRL
,,KAPTAN CONSTRUCTION,, conform pct. 12921, anexa
nr. I a HG 24612010 dispune de facilitIli fiscale, ceea ce
permite executarea a unui volum mai mare de lucrlri.

alimentare cu

din cota parte a Guvernului RM, lnstr dat fiind faptul, cd

Procedura de atribuire 1se va tndica dn cadrut
porlalului guvernamental

Platforma de achizifii publice utilizatl
Anun{ de inten{ie publicat in BAp (dupd caz)

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire nAcord-cadru osistem dinamic de achizis6

nLicitatie electronicl oCatalog electronic
Sursa de finanfare V Buget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS;

nSurse externe; rAlte surse: fl
Valoarea estimatl in lei TVA cota0o/o

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modific6ri operate in documentafia de atribuire: Nu sunt

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

'e va ta in cazul tn care au '1,

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

[Indicali surso utilizatd Si data publicdriiJ

Nr:
Link-ul:
Data publiclrii:
n achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.md
Data:

950000,00

2



Termen-limitl de depunere Ei OesctriOere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafiil
administratorii

1. SRL,,KAPTAN CONSTRUCTION" 10t460003129e Guney Yilmaz

5. PinI la termenul-limittr (data 3O,ll,Z0Z2, oral4:00), a depus oferta ofertantul:

6' hrformafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire si se vq consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu rorbtpridrcerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deialiJicare" si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunierii Si prin ,,_,, tn cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv;ustificarea prelului anormal de
scizut) s-a solicitat: Nu a fost

Denumire document
Denumirea operatorului economic
SRL,,KAPTAN CONSTR ON"

ce constituie oferta
'ntat, nu cores,

Garanlia pentru ofertE

Documente de calificare

Lipsa datoriilor la

Dovada detinerii
conturilor bancare

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei in
Iei, TVA
cota 0o/"

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrlri de
finalizare a
USP gold6nesti

SRL ,,KAPTAN
coNSTRUCTION"

950000,00 1 lot + +

J



9. Ofertanfii respinEi/descatifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaSiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sciizut V
Costul cel mai sc6zut n
Cel mai bun raport calitate-preJ o
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, seindica toate qiteriile de atribuire aplicate si denumirea iturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu s-a aplicat

(Se va completo pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14' in urma examintrri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Fu.to.ii d..rulrr.. I V"Io".., din of..tI
onomic l

Punctajul calculat
Total

Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Total

rrenumlre Iactorul n lPonderea

Rezmatul rtrspunsului



Anularea procedurii de achizifie publictr:
In conformitate cu prevederile m. il,alin (6) din Legea l3llzllsprivind achizifiile publice, faf[ deofertantul a cirui oiertd este desemnaia cagtigato*r, in documentafia de atribuire poate fi inclus,cerinta semndrii contractului de achizilii puuiice in i.r..n oe l0 zile de la data la care i-a fost remisspre semnare.
Av6nd in vedere cd gi acest termen actualmente este epuizat potrivit art.3lalin. (g) din Legea l3L/20t5privind achiziliile publice,
se anuleaztr procedura de achizifie pubrictr in temeiur art, Tlralin. (l), Iit. g).

Argumentare:
La data de 17' 1 l '2022 .a.fost 

inifiat[ procedura de achizifie de tip NFp privind achizifionarea Lucrdrilorde finalizare a USP $olddneqti in suma planificat[ confoil Planului de'efectuare a achiziliilor, de 950,0mii lei.
Drept unnare, la data de 30.11.2022, ora. 14:00, agentul economic invitat s.R.L. ,,KAprANCONSTRUCTION,, a prezentatoferta comerciali.
La data de 05'12'2022 afostprimitd Deciziade atribuire a contractului nr. 29 qi s-a transmis la Agentiaachizifii publice pentru atribuire.
Drept urmare, prin scrisoarea de inqtiinfare nr. lgllo-2l32din data de 05.12.2022 afostinformat despreDecizia de atribuire a contractului gi pentru ce, s-a solicitat s6 semneze contractul de antrepriz[ intr-untermen cdt mai rezonabil.
PdnS in prezent, agentul economic invitat s.R.L. ,,KAprAN CONSTRUCTISN,,nu s-a prezentat pentrua semna Contractul, nici nu iese la leg6tur6.

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului dely1ly l'"ou achizilii se realizeazd tn ionfoimitie cu prevederile art. 3I oi Legri nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: Nu se aplicr

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cuprevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului)'al Cotdului" Civil al Republicii Moldova).

cazul in care valoarea estimatI a contractului
este mai mici decdt pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii *. t:1 din 3lufie 2015

ivind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiteriiiomunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax o
fl I I zile in cazul netransmiteriiiomunicErii

n miiloace electronice gi/sau fax o
cazul in care valoarea estimati u.orrtru.tutri

este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr 11 zile in cazul tr*smiterii comt nicdriffi
miiloace qlectronice gi/sau fax n
! l6 zile in cazul netransmit..ii co.rr,*i.arii

miiloace electronice gi/sau fax o

Denumirea Iotului Denumirea
operatorului economic

Preful total in lei, TyA

Modalitatea de transmitere

SRL,,KAPTAN
CONSTRUCTION"

La data de 19.12.2022 De la adresa electronic[
achizitii@dse.md la adresa electronic[



17. contractul de achizifieracordur-cadru incheiat: Nu se aprici

18' Informafia privind achizi{ii publice durabite (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
"-:::,!:.,,::l: !::"rdyr"dl:"hiz.ilie publicd aufo-st aplicate criterii de durabititate si s-a incheiat

, i, r rl i i i"' i", o i' iii ri il,

Prin prezenta dare a:
,,To::y,:r,:::,r:::':": 

l:!:r:,: :{r:!.:espe:t:t (exceptdnd cazurite prevdzutn ii it. 32 atin. (3) at Legii nr.131 din 3 iulie 2LtS.privind achiziliite publici 1, irecum qi cd tn cazul depu"ii ,riiiiriirTto'i*r,
r3cep(iondrii rapoartelor de monitorizare, oceastea aufost examinate qi solulionite.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ichizi\ii con/irmd corecriludinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundeie conform pievedirilor legale tn vigoare,

pentru rT
\*/Mmndtura)

h
L.$.

Denumirea
operatorului

economic

treprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

frri TVA

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-
prel o

Cel mai bun raport calitate-
cost a

Conductrtorul grypului de

Au f9{ aplicate criterii pentru achizi{ii pubrice durabile (achizi{ii
verzi)?

valoarea de achizi(ie 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 atribuiie fentru totuuoturite fentru oatu a, foit aplicate

6













Date cu

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractulu i

de achizifii publice/acordului-cadru
Nr.-MD_t66ss7s32lqqs_t-ii-n't"g".i)'.rozzr.

privire la autoritatea contrac tantd:

IMSP SCM,I&ttrlA.lra Mihail"
mun. Chisindu

OxanaPalancii:a-l
achizifii publice,
022 24-36_98

principald

Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire ra contractur de achizifie/acordur-cadru:

Denumirea urt-i

r 003600 I 52558
str. Arhangh.LM,fiai1, 

3 gNumir de telefon-
022 29_26._52Numir de fax
022 24-14_88
arhanghel ,ri11",l

E-mail oficial
Adresa de internet

Spzyyy.lp@P""arunu d"aortu"t=-
(nume, prenume, tetefon, e_moil)

tiput p.r""au.ii ae acnEiti"
rCererea of.rt,:lo, de p..fr-
_rl.icitatie desc hisd nAlteie: llndi
Punurin Se;ri.flqLr*e.i;
Lucrdria"moa@
l_9lli.:. unui. generator cu p_440 fW aSpitalul clinic Municipal ,, 

" 
innrrlArhanghel Mihail',conform .ui",ufri"'A.

sarcini

t 466 128.00

12 oct2022, te,i

ocds-b3wdp I - l,tO- t 0655r-r*
https ://mte n d er. gov. md/tenders/ocds_
b3wdp I -MD -t66ss7e32844 jt;;;=;"ntract_
nottce

Valoa"ea estiiluti u
Nr.. qi .rr"u-,portalului guv e rnamenra t w,ww. mrc;de|.;;v. md.)

Duta punUce"iilnuntrhrl Ae

Tipul contractului de a"trir@ Bunurit S"*i.iG--Tu..ari.'ontractul ,. u"nrrrd
roiect $i/sau p.og.u- finanfat din fonduri areniunii Euronene

Buget ae rtrt I erg;CNAM tr
Buget CNAS : Surse externe tr
Alte surse: sursele
19.12.20222

Instelprim;-SRL

la deciziei r" u
rdului-cadru

numirea operatorul ui;;no-i"
. qi data 

"rn,. Nr: MD-1664s7932u4s
Data:03. I1.202.
Fara TVA: I 369 ,0tDj MDL
! rylvA: _tjAAqa

rea contractului de actrirffi
de valabilitate

31.12.2022
30 zile



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

i!-:r_r_r]!1r!! desfEgur[rii procedurii de achizilie prin cererea oferteror de prefuri nr.
1665579328445 din25.10.2022 a fost incheiat cu InstelPrim "SRL contiat cu nr, I

din 03. I 1.2022 pentru achizilionarea
cu P-440 KW a Spitalul Cli

ocds-b3wdpl- MD-
MD- 1665579328445

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesarl modilicarea:
Prin 

-scrisoarea sa operatorul economic InstelPrim "SRL cu nr. de intrare Oll4-341din 16. 12.2022 asolicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului din urmdtoarele motive:
Compania InstelPrim "SRL ne comunicd c6, din cauza lipsei componentelor pentru asamblarea AVR la

clansator motorizant electric Ep 37, acestea au fost
incipal al dealerului IEK dun Kiev, Ucraina. Aceste
ea) produsului final -AVR conform cerinfelor din

este posibila in termenii contractului .In conttextul_.919_t expuse, grupul de lucru a decis prelungirea termenului de valabilitate acontractului cu nr. MD-l 665579328445 din 03.11.2022 pind la 31.03.2023.

VII. Rezultateleexaminlrii:

il9fl^1"^.iziei grupului de lucru de modificare a contracrului de achizifie nr. MD-t 6655./932g445 din03'll'2022 a fost incheiat un acord adifional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractuluipinl la 31.03.2023.

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare llivrarel
prestare

Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului a
Altele: flndicati

Temeiul juridic Art..76 alin(7) pct. 2 al tegii nr.l.3ll2OtS privind
achizitiile publice

Creqterea pre{ului in urma modificdrii (dupd

Modificarea anterioari a contractului - de
gg!!r_{ill" bl i ce/aco rd ut ui-cad ru
Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte gi dupd modificare:

Denumire operator
economic

Nr. qi data
acordului adifional

Valoarea modifi clrilor ( dupd

InstelPrim "SRL 19.12.2022

Nu se aplicd







I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdцlui-саdrч

Nr.26 din 19j22022

Date сч рriчirе la autoritatea contractantil:

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

III. Date сч privire la сопtrасtul de асhizi{iе/асоrdul-саdrч:

Dепumirеа autorit5tii сопtrасtапttэ рrimёriа mun. оrhеi

Localitate muп. Orhei
1 00760 1 008007

-"..Orhei str.Vasile Маhч l60 МD-З500
Adresa
Numir de telefon 02з5-22,16,|

Nчmйr de fax
E-mail oficial рrimшi4@9ф9!._Щd

www.orhei.md
Natalia Marroli 076700406
achiziti iporhei(@ gmail. com

реrsоапа de contact
(пttпl е, pre пuпl91! з!gfс,л.з_улgД_

Tipul рrосеdurii de achizilie Сеrеrеа оfеrtеlоr de preluri п

Licitatie deschisi * Ь|@cJ!"dЦg!l
Obiectul achizi{iei se"vbii ое actualizare а Рlqпului urbaпlstic

Gепеrаl al orasului O"h"i_
Cod СРY 7 l400000-2

Б о qлhizifipi 4|6 666,66
Шr осауЬЗwdрl-МD-l 65З4'1 48ЗZ106+N,
|6534148з2,706

Nr. qi link-ul proc:edurii (se t,a iпdica diп сqdru!

р ort аlului guy е r п qп епt al www.mt е пd е r, g оч, m d l

b3wdpl-MD-l65з474832
notice

Йiа public5rii апuп{цlчi de раrl;iсiраrе
D"ta (d"t"'.) qi rreferin!a (referin{ele) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе tп JurпдIчl Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саге se rеfеrй апuп{ul

respectiv (dupd caz)

Tput contractului cle achizi{ie/acordului-cadru Гчпчri п Servicii * Lчсrlri п

соr,trасiчt de асhi;zi{iе/асоrdчl-саdru se rеfеrй la чп

proiect ;i/sau рrоgгаm finan{at din fonduri aIe

Uniunii Еurорепе

Nu* Dап

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п

Alte surse: [Iпdica|i]

Dat" de"iri"t ,te аtriЬuirе а сопtrасtului de achizi(ie/

асоrdului-саdrч

28 iunie 2022

Dепчmirеа operatorului есопоmiс INCP "Urbgпproiect"

NL s,t dab contractului de achizi{ie/acordului-cadrц Nr:86
Data:28.06.2022

vuloar"u сопtrасtulчi de achizi!ie/acordului-cadru FirбТVА:4l3 576,00

Inclusiv ТVА: 496 291,00

теrmеп de valabilitate 3|.|2.2022

Теrmеп de execu{ie 5 luni (12.12.2022)

Iv. Date сu рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

25.05.2022



V. Dеsсгiеrеа achizifiei inainte 9i dupE modificare:

:r:;r;:!j'" 
Паturа si amPloarea lucrdrilor, iatura si caпtitatea sau yaloarea ьuпurilоr, паturа si amploarea

:in рrосеdurа de Licitalie deschisё au fost contractate serviciilor de actualizare а planului

:rТ::Ъ :,"fТ' ;,l,:'TJ]l' 9:1"::,!Putigatorul 
;-Й с"Ъ9'nry, сопfоrm deciziei grupului de)ru Пr, 8 din 28 iuПiе 2022 companiei iY? "urbiojiii"c/1 теrmепul limiЁ #::::il:

#ffitj?ж"1;."ч:}нъ;ii1,,_.i}:::ri,ч;.9ррll:l'iчпi (r2.rz .2022)._Duрё modificarbanenului de execu{ie (2s.02.202зl, t..й.nului de valabili",. 
".Ё"r}jJri,lilJ'"];ъ?i3iЁ;$ъТ;;iчаlоаrеа serviciului се rерrеziпй obiectul .опоu.rйi; ;;; neschimbaй

vL Dеsсriегеа circumstan{elor саrе au ftrcut necesaй mоdifiсаrеа:vоr iпdiса поtivеlе/аrgumепtеlе modificdrii coпtractului а, ocnbi|iincordului-cadru)

baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de aФizi}ielacordului-cadru пr.24 din 19.12.2022

ЖfiВ" 
acordul aditional 1/86 privind pretungirea i;Ъ;;il'а;;;;;;;rff"rlчi пr.86 din

VII. Rezultateleexaminirii:

torul grupului de l

(Nuпе, Рrепumе)

Achiziцii Publice: muп. Сhisiпdi, ; tel,: 022-820-703; fB: 022-820-728;tail: bap@tender.gov.md;www.tепfur|gw.;_, w",a,v,/UJ;Jux: Uzz,6zu-/26;
lп|iа Nа|iопаld репtru Sоlu|iопаrеа Ciпlesla|iilor: muп. Сhisiпd_u, bd. $tеfап cel Mare si Sfidnt, I24 et. 4; tet.:022-820-: fax: 022-820-65l: e-mail: coпtestatii@arri.rai ,rr.апsс.md 

, се, NIаrе ýI ёJап, I 24 el

Maj orarea valorii contractului

dacd se utilizeaйуq iпdiса dacd se utilizeazd рrцuliаiiiiЫ
апtеriоаr5 а contractului de

::::'J:::,,'j.:"_l':l":ea 
de solicitare пr.06-267 din 15.12.2022 expediatй de compania INCP

t."1,1i#'Ы;;
rulru}I0nala ýl

,]]-,|T:::::t'^l :l lT":lo,rt, 
ce.impune соrеlёri la relelele inginereqti gi necesiиtea еlаьоrйrii

execu{ie РбПё la 28.02.202З qi tremenul de valabilitate а сопtrаЫ;;;;;;;;;.iffi;;.
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii Publice

Nr.03 din19.12.2022

latea contractantl:

I de achizitie:

D*o,r-it"n autorititii contractante Directia Educatie Drochia

Localitate or. Drochia

-mNo 10086010009s0
r. Drochia, or. Drochia, str.IndependeB!:ei -Adresa

Numir de telefon 025221225

f.l"met de fax
wabii.l97S@mail.ruE-mail oficial

Adr"*a de internet
ffi*u,prrru^"'ttl" n Ion R"""*. 068060697, ie.recean@gqrail=9em

Ir- Date cu nrivire la procedura de ach

Tipul procedurii de qq!44!9 Cererea ofertelor de Pretu@
OUiectul achizi{iei Reabilitarea parcului ,rPoieni(a Insoritl" inclusiv

restaurarea conacului Demianovici qi a zonei de atraclie

turistici in s. Miciurin, raionul Drochia

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimatii a acltz$g!--- {R? ?1? ?R MT-}I

procedurii (se va indica din

cadrul Portalului guvernamental

www.mtendetgrymd)

Nr: oetltE:3FtlP t -M #, t

Link:
ii.md/ro/public/tender/2 1 0-6 n?24U1]6!11! 1, 01

Data publicirii anuntului de pa.ticipare 10.11.2022

n"t" (O"t"t") qi referin{a (referin{ele)
pubticlrilor anterioare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene privind proiectul

t#t;Zr,r 
la care ** ""t** "ooo*t'*o**

tipul contractului de achizilie B"t*i" Serviciil Lucririf,

C""t*"t"t d" t"htzifia se reieri la un proiect qi/sau

n, ftFom finqnfqf din fonduri ale Uniunii EuroDene
NuE Dar

Sursa de finanf4re Buget de stat f, Buget CNAM n

Buget CNAS I Surse externe I
Alte surse: flndicali]
Nr.02 din25.11.2022Data deciziei de atribuire a contractului de ach

Denumirea oPeratorului economic SA ,,Coloana de constructie montaj-l"7" or'

Drochia, str. Eternitdtii, 6

Nr. gi data contractului de achizifie Nr: 59

D"r",07J22On

Valoarea contractului de achizifie Fdrd TVA: 478 660,09 MDL
lnclusiv TVA: 574 392,11 MDL

Termen de valabilitate 3r.12.2022

T".meo de execufie 15.12.2022

Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executarel livtatel
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului I

w. Date cu la modifi rile necesare a fi efectuate:



Temeiul juridic Demersul nr. 05 din 16.12.2022 din partea SRL
,,MASTERCAD", mun. Chisindu

Cregterea prefului in urma modificirii maiorarea sumei initiale cu 86 0L9,35lei
Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice

Nu sunt.

,dlte informatii relevante Nu sunt.

V. Descrierea achizifiei inainte pi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, nqturq Si cantitatea sau valoarea bunurilor, nqturq Si amploarea serviciilor)
La data de 07.12.2022 a fost semnat Contractul nr. 59 de achizi{ionare a lucrdrilor Reabilitarea parcului
,oPoieni{a insoriti" inclusiv restaurarea conacului Demianovici qi a zonei de atracfie turistici in
s. Miciurin, raionul Drochia. Repetat in suml de 574 392,11MDL inclusiv TVA. La data de 16.12.2022
s-a propus majorarea sumei contractului sus numit cu 86 019135 lei, ca urmare a demersului nr. 05 din
16.122022 din partea SRL,,MASTERCAD', mun. Chiginiu.

vr. nescrierea circumstan{elor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
La data de 16.12.2022 a parvenit in adresa Direc{iei educalie Drochia demersul SRL
,,MASTERCAD", mun. Chiqindu in care sunt menlionate urmdtoarele: Conform rezultatelor inspec{iei,
in cadrul supravegherii de autor, pentru obiectul nr. 04-2020,,Reabilitatea parcului ,,Poienila Insorita"
inclusiv restaurarea conacului Demianovici qi a zonei de atracfie turisticd in s.Miciurin, raionul
Drochia - Cantind (etapa l)" $i inceperea lucrdrilor de construcfie-montaj au apdrut unele probleme
cilre necesitd concretizare qi aprobare, qi anume. l. Demontarea acoperiqului blocului de spdlat qi
ertinderea de la capdtul clddirii principale creqte cu 445 m2. 2. Demontarea fundatiei destructibile
existente a blocului de spalare se majoreaza cu 3,3 m3. 3. Ca urmare a deschiderii parfii de fundafie a
blocului qi a stdrii solurilor la locul construcfiei unei noi fundafii de sp6lare, a devenit necesard
consolidmea acestora qi creqterea addncimii fundafiei, ceea ce necesitd o creqtere in armdturi qi
cantitatea de beton monolit cu7,7 m3. Armdturd de lucru (trecerea la un diametru mai mare) cu 524 kg
qi armdturd auxiliare (reducerea pasului clemelor) cu 136 ig. a. Este necesar sd se mdreascd cantitatea
de cherestea pentru strungul acoperigului cu 0,3 m3 qi carton ondulat, findnd cont de suprapunerea cu
28 m2. Aceste modificdri sunt reflectate suplimentar in documentafie de lucru.

Vil. Rezultatele examinirii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie nr. 03 din 19.12.2022 a fost incheiat
acordul aditional nrivind orivind mai contractului nr. 59 din data de 07.12.2022u V orafea nr m

Intreprinderea:
Cu capital
autohton

Nr. pi data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
Denumiie operator

€conomlc FN|{ TVA Inclusiv TVA

SA ,,Coloana de
constructie montaj-
17" or. Drochia, str.
Eternit[tii.6

Cu capital
autohton

67 19.12.2022 550342.88

- "ffi'

660 411,46
lei

. *

Conducitorul grupului de lucru RECEAN
ffi ffi

AgenliaAchizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos.'HtnceSti, 53;tel.:022-820-703;fm: 022-820-728;
e-mail : bap@tender. gov.md; www.tender. gov:md
Agenlia Nayionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-
6.i 2 ; fax : 02 2-8 2 0-6 5 I ; e-mail : contestatii@ans c. md; www. ansc.md



Da

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.90 din 19.12.2022

Date ivire la autoritatea contractanti:

I de achizitie/acordul-cadlalvt

cu urtvr
Denumirea autoritdtii contractante Primdria or. Cricova

Localitate mun. Chisindu. or. Cricova

IDNO 1007601010183

Adresa Mun. Chigindu, or. Cricova, str. Chi;indului.
90

Numir de telefon 022t430290

Numlr de fax 0221453238

E-mail oficial cricovaprimaria@mail.ru

AdreSa de internet orimariacricova.md

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

Gufu Svetlana, specialist

Date cu privire la ra de ach le:

Tipul procedurii de abhizifie Licitafie publici r

Obiectulrachizifiei Construclia acoperiqului Earpant la
Gimnaziul nr.77 dinor. Cricova

Cod CPV 4526t000-4
Valoarea estimati a achiziliei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p ortalului gw ernamental www. mt ender. gov. m4)

Nr: ocds-b3wd p 1 -M D- 1 647 41 6968282
Link:
httos.llachizitii.md/ro/publicltenderl2l0533lTl

Data publicirii anuntului de paiticipare 15.03.2022

Data (datele) gi referin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anun{ul respectiv (dupd cazl

Nu se aplicd

te cu Drlvrre la contractu ru:
Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru Bunuri n Servicii r Lucriri r
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un
proiect qi/sau prOgram finan{at din fonduri ale
untunlt 11uroDene

Nu u Dal

Sutsa de finan{are Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS r Surse externe r
Alte surse: Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achizilie/
acordului-cadru

27.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL "Etalon Construct
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr:74

Data:27.06.2022
Valoarea contractului de achizi{ielacordului-cadru Fdri TVA: 2 003 938.97

Inclusiv TVA: 2 404 726.74
Termen de valabilitate 31.12.2022
Tefmen de eiecutie 1 an de la inresistrarea contractului la AAP

Date cu vire la modificirile necesare a fi efectuate:
Tinul modificirilor Micsorarea valorii contractului I



Maj orarea valorii contractului
Modificarea termenului de executarei livrare/
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate :
Rezelierea contracfului I
Altele: i

Temeiul juridic Art. 76, alin. 7 pct.4 din Legea nr. I3li20I5'
privind achiziyiile publice; Hotdrtrea grupului :

de lucru nr. 87 din 19.12.2022 i

Cregterea pre(ului in urma modificirii (dupd
caz)

Nu se aplicd

Modificarea anterioari a contrractului de
achizifii publice/acordului-cadr u (dupd caz)
Alte informafii relevante Nu se aplicd

Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i
amploare a s ervic iilor)

Construc{ia acoperiqului qarpant la Gimnaziul nr.77 din or. Cricova

Descrierea circumstan{elor care au frcut necesard modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achiziyie/acordului-cadru)

Grupul de lucru a examinat starea de lucruri la obiectul Construc(ia
acoperiqului qarpant la Gimnaziul nr.77 din or. Cricova.

Reeqind din faptul cd nu s-a reuqit executarea in intregime a clauzelor
contractuale la obiectul Construc{ia acoper$ului qarpant la Gimna ziul nr.77
din or. Cricova, si anume coqurile de ventilare nu au fost confeclionate $i montate
la acoperig. Clddirea gimnaziului este data in expluatare din 1962. Cdile de
ventilare in urma expluatdrii s-au deteriorat, s-au asfupat, ceea ce necesiti
curdfarea lor. Conformart.T6 aliniatul 7 pct4 alelegii 131 din 03.07.2015 privind
achiziliile publice, reeqind din faptul, cd coqurile de ventilare necesite o curdlare,
a parvenit necesitatea de a prelungi valabilitatea contractului fard modificarea
sumei contractului initial.

Rezultatele examinlrii:
in ba^za deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru
nr. 88 din 19.12.2022 a fost incheiat acordur adi{ional privind i

Construcfia acoperiqului sarpant la Gimnaziul nr.77 din or. Cricova.
S-a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractului pini la
31.12.2023 firi modofocarea sumei contractului initial.



Conducitorul grupului de lucru:

td pentru solulionarea contestaliiror: mun. chisindu, bd. $tefan cer Mare si sfiint, 124 et. 4;; fm : 0 2 2 - 8 2 0- 6 5 I ; e-m ail : contes t atii@an, 
". 
i a, www. ans c. m d
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1540892103504 i 04 din r9.r2.2}22

t Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititli contractanfe PrimariacomuneiHore s ti rn.Filesti
Localitafe SatulHore s ti.rn,Falesti
IDNO 1007601002164

Adresa SatulHoresti-rn.Falesti-MD-5927
Numlr de telefon 025977t12
Numlr de fax 025977t12
E-mail ofrcial primariahoresti @.mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

RevencoElena,primar
068282832. e.revenco@mail.ru

[I. Date cu privire la procedura de achizitie:

[II. Date cu privire la contrachrl de achizifie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de prefuri $
Licitatie deschisd n Altele: flndicatil

Obiectul achizifiei Lucriri de constructie a
refelelorexferioare de alimentare cu
aplinsatull,ucicenio
comunaHo resti,raionulFilesti

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimatl a achizitiei 855 954.00lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guverndmental wv'w. m tende r. gov.md)

Nr:ocds-b3wdo l -MD- 1 540892 1 03 5 04

Link:
httos:/lactnntii.md/ro/oubltcltenderl2lO00512

Data oublicirii anuntului de narticinare 30.10.2018
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare fu Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiecfele) la care se referl anunful
respectiv (dupd ca)

Tipul contractului de achizi{ielacordului.cadru Bunuri n Servicii n Lucrari !
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la un
proiect gi/sau program fingnfaf din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu[ Dan

Sursa de linanfare Buget de stat[ Buget CNAM n
Buget CNAS r Surse externe n
AIte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

08.12.2018

Denumirea operatorului economic SRL,,ProfactConstruct"
orofactconstru e(d,mail. ru



07998s999
MD - 207l,mun. Chiginlu,
str. Alba Iulia 75 bl.V et.9 oficiu 913

Nr. qi dafa contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 40 (0000003202)

Data: 13.12.2418

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru F[ri TVA:598051,76
Inclusiv TY A: 7 l7 662.11 lel

Termen de valabilitate 31.t2.2020
Termen de executie 60 zile

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii conhactului n
Modificarea termenului de executarel liware/
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate f
Rezelierea conffactului n
Altele: flndicatil

Temeiul juridic HG nr.638 din 26.08.2020

flndicati actul normativ, articol, olineatl
Cregterea prefului in unna modifrcirii (dupd
caz)

{Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
c o ntr ac tulu i de ac hi ziti i pub I i c e /a c ordului c adru I

Modificarea anterioari a contractului de
achizifii publice/acordului-cadru (dupd e az)

Modiftcarea termenului de valabililate a
contractulai de achizi{ie de la 31.12.2019, ptnd la
31.12.2020 prin Acord Adi{ional nr.I din
13.12.2019.
ModiJicarea termenului de valubilitate a
contractului de achizilie de la 31.12.2020, p?nd la
31.12.2022 prin Acord Adisional nr.S din
03.12.2020.

Alte informafii relevante Modificarea are loc din cauza lipsei finan16rii.
Pentru anul 2023 se prevede finan{are de la bugetul
de stat.

ry. Date cu privire la modifrcirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura qi cantitatea squ valoarea bunurilor, natura ;i
amploare a s ervi ciil or)
Procedura de achizitie nr: ocds-b3wdp1-MD-1540892103504" presupune executarea lucrdrilof dg

constructie a refelelorexterioare de alimentare cu apiinsahrllucdceni. comunaHoresti.{aionulFdle;ti.
cu oferta cdstigltoare de cdtre SRl..ProfactConstruct" in valoare de 717 662.11 lei (inclusiv
TVA). I

Obiectul resEctiv contine lucrEri de sdpitur[ mecanici cu excavatorul. sdpdtur6 manuald
in plmint.montarea Levilor din polietileni in sanf. cu diametru de 90 mm si 75 mm. executarea
clminelor de vane din elementp de betgn armat prefabricat. lucriri de amenanjare (lucrr[ri
conform caietului de sarcini).

Conform procesului verbal de resepfie a lucririlor executate. pinl in prezent au fost
executate lucriri in sumd de 519 394.00lei (-conform caietului de sarcini)

W. Descrierea circumstanfelor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contactului de achizilie/acordului-cadru)



Din cawa insuficientei resurselor financiare si transferurilor din partea Ministerului Finantelor
RM. lipsa resurselor financiare proprii" nu a fost posibild finalizarea executiirii lucr[rilor in anul
2022. . conform acordului aditional nr.5 din 03.12.2020 de modificare a termenului de

izitie de la 31.12.2020- oin[ la 31.1
In scopul solutionirii problemei de aproyizionare cu apd a cetitenilor satului Luciceni.

autoritatea contractantil continu[ sF idedficesurse financiare pentru finalizarea obiectului si
APL a constatat necesitatea modificarii termenului de valabilitate a contractului de achizitie_de
la 31.12.2022 fin1,,la 31.12.2023.

Insuficienta resurselor financiare si transferurile din partea MFRM

VIL Rezultatele examinlrii:

+rIn baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acorduluicadru nr._04_din
19.17,.2022 a fost incheiat acordul adifional p.i"ind lVlodificarea ternenu
contractuluide achizitie de la 31.12.2022 pinE la 31.12.2023.

grupului de lucru;

Nafionald pentru Solusionarea Contestafiilor: mun. ChlSinfu, bd $tefan cel More qi Sf.frnt, 124 et. 4;

Denumirc operafar
economic

Nr. pi data ecordului adi{ional
Valoarea modificlrilor (dupE caz)

FiriTVA Inclusiv TVA
SRL..ProfactConstruct" 03 19.t2.2022 0 0
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Ni. t ain rc.r2.zozz

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

UI. I)ate cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

'Di:ntlffiilea-,autoritBtii cohtriCtirnte #$t S*Y Primaria s. Oclandaffi s. Oclanda
.,1', 1007601003563

s. Oclanda. r-ul Soroca
'Num*ff de tdl$fon S,, ''r;- rl- 023044536
,$$rm,

Effi
lFffi;

ir"de fax ' j' 
,l 023044536

il'o{igi'al ",,, ; :.: ,,, oclanda@rambler.ru

Sflb intffiel"+. u .,,, :.""- *,,,0,

Vacari Lidia, 079460464



/

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

Micgorarea valorii contractului tr
Majorarea valorii contractului n
Modifi carea termenului de execut arel liwarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezeliereacontractului n
Altele: flndicatilil:" ',

"T, .;,,
;r1,

Contractul de antreprizd, nr. 1 din 30.10.2022
punctul 2,3 subpunctul a)
Nu e cazul

Nu e cazul

iA49 info rmflIii,relevaiilte

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)
Reparafii curente la sala sportivd la Centrul pentru Tineret din satul Oclanda. r-ul Soroca.in valoare de conform
conhactului de angrepriz[ nr.l din 30.10.2022 in sumd de 6l53l3.20lei valabil pin6 la 31.12.2022. dup6
modificare valabil pinl la 31.05.2023

VI. Descrierea circumstan{elor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)

ui StanilS lon
antreprenor la executia lucrarilor de reparatie a salii sportive la Centrul pentru tineret din s. Oclanda r-
nul Soroca. conform contractului de antrprizd nr. I din 30 octombrie 2022" solicitdm extinderea

i contractului del
iustific6 neexecutarea obligatiei antreprenorului. conform contractului de antrepriza fiind semnat la
data de 30.10.2022.$i inregistat de trezorerie le data de 10.11.2022. este influenta factorilor climatici"
care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform caietului de sarcini. or executarea lor
in asemenea conditii climatice se va rdsfringe asupra calitdfii lucr[rilor. dat fiind cI obiectul dat nu

une de l 2.3 sub
termenului contractului in temeiul sus menfionat.

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi\ielacordului-cadru nr.1
a fost incheiat acordul aditrional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului de
din30.10.2022

Conducfltorul grupului de lucru:

din30.10.2022
antrepriz[ nr. I

Vaeari Lidia
1Nume, Prenumel

L.$. r
(Semndtura)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   privind achiziționarea  
Serviciilor de furnizare a energiei electrice (suplimentar) 

 

Nr. 4 din 19.12.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.1-Taraclia 
Localitate or. Taraclia 
IDNO 1006601002064 
Adresa str. Vodoprovodnaia, 5  
Număr de telefon 0 294 25 5 86 
Număr de fax 0 294 25 5 86 
E-mail oficial  p1achizitii@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cristina Gavrilița 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

conform HG nr. 599/2020 – Procedură de Negociere fără 
publicarea prealabilă a unui Anunț de Participare 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Servicii  

Obiectul achiziției servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 
suplimentar 

Cod CPV 65300000-6 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice 
folosind procedura de negociere nr.599 din 12.08.2020 și anume 
pct. 128 subpct. (3) Penitenciarul nr.1- Taraclia își rezervă 
dreptul să atribuie contract de achiziție a serviciilor de furnizare 
a energiei electrice cu Secția de alimentare cu Energie Electrică 
Basarabească și cu ÎCS „Premier Energy” SRL, ținînd cont de 
faptul că transformatorul, care se află în Basarabească nu are 
toată informația, mai mult, transformatorul nu are acces direct la 
liniile orașului. Transformatorul Secției de alimentare cu Energie 
Electrică Basarabească este unicul care poate real și fizic sa 
furnizeze energia electrică pentru sectorul deschis or. 
Basarabeasca. 

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

Nr: -  
Link-ul: fără publicare 
Data publicării: fără publicare 

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://anp.gov.md/achizitii_publice  

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:  
Link-ul:   

http://www.mtender.gov.md/
https://anp.gov.md/achizitii_publice
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Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 79583,33 

 
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: 

(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 21.11.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 ÎCS „Premier Energy” SRL 1014600043319 Porohonciuc Galina 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS „Premier Energy” SRL  
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Documentația care 
reglamentează prețul 

prezentat prezentat 

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

Document 1     
Document n     

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

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 
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Servicii de 
furnizare a 
energiei 
electrice 

ÎCS „Premier 
Energy” SRL 79 583,33 18 681,53 

kW + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot.    
  

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Corespunderea cerințelor de calificare. 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

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

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de furnizare a 
energiei electrice 

ÎCS „Premier Energy” 
SRL 

18 681,53 kW 79 583,33 95 500,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acordu

lui-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

ÎCS „Premier 
Energy” SRL 

4 
19.12.2022 

65300000-6 79 583,33 95 500,00 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □ X 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1667396791989 din  19 decembrie 20222    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Construcții Capitale 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1002600047080 
Adresa Str.31 August 1989 nr.100 
Număr de telefon 022 234876 
Număr de fax 022 234876 
E-mail oficial   
Adresa de internet www.dcc.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a bazinului de înot la Liceul 
Teoretic „Natalia Gheorghiu”, mun.Chișinău 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

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

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

Nr.:21066614 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/  ocds-
b3wdp1-MD-1667396791989?tab=contract-notice 
Data publicării: 02.11.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată Achiziții.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:08.11.2022 nr.88 

Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ 
bap_nr_88_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 25 007 200,00 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
(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 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667396791989
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1002600047080
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667396791989
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667396791989
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
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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 02.12.2022, ora 14:00), a fost depusă 1 (una) ofertă, după cum 
urmează: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
IDNO Asociații/ 

Administratorii 
1. „KVM CONS” S.R.L. 1010600042392 Cojocaru Vasile, Grecul Mihail / 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
„KVM CONS” S.R.L.  

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

Cerere de participare Prezentat  

Formularul DUAE Prezentat  
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat  
Garanția pentru susținerea ofertei 2% Prezentat  
Formularul nr.7 (deviz ofertă) Prezentat  

Formularul nr.5 (catalogul preţurilor unitare) Prezentat  

Formularul nr.3 (borderou de resurse) Prezentat  

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat  
Raportul financiar, înregistrat la biroul național de statistică pentru 
anul 2021 Prezentat  

Certificat de atribuire a contului bancar Prezentat  
Cifra de afaceri anuală 2021 (p.36 alin.1 din documentația standard) Prezentat  

Cifra de afaceri medie anuală 2019-2021 
(p.36 alin.1 din documentația standard) Prezentat 

 

Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale  Prezentat  

Lichiditatea generală Prezentat  
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Prezentat  

Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor 
similare 

Prezentat 
 

Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele 
tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi 
atribuit 

Prezentat  

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 
(personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea 
acestuia) 

Prezentat  
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Certificatul de atestare tehnico-profesională pe tipuri de lucrări 
conform p.38 (3) din documentația standard Prezentat  

Avizul eliberat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică Prezentat  
Certificat emis de organisme independente cu privire la managementul 
calității și de mediu ISO-9001, ISO-14001 Prezentat  

Manualul Calității Prezentat  
Cerințe suplimentare obligatorii: Confirmarea vizitei 
obiectului/proiectului de execuție (eliberat de către persoana 
responsabilă din cadrul AC). Înscrierea la vizită se efectuează cu 1 
(una) zi înainte prin e-mail: office@dcc.md în perioada de clarificări 

Prezentat  

Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia Nu este cazul  

Informații privind asocierea Nu este cazul  
Angajament terț susținător financiar Nu este cazul  
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic Nu este cazul  

Declarație terț susținător tehnic Nu este cazul  
Declarație terț susținător profesional Nu este cazul  
Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are 
acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi 
utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac 
obiectul viitorului contract (conform p.38 (2) din documentația 
standard) 

Prezentat  

Graficul de executare a lucrărilor Prezentat  
Termenul de garanțe a lucrărilor Prezentat  
Cazier juridic (se prezintă în original, de către operatorul economic 
declarat câștigător la semnarea contractului, confirmat prin aplicarea 
semnăturii și ștampilei ofertantului) 

Prezentat  

Declarație privind 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 (se prezintă în original, de către 
operatorul economic declarat câștigător la semnarea contractului, 
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului) 

Prezentat  

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)*, 

lei 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de construcție a 
bazinului de înot la Liceul 
Teoretic „Natalia 
Gheorghiu”, 
mun.Chișinău 

„KVM CONS” 
S.R.L. 30 172 455,01 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

09.12.2022 
„KVM 
CONS” 
S.R.L. 

Prin prezenta, Direcția Construcții 
Capitale a Primăriei mun. Chișinău,  
vă comunicăm că în oferta 
prezentată la procedura de achiziție 
nr.21066614 la obiectivul 
“Construcția bazinului de înot la 
Liceul Teoretic Natalia Gheorghiu” 
au fost identificate abateri la 
dhevizele de cheltuieli 2-1-4, 2-1-5, 
4-2 
Solicităm în termeni proximi 
clarificări pe marginea celor 
menționate în Anexa la scrisoare (se 
anexează). 
 

Ca răspuns la scrisoarea nr.04-
07/642 din 15.12.2022 parvenită  la 
poșta electronică 
(kvmcons@gmail.com) de la poșta 
electronică a DCC ( office@dcc.md) 
vă comunicăm: 
1. În urma corectării abaterilor la 
devizele de cheltuieli 2-1-4, 2-1-5, 
4-2 au fost eliminate dublări de 
cheltuieli limitate, prin urmare: în 
rezultatul rectificărilor de erori 
mecanice în devizele de cheltuieli 
menționate după verificare se 
constată că costul de deviz al ofertei 
prezentate de „KVM Cons” S.R.L. 
rămîne intact.  
2. La devizul de cheltuieli 2-1-9 s-a 
produs o eroare de tipar, a fost 
corectat diametrul la “Шаровый 
кран Х2777 д=65 мм” din diametrul 
60mm în diametru 65mm. 
3. La devizul de cheltuieli 2-1-10 - 
Șuruburi cap hexagonal M 12x40 
mm, Piuliță hexag. M12, Șaibe 
uzuale, plate M 14 sînt prevăzute 
cîte 360 buc., ceea ce corespunde 
normei de deviz ID03A, adică 
conform CS - Отборные 
устройства – 53 buc. x12 = 636 
buc. La poz.nr.5 și nr.6 norma de 
deviz 11-02- 032-01 Avertizor 30- + 
50*C și Avertizor 0- + 140*C 
prevede Șuruburi cu cap hexagonal, 
diametrul filetului 16-(18) mm – 
0.002 tn per buc., și Șaibe zincate, 
diametru 18 mm – 0.001 kg per buc. 
4. La devizul de cheltuieli 6-1 a fost 
exclus Hidrant de incendiu dublat în 
poz. nr.5, cît privește mixtura 
asfaltică norma prevede unitate de 
măsură tn/m2, cantitatea fiind 
neschimbată. 
Ca rezultat a corectării erorilor 
mecanice din devizele de cheltuieli  
sus-menționate, oferta „KVM 
CONS” S.R.L. rămîne intactă, 
considerăm oferta conformă pe 
motiv că erorile menționate sunt 

mailto:kvmcons@gmail.com
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neînsemnate de la prevederile 
documentației de atribuire care au 
fost înlăturate fără a afecta esența 
ofertei. 
Prin urmare conform art.69 al.5 din 
legea Achiziții publice 131/15 
Autoritatea contractantă are dreptul 
să considere oferta conformă dacă 
aceasta conține abateri neînsemnate 
de la prevederile documentației de 
atribuire, erori sau omiteri ce pot fi 
înlăturate fără a afecta esența ei. 
Orice deviere de acest fel se exprimă 
cantitativ, în măsura în care este 
posibil, şi se ia în considerare la 
evaluarea şi compararea ofertelor.  
Totodată ținem să menționăm că, în 
cazul în care oferta noastră va 
deveni cîștigătoare, “KVM CONS” 
S.R.L. își asumă responsabilitatea 
pentru executarea „Construirea 
bazinului de înot al Liceului 
Teoretic "Natalia Gheorghiu” 
conform caietului de sarcini de 
calitate bună și în termenii stipulați 
în ofertă. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  
 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur lot lot □  X 
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  X                       
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 este cazul 
(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 
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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 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Prețul unitar  
(fără TVA), lei 

Prețul total 
(fără TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Lucrări de construcție a 
bazinului de înot la Liceul 
Teoretic „Natalia 
Gheorghiu”, mun.Chișinău 

„KVM CONS” 
S.R.L. 1 buc. 30172455,01 30172455,01 36206946,01 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 
Argumentare:  ______________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„KVM CONS” S.R.L. 16.12.2022 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 □ 

1(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). 
 
La procedura dată este un singur participant – respectiv, potrivit art. 32 alin. 3 lit. b) – respectarea 
termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziții publice/acordul 
cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la 
procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de 
atribuire. 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital  
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„KVM 
CONS” 
S.R.L. 

Cu capital  
autohton 36-22 19.12.2022 

45
20

00
00

-
9 30172455,01 36206946,01 31.12.2024 

 
 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru: 

ROȘCA Vladimir 

 
 

 



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4  din  19.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Cobani 
Localitate S. Cobani,r-nul Glodeni 
IDNO 1007601002083 
Adresa s. Cobani,r-nul Glodeni 
Număr de telefon 024972236 
Număr de fax 024972836 
E-mail oficial primariacobani@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danila Angela 
02497283 
primariacobani@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă V  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrari de aprovizionare cu apa si canalizare a s. 
Cobani,r.Glodeni 

Cod CPV 45231300-8 
Valoarea estimată a achiziției  9950842.0 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:1350/14 
Link: 
Ttps://tender.gov/ro/system/files/bap/2014/bap55.pdf 

Data publicării anunțului de participare 15.07.2014 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări V 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □ 
Buget CNAS □Surse externe □ 
Alte surse:Fondul Ecologic National 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

30.07.2014 

Denumirea operatorului economic SRL Litarcom 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1 

Data:04.08.2014 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:8292368.33 

Inclusiv TVA:1658473.67 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 30.09.2022 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare V 
Modificarea termenului de valabilitate  V 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 art.76 alin(7) subp.2 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)  
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

Acord –aditional nr 3 din27.06.2022 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
In urma  modificarii proiectului de  executie a lucrarilor este necesar de a modifica termenul de executie 
si valabilitate a contractului 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._din 16.12.2022a 
fost încheiat acordul adiţional privind  prelungirea termenului de valabilitate si executie a contractului privind  
Lucrari de aprovizionare cu apa si  canalizare a  s. Cobani,r-nul Glodeni 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

(după caz) 

Termenul 
nlumita de  
actiune a  
contractului 

Itermenul de 
valabilitate a  
contractului 

SRL Litarcom  Nr.4 19.12.2022 31.05.2023 30.06.2023 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

Nr.-L 
-din 

. 07 octombrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Primdria Ustia raionulGlodeni
s.Ustia raionul Glodenr

1007601002131
s.Ustia raionul Glodeni
0249514rL 024951285

che rodi ambler.ru

Coiocari Alecxandru
069320364

Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificiri privind documentatia de atribuire: nu

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

n
!
tr

Denumirea auto riti(ii cot4l4914n!9

Numir de telefon
Num[r de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
P"rs""ta ate contact(nume, prenLtme, telefon, e-

Tipul procedurii de atribuire aplicate .Cete.ea ofertelor de preluri llicitalie deschisA

aAltele flndica{i] --.-."-
Nr:
Bunuri n Servicii I Lucrdri I

pe lingd casa de cultura

45200000-9

;"irfi;,i

Procedura de achizifie repetati (d!pgSg/-
Ttp"t obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru
Obiectul achizitiei

Cod CPV
E.p"*t"L rirotivului/temeiului privind
ale}erea procedurii de atribuire (in cazul

anlTcdrii altor proceduri decat Iicitayia dS;SlpgL-
F"oceOura Ae atrinuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender' gov'md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662 /2I2JZe4o --
Link-
ul:https://achizilii.md/ro//public/tender/2 1 06i284 I

Data publicdrii : 0gseptembrie 2022

r a"t'tiritii.md; n e-licitatie'md: n yptender'nrdptutf**u de acbizi{ii publice tt!Itt!4
Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autorit5{ii contractante

n Da rNu
I.int-ut cdtre planul de achizilii publice publicat:

A"""t d" tttte"{ie publicat in BAP dupd caz) Data:

Link-ul:ffi
nLicitatie electron icb nCata

rBuget de stat; -Programul

474470.00lei

dt"** d. .ehizili.i
log electronic
Satul Europeart

f"nni"i gi instrumente specifice de atribuire
(dund cad :-
Sursa de finan{are
Vafoarea estimatl (ei, fdrd TVA)

Data solicitirii clarific[rilor
Denumirea operatorului economic



unerea succintd a solicitirii de clarificare
Expunerea succint[ a rlspunsului
Data transmiterii

Modificiri onerate in documentatia de atribuire: nu

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

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

Rezumatul modificdrilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Il"Gamureac Alexandru" r015602003394 Gamureac AlexandrLt

Nova Nivel Grup SRL 1 00860003 88 1 5 Cirlan Ste

S C "Primaterax-Nord" SRL t0066020111.24 Brenister Dumitrr-t

ferente DU

Denumire document
Denumirea operatorului economic

II" Gamureac
Alexandru"

SRL "Nova Nivel
Gruo "

SC 2Primaterax-
Nord" srl

Operator econotnic
rl,

Documentele ce constituie oferta
va consmna orin: prezental at, nu core

Propunerea tehnicd Prezentat Prezentat Prezentat

Propunereafinanciard Prezentat Prezentat Prezentat

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupii caz)

prezeffiat prezefial prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat zentat. nu cores

Document I
Document n

(lnforma[ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinlela

clin documenta{ia de atribuire gi se va consemna prin: prezentut' neprezentat, nu corespunde (in

cazul cAnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
-_i- :

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorilur

economic

Pre{ul
ofertei

(fhrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot l II"Gamureac
Alexandru

435387,22 I proiect + +

SRL'Nova Nivel
Grup"

5 16095,68 lproiect + +

SC"Primaterax-Nord
..SRL

542728,74 1 proiect + +



(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "CorespLmderea cu
specificaliile tehnice ", se vo consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii gi prin ,, -" in cazul
necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind coresDunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv iustificarea pretului anormal de sciz.ut) s-a
solicitat: nu

Motivul res rii/descalificirii
inalt

Pre{ inalt

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n .l

Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut tr
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun rapoil calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, .s'e

vor indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raporl
calitate-pre! sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

-"'..!

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
rperatorului economic

Ofertantii respinsi/descalifi cati:

Denumirea operatorului economic
SRL "Nova Nivel GruD"
SCo'Primaterax-Nord" SRL

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

I"Gamureac Alexandru " 435387,22

Motivul reevaluirii ofertelor

in urma examiniri. evaluirii si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(f[r[ TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucr[ri
construc{ie
terenului
sportive
universal
ling[ casa
culturidin
s.Ustia

de
L

pe
de

II"Gamureac
Alexandru"

I proiect 435387.22 435387,22 522464,66

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicl:

tn temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

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

cle lucru pentru achizi[ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. ] 3I clin

3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

nice si/sau fax
n 11 zile in cazul netransmiteriicomunicdrtr

n miiloace electronice $i/sau faxn
n 11 zile incazul transmiterii comunicdrii plin

miiloace electronice $i/sau faxl
! 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrtr

in miiloace electronice si/sau faxl

(Selectali termenul de aqteptare respectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. I 3l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aSleptare,se efectarcttzir irt

conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului C'ivil

al Republicii Moldova).

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economtc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Il"Gamureac Alexandru" 30.09.2022 e-mail,

SRL'NovaNivel Grup" 30.09.2022 e-mail,

SC ..Primaterax-Nord"SRl 30.09.2022 e-mail

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

cazul in care valoarea estimatd a contractulul
este egald sau mai mare decdt pragurile previzute
laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

rivind achiziliile publice

Denumirea
operatorului

intreprinder
ea:

NumIrul
qi data

Cod
CP

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

--'.-!



economrc Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
striin

contractului/acordul
ui-cadru

v
]]]. : ]]:i

' : :t't,: i

IAra
:,:T,V.

l:4..,,.

contractului/aco rcl ul
ui-cadru

GAMUREAC
ALEXANDRU

II"Gamu

reac
Alexandr

u

N
rz
6

07.10.202
2

452
000
00-9

435
381,
22

)tz
464
.66

3r.r2.2022

f"xjlr:r."ottcatecriteriipentru 
achizi{ii publice durabile (achizi{ii

OA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

_522164,66 _
lindicalisuma cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

45200000-9

Criteriul de atribuirepentrulotuVloturilepentru car:e au

fostaplicatecriterfi de durabilitate:
Pretul cel mai sclzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raporl calitate-pre1 ,:

Cel mai bun raport calitate-cost I

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verziXrubrica dati se completeazildoar in
cazul in care la nrocedura de achizitie publici au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

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

Prin prezenta dare cle seamd, grupul cle lucru declard cd termenul de usteptare pentru tnclteieren

contructului/contractelor indicate a fost respectat (eweptind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al

Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Si cd tn cazul depunerii cttntesta(iilor

Si/sau recep(iondrii rupoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinute Si solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi\ii conJirmd corectitudinea deffisurdrii
procedurii de achizipie, fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale in vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii

ig L\,W{///.;(""/ E"

',{ffi

W
Alexandru Coiocari



I
I

l

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 19 decembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractant[:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

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

Denumirea autoritltii contractante Primdria Catranic
Localitate Satul catranic
IDNO 1007601002175
Adresa Satul Catranic, raionul Fdlesti
Numei de telefon 0259528s4
Numlr de fax 0259s28s3
E-mail oficial primari acatranic@mai l. ru
AdieSa de internet
Peisoana de contalt
(nume, prenLtme, rctefoit, e-mail)

Tambur Maria, 067 11527 6,
mari a. tamb ur .7 0 @.mailru

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri I
Licitatie deschisd r Altele: ilndicatil

Obiectul achi2ifibi Extinderea relelelor de alimentare cu apd,
evacuarea ;i epurarea apelor uzate din
s.Catranic, r-nul Fdlesti.

Cod CPV 45247130-0
Valoarea estimatn a achizitiei 2603853,82
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t a I u I u i guv e r n ame n t a I www. m t end e r. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- I 5567 81210449
Link:
https ://mtender. gov.{nd/tenders/ocds-
b3wdp 1-MD- 1 556781210449

Data publicirii anuntului de particinare 02.05.2019
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anunlul respectiv (dupii sr.1

Licitalie publicd

Tipul contractulu i de achizilie/acordului-cadru Bunuri n Servicii n Lucrdri r
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referd la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nur Dar

Sursa de finanfare Buget de stat r Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse exteme I
Alte surse: findicalil

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru

28.05.2019

Denumirea operatorului economic SRL Fedion Com
Or.Drochia, str.Bretelq de Circulatie l

Nr. qi data contractului de achizilie/acordului-
cadru :'::':

Nr:14
Data: 05 iunie 2019

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru

Fard TVA: 2169878.18
Inclusiv TVA: 93 897 4 "89

Termen de valabilitate 31 decembrie 2019



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

Tipul modificflrilor Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr

Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului I
Altele: Ilndicalil

Temeiul;uiiAic 
1

Hotdrireo Guvernului nr.667 din 27'05.2016
pct.3 5-36.

W 
modificdiii JSe ua n'dica dacd se utilizeazd prelul

actualizat al contractului de achizilii

oub I i c e / ac or dului - c adr uJ

nloOin.utea anteiioari a contractului de

achizitii ptiblice/acordului-ca dra (dupdcaz)
P r elungir e a t ermenului de val ab il it at e

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte. qi dupi modificarg:
(Se vor indica ,oturo Si amploarea lucrdrilor, iatura ;i cantitatea sau vqloarea bunurilor, natura Si amploarea

serviciilor)
pro""drru d. u.hiriti" nr. oc.ds-b3wdp 1-MD-1556781210449 cu obiectul de achizitie Extinderea retelelor de

din s. r-nu o

VI. Descrierea circiimstan{elor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
l:+^a^ ^ ^^-+-^^+',1'.i ^?-X la ^orinqdq dc ? I decerii termenului de valabilitate a

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare

19.12.2022 a fost incheiat acordul adi{ional privind

05.06.2019 pind la 31 decembrie 2023.

a contractului de achizilie/acordului-cadru nr'02

ificarea termenul

Denumire operator
economic

intreprinderea:

i Cu capital
: 'autohton/

Cu capital
,:.,,mixt/asociere/

,Cu capital striin

Nr. qi data acordului
aditional

Valoarea modificirilor
(duPb caz)

F[ri TVA
r,iffii;

iii,iTVA11.r',
...;: :

SRL Fedion Com 2 t9.12.2022

torul grupului de lucru:

(Semtfilura)



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 19 decembrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

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

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

IV.

Denumirea autorititii contractante Primdria Catranic

Localitate Satul catranic

TDNO r 00760 1 002 1 75

Adresa Satul Catranic, raionul Fale;ti

Numir de telefon 025952854

Numir de fax 025952853

E-mail oficial orimari ac atrani c @,mail. ru

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

Tambur Maria, 067 II527 6,

mari a. tambur. 7 0(Dmail.ru

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de Preluri n
Licitatie deschisd r Altele: [lndicali]

Obiectul achizi{iei Alimentarea cu apd qi epurarea apelor

uzate din s. Catranic, r-nul Fdleqti-
Cod CPV 45247130-0

Valoarea estimatd a achizifiei 5663849,32

Nr. qi fink-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r I a I ul u i guv e r nam e nt al www. m t e n d e r. gov. m d)

Nr:310/18
Link:

Data nublicdrii anuntului de participare 03.07.201 8

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se

referi anunful respectiv (dupd caz)-

Licitalie publicd

Tipul contractului de achizifie/acordului-cad ru Bunuri n Servicii n Lucrdri r
Contraciul de achizifie/acordul-cadru se referi la

un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europ"o.

Nur Dan

Sursa de finanfare Buget de stat r Buget CNAM n
Buget CNAS a Surse externe I
Alte surse: flndicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cad ru
20.08.2018

Denumirea operatorului economic SRL Fedion Com
Or.Drochia, str.Bretela de Circulalie I

N.. ,st d;ta contrhctului de achizi{ie/acoidului-
cadru

Nr:19
Data:17 aueust 2018

y"f;;:.* contractutui de achizi{ie/acordului- Fdr[ TVA: 4694874,43

Inclusiv TVA:93 897 4,89

Termen de valabilitate 3 I decembrie 2019

Termen de executie 4 luni

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:



/

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executarel livtatel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului n
Altele: ilndicatil

Temeiul juridic Hotdrtrea Guvernului nr,667 din 27.05.2016
pct.3 5-36.

Creqterea
(dupd iaQ,

prefului in 
,ut-u 

modific5rii [Se vo indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizilii
oub I i c e / ac or dul ui - c adr u I

Modificarea anterioarl a contiactului de

;;;;ittt ;"ilti..lu.ordului-cadru (dupd caz)
Prelungirea termenului de valabilitate

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea

serviciilor)
Procedura de achizitie nr.3l0/18 cu obiectul de achizitie Alimentarep cu apd Fi epurarea apelor uzate din

s.Catranic" r-nul FdleFti cu oferta ci$tigdtoare prezentati de SRI, Fedion Com. in valoare de 5663849.32 lei

contine lucrdri de montare $i constructie a retelelor exterioare de alimentare cu ap6 in satul Catranic. r-nul

Fdle$ti.

vI. Descrierea circrimstanfelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ryodificdrii contractului de achiziyie/acordului'cadru)

de 3l

VII. Rezultatele exaffrinlrii:

in baza deciziei grupului. de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.0l din

19.12.2022 a fost incheiat acordul adilional privind modificarea termenului de valabilitate la contractul nr'19 din

17.08.2018 pind la 3 1 decembrie 2023.

Denumire operator
economic :j

1[ntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital str[in

Nr. si data acordulur
adifional

Valoarea modificlriloi
(dupd caz)

F5'r i;;
:rl

Inclusiv'
TVA

SRL Fedion Com I t9.r2.2022

grupului de lucru:



















I.

DARE DE SEAMA
Nr. 13/008421004 din 20.12.2022
privind modificarea contractului

de achizifii publice nr. 138 din 11.12.2013

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Administratia Nationald a Penitenciarelor

Localitate Mun. Chisin[u
IDNO 1006601001012

Adresa Str. N. Titulescu, 35

NumIr de telefon 022-409 -7 02, 022-409 -7 7 5

E-mail oficial anp@anp.gov.md

Adresa de internet http:llanp.cov.md/

Persoana de contact
(nunte, prenunte, telefon, e-mail)

Ionel Anastasia,
anastasi a. i o nel@anp . go v. md

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

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Tirrul procedurii de achizilie Licitalie deschisd

Obiectul achizi{iei ,,Construcfia Casei de arest cu capacitatea de

650 locuri" din mun. Bdlti

Cod CPV 4s200000-9

Valoarea cstimat[ a achizitiei 78 812238,33 fdrd TVA
Nr. qi link-ul proccdurii (se vu indica din cadrul portalultti
gt t \/ e r n o u1 e tl I a I l.l:.1.t:.y,tt.t.t tltllt:t.::gt1',-tUtl)

Nr: 91

Link: hltps;/ qldalgav.ud/
Data publiclrii anuntului de participare 19 noiembrie2013

Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proicctul (proiectele) la care se

refer:i anuntul respectiv (dtrpd caz.1

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru Lucrdri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl Ia
un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic SRL ,,S.8.-Fainex"
Nr. qi data contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Nr: 138

Data: 11.12.2013

Valoarea contractului de achizi\ielacordului-
cadru

Fard TVA: 78 812238,33
Inclusiv TVA: 94 574 685,99

Termen de valabilitate 3t.12.2022

Termen de executie

Tirrul modificlrilor Modificarea termenului de valabilitate

Temeiul juridic -- 1" rezultatul desliguririi procedurii de

acfizilie, in conformitate cu prevederile Legii
privind achiziliile publice nr.96 din 13.04.2007 ;i

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



prevederile altor acte ce motiveazd modificarea

contractului de achizilii:
- I-egea nr. 13 1 dh 03.01 .2015 privind

achiziliile publice, art' 83 alin. (3).

- Legea privind achiziliile publice nr' 96

din i3.04.2007 afi.53 Pct. 4 a|.,,a".
- Contractul antreprizd nr, 13 B din I 1

decernbrie 2013, Pct. 3.2, lit. c), 

-

Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupit caz)

Modificarea anterioarl a contractului de

ach izif ii p ublice/acordului-ca dru (dup d c az)

- Acord adilional nr. 138/1 din 16.03.2016,

privind majorarea contractului nr. 138 din

I 1.12.2013
- Acord adilional nr. 13/00842/001/002 din
06. I 0.201 6, privind prelungirea termenului de

valabilitate a contractului nr. 138 din
I 1.12.201 3

- Acord adilional nr. 13/008'/2/001/003 din
1 6.04.201 6, privind prelungirea terntenului de

valabilitate a conlractului nr. 138 clin.

I 1.12.2013

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupd modificare:
(Se vor inclica nlltu.a;i antploar:ea lttcrdrilor, natura Si contitatea sauvaloarea bunurilor, natu'a ;i antploarea serviciilor)

Motivul principal al acesteia, fiind intdrnpinarea dificult6liilor in exectttarea urmdtoarelor lucr[ri:
parcloselilor din rnaieriale plastice clin covor PVC lipit cu prenadez, pardoselile qi plintele din mozaic, lllontarea

iavanelor suspendate dil panouriprefabricate cu sistemul de tip Armstrong (rnetalic), balustradele;i ingrddirile

CM-l de pe casa scdrii, tencuielile interioare din arnestec uscat pe baza de ipsos, instalarea utilajelor penstru

sistemele refelelor legaturii interioare etc., deoarece, pe parcursul executirii lucr6rilor a intervenit o serie de

modific[ri a cadrului nonnativ la cornpaftimentele de curenfi slabi (sisternul de supraveghere video,

irrternet/telefonie, sistemul de pazd anti-incendiarS, control acces), fapt ce itnpune autoritatea corrtractantl de a

revizui lucrdrile enun{ate, irnpun6ndu-se necesitatea modificdrii spectrului de lucr[ri contractate la etapa I. De

asernepea lucrdrile de finisaj sus r.nenlionate, r.ru pot fi realizate pAnI la executarea lucrdrilor de t-I]ontare a

cabla-f elor re(elelor de curen{i slabi ciclul I, fiind necesar ulterior de interveltit prin caltale de trecere in pardoseli,

perefi gi tavaue, ce va genera cheltuieli esen{iale suplimentare pentrll refacerea lucrlrilor de finisaj.

vI. Descrierea circumstan(elor care au flcut necesarl modificarea:
(Se vor indica ntotivele/cu'gtunentele modificdrii contractttlui de achizilie/acordultti-cadrtr)

Ul1are a intrdii in vigoare a rnoclificdrilor in cadrul norurativ ce reglemet'fteazd proiectarea 9i executarea

lucrdrilor de colstrucfie, compartimentele de cureli slabi (sistemul de supravegltere video, internet/telefottie,

sistemul de pazd anti-ilcendiard, control acces) au fost revizuite itrtegral, respectiv acestea llu s-au regdsit irr

caietLrl de sarcini sistematizat inilial in caietul de sarcini ;i sunt obligatorii pentru executare pAnI la pttnerea it.t

manoperi a lucrdrilor de finisaj. Sistemele respective, au influenlat esenfial compaftimentul de distribu{ie a

energiei electrice, ce a fost ajustat la compartimentele noi elaborate de proiectant.

Este de ntenlionat cd conjunctura ecollomic6 ;i situalia de conflict a ldrii vecine a influenfat extreu de

legativ qi asupra realizdrii obiectivului, urmare a cre;terii extreme a pre{urilor pentru materiale de construc(ie,

fapt ce a influen{at extrem de negativ realizarea lucrdrilor la santier,

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grgpului de lucru de rnodificare a contractulLri de achizilie/acordului-cadru nr.l3B din

11.12.2013 a fost incheiat acordul adilional privind adi{ional privind majorarea terrnerrttlrti de valabilitate al

Coptractului, p6nd la 31 decenbrie2023 a lucrSrilor de construc{ie la obiectivul ,,Cottstruc{ia Casei de Arest crt

capacitateade 650 locuri" din mun. Bdlli, cu operarea modificdrilor corespunzdtoare in Contractttl de arltreprizi

nr. 138 din 11.12.2013,



Conducltorul grupului de lucru:

Alexandru ADAM
(Nume, Prenume)

e-m o i l ; b a pGlt en d e r, gov. m d ; wtt,w. t en der. gov. md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si

652 ; fax; 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www. ansc.md

Nr. qi data acordului
adi{ional

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

f)enumire
operator economic

20.12.2022



, . DARE DE spmnA
, :,-:il.iirir.ll:t:r.t:'.:'. ..:. '. 

...,',i -.,,.,. ,.

de atribuire a contractului de achizifii'pubtice

Nr. 06 din 20,12.22

Date cu privire la autoritqtea contractanttr:

Denumirea autorit[fii contractante Curtea de Apel Chisinau
Localitate Republica Moldova, Chisinlu
IDNO 1013601000059
,ddresa MD-2043, mun.Chisiniu. str. Teilor 4
Numlr de telefon 022409 105,079601690
Numlr de fax 022 635432
E-mail oficial vas i le. cuculescu@, i u stice. md
Adresa de internet https ://cac. instante. iustice.md/

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

Vasile Cuculescu

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate nCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri o Seruicii + Lucrlri o

Obiectul achizitiei Servicii de cleaning (cur[tenie si isiend)
Cod CPV 90900000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii oltor
pr oc edur i de c dt I ic itat ia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ulu i guy ernatn e nt al www. m t e n d e r. gov. m d )

Nr:21068480
Link-ul : ocds-b3wdp 1 -MD -l 6697 3 08637 22

Data publicdrii: 29.1 1. 2022
Platforma de achizitii publice utilizatl + achizitii.md: o e-licitatie.md; n yptender.md

Prnnadnrq q fnst inolrrsE ?n nlqnrrl da onlrizifii
+E trNu

publice a autoritifii contractante Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

oAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
olieitaliecleetouiel nCatalos electronic

Sursa de finantare *Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; nSurse
externe: oAlte surse: tlndicatit

Valoarea estimatl (ei, fird TVA) 550 000



Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Modifictrri operate i4 documentafia de atribuire:

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

Pdn6

Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

Data solicitErii clarifi ctrrilor 0t.12.2022
Denumirea operatorului economic

succinttr a solicitlrii de clarificare Ce modificari au fost efecuate in anuntul de
Expunerea succintl a rtrspunsului A fost modificat punctul 20 din anunlul de

participare, unde se indica ca va fi licitatie
electronica

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicafi numdrul de zileJ

a termenul-limitd (data tz.'t2.2022 00:00), au depus oferta 5 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil

administratorii
I ,,IGIENA COMPANY"SRL 1008600047749 Botnariuc Alexandru
2. Easy Clean" SRL 1018600041726 MirceaNita
3. ,, Euroservices Cleaning" SRL tot4600006925 Petru Danu
4. Proterra Grup" SRL 1011600012547 Nadejda Russu
5. ,,Palimira com service" SRL 1016600031156 Pinzari Alina

de cdtre economlcl:
Denumire document Denumirea operatorului economic

,, IGIENA
COMPANY"SRL

,,Easy
Clean" SRL

,,Euroservices
Cleaning"

SRL

,,Proterra
Grup"
SRL

,,Palimira
com ser."

SRL
Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea tehnic[ prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,
Propunerea
financiard

prezentat, prezentat, prezentdt, prezentat, prezentat,

DUAE prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,
Garanlia pentru
oferta

nu s-a solicitat nu s-,a solicitat nu s-a solicitat nu s-q
solicitat

nu s-a
solicitat

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

Dovada inregistr[rii
persoanei iuridice

prezentat, prezentdt, prezentat, prezentat, prezentat,

Licenti sau

autorizafia de

activitate

prezentat, prezentdt, prezentat, prezentat, prezentat,

Declaratie privind
dotdrile soecific.

neprezentat, prezentat, plezentat, prezentat, prezentdt,

)



utilajul
giechipamentul
necesar.(anaxa 13)

Certificat de la
Inspectoratul Fiscal

prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,

Declarafie privind
lista principalelor
/prestlri 3 ffectuate in
ultimii 3 ani de

prezentat; prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,

Date informative
despre ofertant

prezentot, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,

Cerere de participare
(anexa nr. 7),

prezentat, prezentot, prezentat, prezentat, prezentat,

Lista cu detergenli,
solu{ii de cur[]at,
emulsii de igienizare,
dezinfectanti,

prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
docurnentalia de atribuire fi se uq consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documsnnvl q st preTentat, dqr iu corespundecerinlelor de cali/icare)) 

.

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speci/icaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" ln cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inctusiv justilicarea prefului anormal de
sctrzut) s-a solicitat: , '

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fefi TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Servicii de
cleaning

,,lGlENA
COMPANY'SRL

503 880.00 12luni. + +

,,Easy Clean" SRL 408 499.00 12luni. + +

,, Euroservices
Cleaninq" SRL

408 999.00 l2 luni. + +

,,Proterra Grup"
SRL

429 000.00 12luni. + +

,,Palimira com
service" SRL

408 s00.00 12luni. + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

Ofertanf ii respinqi/descalificaf i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

J



Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limit6ri privind numtrrul de'loturi cire pot fi atribuite aceluiaqi ofe rtant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplioat:

tretul cel mai sctrzut *
Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-cost u

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

Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

n urma examiniri. evaluiri'i, evaluirii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-

a decis: Atribuirea contractului de achizilie publicl agentului economic ,,Terra Facility" SRL care a

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

4

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(IErn TVA)

lei

Pre{ul total
(fErI TVA)

lei

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

lei
Seruicii de
cleaning.

,,Easy Clean"
SRL l2luni 34 041.58 408 499.00 490 198.80

Anularea procedurii de achizifie public6:



in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

1 6.Informarea operatoril

(Informarea operatorilor economici implica1i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Termenul de incheierea contractului

(Selecta\i termenul de asteptare respectdt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat

or economici despre deciziile grupului de ricru pentnr achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,IGIENA COMPANY'SRL 13.12.2022 poStd, etc

,,Easy Clean" SRL 13.12.2022 poStd, etc

,, Euroservices Cleaning"
SRL

13.12,2022 poStd, etc

Proterra Grup" SRL 13,12.2022 po$td, etc

,,Palimira com service' SRL 13,12,2022 poStd, etc

ermenu tru rnchelerea contractu ul:
In cazul ln care valoarea estimatl a contracfului este
mai mic[ dec0t pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile
publice

+ 6 zile in cazul transmiterii comunictrrii prin
miiloace electronice si/sau fax o
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax s

In cazul in care valoarea estimatE a contracfului este
egal6 sau mai mare decflt pragurile prevdzutelaafi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice r,

fl 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax o
Z 16 zile in cazul netransmiterii comuniodrii prin
miiloace electronice si/sau fax o

tractu auelaco

I)enumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

erel
Cu capital

striin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

,,Easy
Clean"
SRL

autohton 22t36
20.12.
2022

90900000-6 408 499.00 490 198.80 31.12.2023



Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazddoar in
cazul in care la procedura de achizifie,publiod au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publicg ), precum qi cd 3n cazul depunerii contestaliilor Si/sau
tecepliondrii rapoartelor de monilorizar4 aceastea aufost exaruinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul dg lucru pdntru aghizitii confirmd corecfirudinea desfdgurdrii procedurii
de achililierfapt pentru care poarld rdipundere conform prevederilor legaletn vigoare.

Conducdtorul grupului de luou pentru 
Tchizilii;

Irina Dascal

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

6



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. I din 20.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorit5tii contractante Ministerul Culturii
Localitate mun. ChiSiniu
IDNO 1021601000104
Adresa str. N.lorga,24
NumIr de telefon 022 823-801
Numlr de fax
E-mail oficial cancelaria@mc.qov.md
Adresa de internet https://mc.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail) Diana Grechin

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
oCerere a ofertelor de prefuri olicitalie deschisl
M Negociere fIrI publicare prealabill a unui
anun( de participare

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifiel
acordului-cadru

Bunuri o Servicii M Lucr6ri o

Obiectul achizi(iei Servicii de organizare gi desllqurare a
evenimentului ,rTirgul Colindltorilort, (23
decembrie 2022 - 07 ianuarie2023l

Cod CPV 79952100-3
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

Legea nr. 13112015 privind achiziliile publice, art.
56 alin. (1), lit. b)
Ordin MC nr. 279 din05.122022

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

Nr:
Link-ul:
Data public6rii:

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

Procedura a fost inclus5 in planul de
achizifii publice a autoritifii contractante

nDa oNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
n Licitalie electronici oCatalog electronic

Sursa de finan{are M Buget de stat; nBuget CNAM;
nSurse externe; lAlte surse: [......

oBuget CNAS;

Valoarea estimatl Qei, Jdrd TVA) 2 293 762,41lei



Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clorificdri)

4. Modific5ri operate in documenta(ia de atribuire:

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

5. PinI Ia termenul-limitl (data 12,12.2022, ora 10:00), au depus oferta I ofertant:

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I.S. Organizafia Concertistictr de
Impresariat rrMoldova Concert,

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

Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garanlia pentru ofertl (dupd caz) I nu n {ntt cnlinitntfi

Documente de calificare
Se va consmna orin: orezeFttat, neprezentat, nu corespunde

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat
Extras actualizat de la Agenlia Servicii Publice , prrr"r*h,
juridice prezentat

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de caltficarelj

Rezumatul modifi ctrrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
inforqrare (dupd caz)

flndicali surso utilizatd Si data publicdrii]

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

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denum irea operatorului
economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
I I.S. Organiza(ia Concertisticl de

Impresariat rrMoldova Concert,' r0036000987s7 Administrator: Locoman Ion

2



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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(ldorma;ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorrrpuidrritl

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

Data solicittrrii Operatorul economic InformaIia solicitattr Rezumatul rtrspunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinqildescalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind num6rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fdr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurtr

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lotul I
Servicii de organizare gi

desfdgurare a evenimentului
,,T6rgul Colindltorilor" (23

decembrie 2022 - 07 ianuarie
2023)

I.S.
Organizafia
Concertistictr

de
Im presariat
,,Moldova
Concert"

2 293 762,41lei
conform
caietului

de sarcini
+ +



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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai bun
raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

vq in cazul tn care au reevaluate
Motivul reevalutrrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinirii, evalulrii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
grupul de lucru a decis:

Pdnd la sffirqitul lunii noiembrie 2022, Ministerul culturii nu
clard cd' organizarea evenimentului ,,T6rgul colinddtorilor" ar fi in
publice adoptate pe fundalul st[rii de urgenfd din ]ar6.

avea o previzibilitate suficient de
consens cu deciziile autoritAlilor

Criza energeticl 9i instabilitatea din ultima perioadd a constituit un impediment major in ceea ce
priveqte demararea unei licitalii electronice unde sI fie respectate termenele pentru procedura de licitalie
deschis6, in vederea organizarii evenimentului ,,Tdrgul Cofindatorilor", inthc6t nu existau garanfii ca
acest eveniment va fi posibil de organizat.

Imediat cum asupra posibilitafii organizdrii evenimentului ,,T6rgul Colinddtorilor,, s-a format o
certitudine (inceputul lunii decembrie) Ministerul Culturii a purces la organizarea procedurii de achizilie
publicd.

Reieqind din circumstanfele descrise supra, grupul de lucru pentru achizilii publice din cadrul
Ministerului Culturii a identificat qi selectat tipul de procedura - Negociere ftr6 pubiicare prealabil6 a
unui anunt de participare, ca fiind unica forma de achizilii publice posibile de aplicat la siiualia de azi
(15 decembie 2022) pentru a asigura organizarea evenimentului ,,Targul Colindatorilor', incep6nd cu
23 decembrie 2022.

Astfel, in vederea organiz6rii qi desftqurlrii procedurii de achizilie privind achizilionarea
Serviciilor de organizare gi desfEqurare a evenimentului,,T6rgul Colind6toriior',-(23 decembrie 2022 -07 ianuarie 2023), Ministerul Culturii, la data de 08.12.2022, a expediat invitaliede participarl p!rt*
orocedura de negociere ftrr publicare prealabild a unui anunf die participare c[tre i.s. b.ganiza[ia
Concertisticd de Impresariat ,,Moldova Concert" care dispune de o gam[ largd de echiiamente,
decoratiuni pentru scen5, gherete qi copaci, obiecte cu girlande qi fasciJde, inclusiv prog.u. artistic
diversificat (colective artistice, colective folclorice, clovni qi animatori, etc.).

In rezultatul examin[rii qi evalulrii ofertei depuse Oe i.S. Oiganizalia Concertisticd de
Impresariat,,Moldova Concert" s-a constatat cE aceasta corespunde cerinlelJr de calificare qi selecfie.

In aqa condilii, grupul de lucru decide, -
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Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operotorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in ionfoimitite cu prevederile art. 3I ai Legri nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai mic6 decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii cor"u"ica.ii pri"
mi.iloace electronice qi/sau fax o
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicirii pri"
miiloace electronice qi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax o

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t3l din 3 iulie 2015 privind
achiziSiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate iu prevederile TITLULUI U CipitolulI (Calcularea Termenului) al Codutui Civil al Republicii Motdova).

1 7. Contractul de achtziliel acordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
mtrsurtr

Pretul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fitrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lotul I
Servicii de organizare qi

desf[qurare a evenimentului
,,Tdrgul Colinddtorilor" (23

decembrie 2022 - 07
ianuarie 2023)

i.S. Organizafia
Concertistictr de

Impresariat
,rMoldova
Concert"

conform
caietului

de sarcini
2 293 762,41 lei 2 293 762,41lei 2 752 625,00\ei

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

Denumirea operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.S. Organiza(ia Concertistici de
Impresariat rrMoldova Concert', 15.12.2022 e-mail

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitafe

I 
rrrtru)ly r YA

I

I

al
contractulu
i/acordului-

cadru
I.S. Organiza(ia
Concertistictr de

Impresariat
,,Moldova
Concert"

l-T 20.12.2022 79952100-3 2 293 762,41lei 2 752 625,00\ei 3t.12.2022
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18. Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat contract/contracte
pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prelul cel mai scdzut o
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-prel n
Cel mai bun raport colitate-cost o

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptore pentru incheierea
contractului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor EUsou
recep(iondrii rapoortelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt pentru care poorld rdspundere conform prevederilor legole tn vigoare.

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Andrei CHISTOL
(Nume, Prenume)

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contracU contracte a lotului/loturilor pentru care
au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicoli suma cuTVA)

Codul CPV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuUloturile pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.2 din 20.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Ministerul Culturii
Localitate mun. Chisiniu
IDNO 1021601000104
Adresa str. N.lorga,Z4
Numlr de telefon 022823-801
Numlr de fax
E-mail oficial cancelaria@mc.gov.md
Adresa de internet https://mc.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail) Diana Grechin

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
nCerere a ofertelor de prefuri nlicitalie deschisi
M Negociere IErI publicare prealabili a unui
anun( de participare

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

Bunuri n Servicii M Lucriri o

Obiectul achizi(iei Servicii de inchiriere a scenei pentru ,,Tirgul
Colindltorilor" (23 decembrie 2022 07
ianuarie 2023)

Cod CPV 79952100-3
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia deschisd)

Legea nr. l3ll20l5 privind achiziliile publice, art.
56 alin. (l), lit. b)
Ordin MC nr. 279 din05.12.2022

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

Nr:
Link-ul:
Data public6rii:

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

Procedura a fost inclusl in planul de
achizi(ii publice a autoritlfii contractante

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

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
o Licitalie electronic[ oCatalog electronic

Sursa de finan{are M Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: l'................l

Valoarea estimatl (lei, /drd TVA) 700 000,00lei



Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a rtrspunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data 12.12,2022, ora 10:00), au depus oferta I ofertant:

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

Denumire document
Denumirea operatorului

economic
SC *Eventica Grup" SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehlicd prezentat
Propunerea financiari prezentat
DUAE prezentat
Guanliapentru ofertd, (dupd caz) nu a fost solicitatd

Se

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

Declaratie priviryd valabilitatea o.fertei prezentat
Extras actualizat de la Agenlia Servicii Publice o persoanelor iuridice prezentat

(lnformalia privind denumireo documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Si se va consemna prin: prezenlat, neprczentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentot, dar nu
corespunde cerinlelor de cali/icare))

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

Rezumatul modificilrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr.
Denumirea operatorului

economic
IDNO Asociafii/

administratorii
I SC,,Eventica Grup" SRL 1006600006870 Administrator: Buchin Serehei

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(flr[ TVe;*

Cantitate qi
unitate de

mtrsurtr

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lotul I

Serviciide
inchiriere a scenei

SC rrEventica Grup"
SRL

678 266,20lei
conform

cqietului de

sarcini
+ +
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pentru ,,Targul
Colindltorilor" (23

decembrie 2022 -
07 ianuarie 2023)

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificqre" $i "Corespunderea cu specificatiile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cozul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Data solicitlrii Operatorul economLic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind numIrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contracrtul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sc6zut M
Costul cel mai sclzut o
Cel mai bun raport calitate-pre( n
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12.Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluilrii ofertelor
Modificlrile onerate

14. in urma examinlrii, evalulrii Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
grupul de lucru a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie public6:

in temeiul art.77 alin. lit

Argumentare:

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3t al Legii nr. I3i din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
gi unitate

de
mtrsurtr

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lotul I
Servicii de inchiriere a

scenei pentru ,,Tdrgul
Colinddtorilor" (23

decembrie 2022 - 07
ianuarie 2023)

SC,Eventica
Grup" SRL

conform
caietului

de sarcini
678 266,20\ei 678 266,20\ei 813 952,00|ei

Denumirea operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC,,Eventica Grup" SRL 15.12.2022 e-mail

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

Z 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prev6zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. I ll I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mi.iloace electronice Ei/sau fax o
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicIrii
prin milloace electronice si/sau fax n

(selectali termenul de asteptare respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3t din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate iu prevederile TITL1LUI U Cipitotul
I (Calculorea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Numtrrul
gi data

contractului/
acordului-,cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

flri TVA inclusiv TVA

SC,,Eventica
Grup" SRL 2-T 20.12.2022 799s2100-3 678 266,20lei 813 952,00 lei 31.12.2022

18. Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizifii vezi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat contract/contracte
pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durah,ile (achizi{ii verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contracU contracte a lotului/loturilor pentru care
au fost aplicate criterii de durabilitate (lei IVID): (indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut o
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-prel o
Cel mai bun raport calitate-cost t

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respetctat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr,l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/tou
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, ocetsstea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspunde:re conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Andrei CHISTOL
(Nume, Prenume)

*ryR)

W
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractrrlui

de achizi{ii publice пr. MD-l602241702734/002 diП 20.12.2022

seryicii de supraveghere tеhпiсd а lucrdrilor de сопstruс|iе la obiectal ,,coпstrac|ia casei de arest сu

capacitotea de 650locuri, diп muп. Bdlli (etapa I)"

I. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Ш. Date сu privire la рrосеdurа de achizifie:

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

Denumirea autoritf,tii contractante Administratia Nationalб а Penitonciarelor
Localitate Mun. Chisinйu
IDNo 1006601001012

Adresa Str. N. Titulescu, 35

Numйr de telefon 022-409-775
E-mail oficial anp@)anp.gor,.md,

mariana. leu(D,penitenciar. gоч. md

Adresa de internet http.,llanp.gov.md/

реrsоапа de contact
(пumе, рrепuпlе, tеlеfоп, e-mail)

chetrean Maria

Tipul procedurii de aclrizi{ie сеrеrеа ofertelor de preturi И
Obiectul achizi{iei Servicii de supraveghere tehnicё а luсrйrilоr de

construc{ie la obiectul ,,Construclia Casei de arest
cu capacitatea de 650 locuri, din mчп. Bйl{i (etapa

I)"
Cod СРY 71200000-0
vаlоаrеа estimati а achizitiei 428 425,90lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
pol, t al ul ui guу е rпQmепt al у,у,u,. пЦgцdg!,gцу=!ц!0

Nr:МD-160224|7027з4
Liпk:htфs ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD - | 60224 l 7 027 3 4? tab:contract-
notice

Data publicйrii anuntului de participare |2.|0.2020
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare in Jurnalul Oficial aI Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la care se rеfеri
anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contrirctului de achizi{ielacordului-cadru Bunuri п Servicii 9 Lucrёri п
Contractul de achИi{ie se rеfеrй la uп proiect qi/sau

рrоgrаm finantat din fonduri ale uniunii Еurорепе
Nu9 Dап

Sursa de fiпапtаrе Buget de stat й
T)ata deciziei de atribuire а сопtrасtului de achizi{ie/
acordului-cadru

03.1 1.2020

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс SC."Taumaturg" SRL
Nr. qi data сопtrасtului de achizi{ie nr.21 СоР

Data: 10 noiembrie 2020

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-cadru Fйrё ТVА: З2I320,00
Inclusiv ТVА: 385 584,00

теrmсп de valabilitate 31 decernbrie 2022

теrmеп de executie 31decembrie2022



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

Tipul modificйrilor Modificarea termenului de valabilitate И
Temeiul juridic - P.r tZ.З ,,Plrlile contractante au dreptul, ре durata

indeplinirii contractului, sб convinй аsuрrа modificйrii
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul
aparifiei чпоr circumstan{e саrе |ezeazб interesele

comerciale legitime ale acestora gi саrе nu аu putut fi
previzute la data incheierii contractului. Modificйrile qi

completбrile la prezentul Contract sunt valabile numai
in cazul in саrе au fost perfectate in scris 9i au fost

semnate de ambele Pбdi,"
- Art.76 alin, (7) pct. 1 ,,Contractele de achizilii publice
pot fi modificate, йrб organizarea unei noi proceduri de

achizilie publicб atunci cind sint indeplinite in mod

cumulativ urmltoarele condi{ii:
а) devine песеsаrй achizitionarea de la contractantul
inilial а uпоr bunuri, lucriri sau servicii suplimentare
саrе nu ач fost incluse in contractul ini[ial, dar саrе au

devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia;
Ь) schimbarea contractantului este imposibil1;
с) orice majorare а pretului contractului reprezentind
чаlоаrеа bunurilor/ lucrбrilor/serviciilor suplimentare
nu depбqegte |5Yо din valoarea contractului inilial;
- Capitolul III, Sec{iune а I, art. 22, pct, 1 , lit. d) al Legii
пt, 7 2| l |996 privind calitatea in constructii,,asigurarea
verificf,rii executiei corecte а lucrйrilor de constructii
prin responsabili tehnici atestati sau agen(i economici
de consultanfб specializali gi autorii proiectelor, ре tot
parcursul lчсrйrilоr".

cresterea rrretului in urmа modific5rii
Modificarea anterioarf, а contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

Alte informatii rеlечапtе

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupй modificare:
Descrierea achizitiei iпаiпtе de modificare:

Dепumirеа
serviciului

cantitatea
Pretul.Iei Sumа totali,lei Теrmеп

de
prestare

Firй
TvA

Сu
тчА

Fйri
тYА

Cu
тчА

1 3 4 5 6 7 8
deсonstrucfielаobiесtul,,Construс{iаCаseidеаrestcuсаpаcitаtеа

de б5O lосчri, din mun. Bйlti (etapa I) 

-
Obiectul achizi{iei publice de servicii

Еfесtuагеа zi|пiсб а rnonitoгizйrii gi

controlului conformitйlii luсrйrilоr de

construc{ie, rnateгialelor utilizate, utilajului
liчгаt cu сеriпJеlе din docr-пnenta{ia de

ргоiесt, cu погtлеlе 9i regulamentele in
сопstгuсliе, iпdiсаliilог metodologice 9i

tehnologice, cu obliga{iunile din сопtгасt аlе
апtrергепоrilоr а [uсгйrilог de construc{ie а

Casei de агеst (etapa I).

servrcru 321320,00 385 584,00 321 320,00 385 584,00

LoN
ij бl
,ý{
9ёl

Urn
Nli

|=| q

спл--,к! -,

а

Sarcinile principate ale supravegherii
tehnice sint

Str exercite obliga{iile 9i atributiile principale
ale responsabililor tehnici in activitatea de

a
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verificare а execLltiei luсrйrilоr de constructie
capitalй in confortlitate cu Regulamentul cu
privire la чегifiсаrеа execu{iei luсrйrilоr de

сопstгuс{iе de сйtrе responsabilii atesta{i,

aprobat рriп огdiпul пг, б5 din 21,05,1996 а

Depaгtamentului constгLrc{ii 9i аmепаjаrеа
tеritогiului 9i ргечеdегilе Legii privind
calitatea in cotrstrLtc{ii, пr. 72l-ХПl din
02.02,\996;
а) sё desfhqoare activitatea са reprezentant al
Beneficiarului in rela{iile сu proiectantul,
сопstгuсtоrul, furпizогii, ргеstаtогii de seгvicii
iп dегulаrеа contractului de luсrйri;
Ь) sй acJiot-teze репtгu Beneficiar qi in
inteгest-tl Вепеfiсiагului atAt fа{i de
Апtгергепог, сбt 9i fа!й de Furnizori 9i
Ргоiесtап{i;
с) si tnonitorizeze qi sб соогdопеzе luсririlе
de сопstruсliе а obiectr"rlui;
d) si рагtiсiре itпрrеuпй сu proiectantr"rl 9i cu
executantrtl la tгаsагеа gепега[ё а construc{iei

9i la stabiliгea Ьоrпеlог de гереr;
е) sй identifice 9i sб solu{ioneze problemele
tehnice, а chestiunilor сu privire la asigurarea
gi corrtrolul calitёlii, рrесulп qi mопitоrizёгii
luсгului апtrергепогului general;
f) sй чегifiсе lttсгйrilе finalizate 9i prezentate
sрге pIatй de сёtге аl]tгерrепогul gепеrа1;

g) stabile;te de sine stёtйtоr пumёrul
specialigtiloг necesari pent[u рrеstаrеа
sеrчiсiilог, ргесurп gi оrаrul de luсru al
асеstога
h) sй ехегсitе сопtгоlttI execuliei luсrйrilог
сопfогt-tr ргоgгаrпLt lLti de чегifi саrе
i) sй сопtгоlеzе t-nodul iп саге se efectueazб
rесер{iа calitativa а mаtеriаlеlоr qi а

еlеmепtеlоr de construc{ie (рrеfаЬгiсаtе,
articole de tlrпрlйriе etc.
j) sё чегifiсе 9i sё ayizeze: - ргоiесtеlе

telrnologice ргiчiпd execu{ia luсrёrilог de
сопstгt-tс!iе; - ргосеduгilе tehnice de execu{ie
а luсrйгilоr; - рrоgrаlпеlе de чегifiсаге а

execLr{iei; - proiectele de оrgапizаrе а
execu[iei (оrgапizаrе de gantier); - grаfiсеlе
de execu{ie а luсrйrilог аfеrепtе exigen{eloг
esen{iale; - ргосеsеlе-чегЬаlе privind luсrёrilе
ascLlllSe.
k) sб чеrifiсе геsресtаrеа tehno|ogiilor de
ехесu{iе, арliсаrеа согесtй а acestora in
чеdеrеа аsiguгбrii nivelului calitativ prevйzut
iп documentaJia de ргоiесt, in contract gi in
погlllеlе tehnice iп чigоаге;
l) sй iпtегziсd utilizагеа de tehnologii noi пе-

аgгеtлепtаtе tehnio, рrесum gi а рrоdusеlог
ne-agl,elnentate;
m) va controla volumele gi costul luсrбrilог
executate 9i рrеzепtаtе de organiza{iile de

сопstгttс{iе montaj репtru achitare conform
docLrmenta{iei de ргоiесt gi dечizеlог de
cheltirieli;

J



n) sa чегifiсе calitatea elernentelor de

constrr:c{ie се se realizeazd iп аtеliегеlе

ргоргii;
о) sй орrеаsсi execu{ia luсгйгilоr de

сопStгuсtiе iп cazul in саrе S-au produs

defecte grave de calitate sau abateri de la
ргечеdеrilе pгoiectului de execu{ie;

р) sй ia misuri de согесtаrе sau rеfасеrе а

luсrйrilог, constatate са fiind
песогеsрuпzйtоаге;
q) sa solicite avizul pгoiectanttrlui репtru
lichidaгea deficierl{elor саrе afecteazб
exigentele esen{iale la luсrйrilе de сопstruс{iе
sau а аЬаtегilог de la ргоiесt;
r) sй iпfогtпеzе орегаtiч сопduсеrеа
organizaliei de construc{ie despre liclridaгea
defi ci еп{еlог cotlstatate 9i rпёsurilе intreprinse

репtгu а exclude rереtагеа lог;
s) sй paгticipe la чеrifiсаrеа in faze
detenninante;

0 sй efectueze чегifiсйrilе рrечйzutе in
геglеrтепtбrilе tehttice 9i sб semneze
docr,tnletltele intocnlite са uгmаге а
чегifiсёгilог (ргосеsе-чегЬаlе in faze
detenninante, ргосеsе-чеrЬаlе de luсгйri се
devin ascunse etc.);
r-r) sб intocttleascй 9i sй {irrё la zi registrul de
eviden{d а luсгбrilоr de сопstгuс{iе verificate;
v) va ргеluа documentele de la сопstruсtоr qi

ргоiесtапt gi va completa саrtеа tehnicй а

сопstгuс{iеi сu toate docurnentele рrечёzutе
de reglementirile legal е;

w) ча аsiguга secretariatul recep{iei 9i
intocmirea actelor de rесер{iе;
х) va uппйгi sоlttliопагеа obiec{iilor cuprinse
iп anexele la ргосеsttl-чеrЬаl de rесерjiе la
tегrпiпагеа lr-rсгёгilог 9i геаlizёrii
гесопrапdirilог comisiei de rесерtiе;

у) ча asigura рrеdаrеа сйtrе
investitor/utilizator а асtеlоr de rесер{iе 9i а
сёгtii tehnice а сопstruсliеi duрё еfесtuагеа
гесер!iеi finale

Descrierea aclizitiei duоd modificare:

Dепчmirеа
serviciului

Pretul. lei Suma totalй,lei Termen
de

рrеStаr€
Fйrй
тчА

Сч
тчА

Fйrй
тчА

Сu
тчА

) 3 4 5 6 7 8

Servicii de supraveghere tehnicй а lчсrйrilоr de construc{ie la obiectul ,rConstruc{ia Casei de arest сч capacitatea
de б50 locuri, din mчп. Bйlti (etapa I)

Obiectul achizi{iei publice de servicii

Еfесtuагеа zilnici а rnonitorizйrii gi

сопtrоlului confoгrnitёlii luсrбrilоr de
сопstгuс{iе, tnaterialelor utilizate, utilajului

Iiчгаt cu сегiпtеlе din docurnenta{ia de
proiect, cu погmеlе 9i regulatnentele in
constrttc{ie, indicaliiIor metodologice gi

telrnologice, cu оlэligа{iuпilе din contract ale
апtгерr,епогilог а lrrсгёгilог de construc{ie а

Casei de aгest (etapa I).

SelTlclu 321320,00 385 584,00 321 320,00 385 584,00

.о
бl
с,|
a.l

.о
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l Sarcini]e nrincipalc ale supravegherii
l tehnice sint
I

I Sa ехеrсitе obliga{iiIe 9i atгibu{iile principale

I ale responsabililor telrnici in activitatea de

l чегifiсаге а ехесu{iеi luсгdrilоr de construc{ie

I capitala in confortnitate cu Regulamentul сu

| ргiчiге la чегifiсагеа execr_rliei luсгйrilоr de

| сопstгtlсцiе cle citl,e responsabilii atestati,

| аргоЬаt ргiп огdiпul nr,. 65 din 2'7.05.|996 а

] DepartarnentulLri construc{ii 9i amenajarea
ll

Iteritoгirrltri 9i ргечеdегilе Legii pгivind
I catitatea in constгLtctii, пг. '72|-Xll| din
I

| 02.02.1996;

| а) sa dеsfh;оаге activitatea са rерrеzепtапt al

| Вепеfiсiагului in геlа{iilе cu proiectantul,

I constructorul, fitгnizorii, ргеstаtогii de servicii

I in dегtrlагеа соrltгасlttlui de luсrйгi;

I U si ac{loneze репtгu Вепеfiсiаr 9i in

] illtегеsuI Веtlеfiсiагttlui atAt fа{й de

| Апtгергепоr, cdt 9i fа{й de Furпizоri qi

IPгoiectarlli;
l.
| с) sa rnonitoгizeze 9i sб сооrdопеzе luсrёrilе
I de сопstгuсliе а obiectuIui;
l,,
I d) sa participe ittlргеttпй cu proiectantul 9i cu

I executantLrI la tгаsагеа gепегаlй а construc{iei

I si la stabiIit,ea ЬоrIlеIоr de гереr:

| е) sё identifice 9i sa solLr{ioneze рrоЬlеmеlе
telltlice, а сhеstiuпilог cu рriчirе la аsigurаrеа

9i сопtrо[ul calitatii, рrесulх 9i monitorizёrii
lttcгLtItti аIl(rергепоl,tllLri gепеrаl;
f) sё чегifiсе lLrсгагiIе finalizate 9i ргеzепtаtе
sрге plat1 de сйtrе аtltrергеrrогul general;

s) stabilegte de sine stёtбtог пumЁгul
specialigtiIor, песеsагi репtru рrеstаrеа
serviciilor, ргесum gi огаrul de luсru al
асеstога
h) sб ехегсitе сопtгоlul execu{iei luоrёrilог
сопfогm ргоgгаrпului de чеrifiсаrе
i) sй controleze modul ill саге se efectueazё
rесер{iа calitativa а rTaterialelor 9i а
еlеmепtеlог de сопstruс{iе (ргеfаЬriсаtе,
articole de tбrпрlйriе etc.
j) sй verifice 9i si ayizeze: - proiectele

tehnologice pгivind execu{ia luсrйrilоr de
construc{ie; - ргосеdr-rгilе tehnice de execu{ie
а luсгiгi|ог; - ргоgгаmеlе de чеrifiсаrе а

execLrJiei; - ргоiесtеIе de оrgапizаге а
execuliei (огgапizаге de ;апtiеr); - graficele
de execu{ie а luсгйгilоr aferente ехigеп{еlог
esen{iale; - ргосеsеlе-чегЬаlе privir-rd lr"rсrйrilе
aSctlnSe.
k) sб чегifiсе геsресtаt,еа tehnologiilor de
execlttie, арliсагеа согесti а асеstога in
чеdегеа аsiguгiгii nivelului calitativ prevйzut
?n documenta{ia de ргоiесt, in сопtrасt gi in
погmеlе tehnice in vigoare;
l) sб interzici r"ttilizarea de tehnologii noi ne-

аgrеrпепtаtе tehnic, pгecllln gi а produselor
пе-аgгеrпепtаtе;
m) va сопtrоltr volttllrele 9i costr"rl luсгdrilоr
executate 9i ргеzепtаtе de organiza{iile de
construc{ie montaj репtru асhitаrе conform
docurnenta{iei de proiect 9i devizelor de
cheltLrieli;



n) sa чегifiсе calitatea e'lementelor de
сопstгuс(iе се se геаlizеаzа in atelierele

ргоргii;
о) sб оргеаsсi execu{ia luсгйrilог de

constructie iп cazul in саrе s-au produs

defecte grave de calitate sau аЬаtеri de la
ргечеdеrilе pгoiectului de execulie;

р) sё ia tпisuri de соrесtаrе sau rеfасеrе а

luсгйгilог, constatate са fiind
песоrеsрLlпzёtоаrе;
q) sй solicite avizul proiectantului репtru
lichidarea deficien{elor саге afecteazб
exigentele esen{iale la luсrйгilе de constгuclie
sau а аЬаtегilог de la ргоiесt;
D sй iпfогrпеzе operativ conducerea
oгganiza{iei de сопstгuс{iе dеsрге lichidaгea
defi cierllelor constatate 9i rпlsuгi le intreprinse
репtгu а exclude гереtаrеа 1оr;

s) si participe la чеrifiсаrеа in faze
dеtегmiпапtе;

0 s1 efectr"leze чегifiсбrilе prevЁzute in
геglеrпепtбгilе tehnice 9i sй selтlneze
docr-rtl,tetltele intoctnite са urlпаrе а
чеrifiсdгilог (ргосеsе-чегЬаlе in faze
deteгminante, ргосеsе-чегЬаlе de luсrйгi се
devin ascunse etc.);
u) sб intocmeascё qi sё tinё la zi registrul de
eviden{ё а luсгбгilоr de construc{ie verificate;
v) va ргеluа docrtlllentele de la сопstгuсtоr gi

ргоiесtапt 9i va сопlрlеtа cartea tehnici а

construc{iei cu toate dooumentele prev5zute
de rеglеmепtёrilе legale;
w) ча asiguгa secretariatul recep{iei 9i
iпtосmirеа actelor de rесер{iе;
х) va trгm5гi sоlu{iопагеа obiec{iilor сuргiпsе
in anexele la ргосеsttl-чегЬаl de гесер{iе la
tert-t-titlat,ea 1r-rсгёгilог qi геаlizёгii
гесоmапdйrilоr comisiei de rесер{iе;

у) ча asigura ргеdагеа сйtrе
investitor,/utilizator а асtеlоr de rесер{iе gi а
сйrJii tehnice а сопstгuс{iеi duрй efectuarea
гесе1l{iеi finaIe

vI. Descrierea circumstan{elor саrе ач frсut песеsаrй modificarea:

La data de 11 decembrie 201З, urmаrе а desйgurйrii licitaliei publice пr. 1З100842 dп 04.|2.201З qi а deciziei
grupului de lucru пr. 13/00842/001 din 10.|2,201З, DIP in рrеzепt (AI.{P) а atribuit contractul privind realizarca
luсrйrilоr de constructii la obiectul "Construc{ia Casei de Arest cu capacitatea de 650 locuri" operatorului economic
S.B. ,,FAINEX,, SRL. Serviciile de supraveghere tehnicй а lчсrйrilоr de construc{ie au fost atribuite prin contractul
nr. 21 СОР din 10.1 L2020 operatorului SC ,,Taumaturg" SRL, declarat cбqtigбtor in cadrul procedurii de achizilie nr,

MD - | 60224 |7 027 з 4 diп 26.L 0,2020.
In procesul de executare а contractului, antreprenorul general а intAmpinat dificultali in executarea anumitor

lucrйri, intrucбt ре parcursul executirii lчсrйrilоr au intervenit о serie de mоdifiсйri а cadrului normativ а uпоr
compartimentele. Drерt urmаrе, prin decizia grupului de luсru al ANP пr. 13/00842/004 din 20.|2.2022 s-a decis
asupra necesitёlii prelungirii termenului de valabilitate al contractului nr, 1З8 din 11 din decembrie 2013, atribuit S.B.

,,FAINEX" SRL рАпё lа3|.|2.202З.
Astfel, in conformitate cu prevederile din capitolul III, sec{iunea 1, art, 22, а|iп. 1, lit. d) al Legii пr,72|l|996

privind calitatea iп construclii ,,asigurarea verificarii executiei corecte а luсrЁrilоr de construc{ii рriп responsabili
tehnici atestafi sau agen(i economici de consultanfё specializa(i 9i autorii proiectelor, ре tot раrсursul luсrйrilоr" se

impune necesitatea prelungirii contractului пr. 21 СОР din 10. 1 l ,2020 рбпй la data de З| .|2,202З .
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VIL R.ezultatele examinirii:

iп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contracfului de achizilielacordului-cadru nr.MD-

160224|7о27з41002 aiпzo.ti.zO22 afostincheiat acordul aditrional privind prelungirea termenului de valabilitate а1

contractului пr. 2l СОР din 10.1|.2020 SC ооТаumаturg" SRL.

Dепumirе ореrаtоr
economic

Intreprinderea: Nr. qi data
acordului
adi{ional

yаlоаrеа modificйrilor
(dupё caz)

Теrmеп de
prestare

Fйrй ТVА Inclusiv
TvA

зI.12.2023
SC,,Taumaturg" SRL Cu capital

autohton
1Аы21 сор

din20.I2.2022
00,00 00,00

grupului de lчсrч:

ьЁж

ъъжиffWлý:,
iE{u&tffi\"aiffi

Дgепliа Дchizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Hiпcesti, 5З; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
е-lп а i l : Ь ap@t еп d er. gov. m d ; www, t еп.dеr. gov. m d
Аgеп!iа Nаliопаld репtru Sоltфiопаrеа Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt,
652; .fax: 022-820-б5l ; е-mаil: сопtеstаtii@апsс.md; www.апsс,md

l 24 et. 4 ; tel, :022-820-
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 21039544/17 din 20.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601010275 
Adresa Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir MD 7301 
Număr de telefon (0273) 22650 Președintele raionului 
Număr de fax (0273) 22058 anticamera 
E-mail oficial cantemir.cr@mail.ru   
Adresa de internet cantemir.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ichim Anatolie- președintele raionului 
Cantemir 
Pupăzan Emil- Președintele grupului de lucru 
pentru achiziții publice, tel.0273-22750 
Rotaru Diana- specialist în domeniul 
achizițiilor publice, tel. 0273-22850 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă V   Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Reparația capitală a drumului L605 (L599) s. 
Capaclia, r-nul Cantemir 

Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimată a achiziției  6 250 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21039544 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039544/  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.05.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări V 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 
 

Nu V    Da □ 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

07.06.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Constdrum 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 23 

Data: 16.06.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 658 479,17 

Inclusiv TVA: 5 590 175,00 
Termen de valabilitate 31.12.2023 
Termen de execuție 31.12.2022 

mailto:cantemir.cr@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039544/


2 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele: Modificarea cap. 4 din contractul de 
antrepriză, cu indicarea modului de ajustare 

Temeiul juridic Conform pct. 3, 11, 18, 19, 22, 31 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare 
continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Darea de seamă nr.21039544/02 din 02.11.2021 
Darea de seamă nr.21039544/04 din 23.02.2022  
Darea de seamă nr.21039544/068 din 11.08.2022  
Darea de seamă nr.21039544/14 din 24.11.2022  
Darea de seamă nr.21039544/15 din 19.12.2022  

Alte informații relevante Nu sunt  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

     În urma desfășurării licitației publice Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1620887080458 , a fost înregistrat 
contractul de antrepriză Nr.23 din 16.06.2021 cu operatorul economic SRL Constdrum, obiectul achiziției fiind 
“Reparația capitală a drumului L605 (L599) s. Capaclia, r-nul Cantemir” , în valoare de  5 590 175,00 lei, inclusiv 
TVA. 

Modificările obiectului de achiziție prevăd indicarea în clauzele contractuale (cap.4) a modului de ajustare a 
valorii contractului. Astfel în capitolul 4. din contractul de antrepriză se indică:  

4.1. Ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen 
mai mare de un an, în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua conform capitolului III din Hotărârea 
Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor 
de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. 

4.2. Ajustarea valorii contractului se vor face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și 
recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor 
prețului de cost.  

4.3. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite conform 
pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a 
contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

     În procesul de executare a lucrărilor a parvenit solicitarea din partea agentului economic de ajustare a 
valorii contractului de achiziție publică, în baza actualizării prețurilor de cost, conform Hotărârii Guvernului nr. 
1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Solicitarea agentului economic a întrunit 
condițiile pct.6 din Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018. 
 Respectiv, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe: 
1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an; 
2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele 
contractuale; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620887080458
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3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a 
prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la punctul 31 din Hotărârii Guvernului nr. 
1129/2018. 

 
În urma deciziei grupului de lucru și conform pct. 3, 11, 18, 19, 22, 31 din Hotărârea Guvernului nr. 

1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, se stabilește modificarea contractului 
de achiziții publice, cu indicarea modului de ajustare conform criteriilor indicate mai sus (4.1, 4.2, 4.3). 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21039544/16 din 
20 decembrie 2022, a fost încheiat acordul adiţional privind modul de ajustare a valorii contractului conform 
criteriilor indicate mai sus (4.1, 4.2, 4.3) : 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Constdrum X Nr. 11 Data 
20.12.2022 

- - 

Conducătorul grupului de lucru: 

            PUPĂZAN Emil                                 ____________________ 
           (Nume, Prenume)       (Semnătura)                             L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 21039557/06 din 20.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601010275 
Adresa Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir MD 7301 
Număr de telefon (0273) 22650 Președintele raionului 
Număr de fax (0273) 22058 anticamera 
E-mail oficial cantemir.cr@mail.ru   
Adresa de internet cantemir.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ichim Anatolie- președintele raionului 
Cantemir 
Pupăzan Emil- Președintele grupului de lucru 
pentru achiziții publice, tel.0273-22750 
Rotaru Diana- specialist în domeniul 
achizițiilor publice, tel. 0273-22850 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă V   Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reparația drumului L603, R36-
Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir 

Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimată a achiziției  24 929 673,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21039557 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039557/  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.05.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări V 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 
 

Nu V    Da □ 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

07.06.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Constdrum 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 24 

Data: 16.06.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 19 116 672,30 

Inclusiv TVA: 22 940 006,76 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termen de execuție 31.12.2024 

mailto:cantemir.cr@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21039557/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele: Modificarea cap. 4 din contractul de 
antrepriză, cu indicarea modului de ajustare 

Temeiul juridic Conform pct. 3, 11, 18, 19, 22, 31 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare 
continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Darea de seamă nr.21039544/02 din 
23.02.2022 

Alte informații relevante Nu sunt  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

     În urma desfășurării licitației publice Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1620893525584 , a fost înregistrat 
contractul de antrepriză Nr.24 din 16.06.2021 cu operatorul economic SRL Constdrum, obiectul achiziției fiind 
“Lucrări de reparația drumului L603, R36-Lărguța-Cîrpești-G136, r. Cantemir”, în valoare de 22 940 006,76 lei, 
inclusiv TVA. 

Modificările obiectului de achiziție prevăd indicarea în clauzele contractuale (cap.4) a modului de ajustare a 
valorii contractului. Astfel în capitolul 4. din contractul de antrepriză se indică:  

4.1. Ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen 
mai mare de un an, în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua conform capitolului III din Hotărârea 
Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor 
de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. 

4.2. Ajustarea valorii contractului se vor face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și 
recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor 
prețului de cost.  

4.3. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite conform 
pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a 
contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

     În procesul de executare a lucrărilor a parvenit solicitarea din partea agentului economic de ajustare a 
valorii contractului de achiziție publică, în baza actualizării prețurilor de cost, conform Hotărârii Guvernului nr. 
1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Solicitarea agentului economic a întrunit 
condițiile pct.6 din Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018. 
 Respectiv, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe: 
1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an; 
2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele 
contractuale; 
3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a 
prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la punctul 31 din Hotărârii Guvernului nr. 
1129/2018. 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620893525584
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În urma deciziei grupului de lucru și conform pct. 3, 11, 18, 19, 22, 31 din Hotărârea Guvernului nr. 
1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, se stabilește modificarea contractului 
de achiziții publice, cu indicarea modului de ajustare conform criteriilor indicate mai sus (4.1, 4.2, 4.3). 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21039557/05 din 
20 decembrie 2022, a fost încheiat acordul adiţional privind modul de ajustare a valorii contractului conform 
criteriilor indicate mai sus (4.1, 4.2, 4.3) : 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Constdrum X Nr. 12 Data 
20.12.2022 

- - 

Conducătorul grupului de lucru: 

            PUPĂZAN Emil                                 ____________________ 
           (Nume, Prenume)       (Semnătura)                             L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtчlчi

de achizi{ii publice

Nr. 21068l50/02 din |6,12.2022

I. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

D еп u m irеа autoritй{ii сqд!щý!gц!g consiliul rаiопаl calrul

Localitate Mun. Cahrrl

IDNo l0076010l0297

Adresa Mun. Calrul, stг. Independentei,2, MD - 3909

Nuпr:ir de telefon (0299) 3 1400 Preýedintele raionului

Nчmйr de fax (0299) 22058 anticamera

E-mail oficial ach izi ti iсrсаh rr l(r2 gmа i l.corn

Асlrеsа tle internet https://cahrlltmll
perso:rna de contact
(tt tt пt е, рrеп u пlе, t el еfоп, ечпаi l)

Rоtаru Diana- specialist iп domentul
achiziliilor publice, tel. 078728007;
rotarLrd i апа790@чаhоо.соm

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

'l'ipul рrосеdчrii de achizi{ie V Cei"rea оfеrtеlоr de рrе{чri пLicitalie deschis1

пАltеlе: ГIпdiсаti|

Obiectul achizi{iei Luсrёri de rераrаliе а stadionului Atlant (II), r,

CaIlul

Cod СРV 45200000-0

Valorrrea estimatй а achizi{iei 513 290,07

N" ýt 
'trrr""' 

ргосеdчrii (se va iпdiса diп саdпl
р о r l ol ttl ъt i gчч еrпап1 еп l al wучуу. пt t е п de r. gоу. п d)

Nr:
occls-b3rvdplW
Link-ul:
https ://ach i ziti i . m сVrо/рuЬ l i с/t9пdеr/2 l 06 8 l 5 0/

Dаtл prrblic:irii апчп{чlui de participare Data publicйr :25.1,|.2022

U,,t,, 1Cntele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рuЬliсйrilоr
irnterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе
pгivind рrоiесtчl (proiectele) la саrе se rеfеri
апuпlul respectiv (duрd caz)

lll. Date сu рriчirе la сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru:

-ipul сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri п servicii п Lчсrйri v
сопtгасtul cie achizi(ie/acordul-caclru se rеfеrit la чп

ргоiесt si/sau рrоgrаm fiппп{аt din lbnduri ale uniunii
IIurорепе

l\uV Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat V Buget CNAM п

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п

Alte sursе: [IпdiсаtiJ

l}lt" ,'."t"t"i ,rЬ atribuire а contractului de achizi{ie/

ttctlrt!ului-c:rdru

lз,|2.2022

l)еltuпtirеа ореrаtоrulчi economic SЮ Lifestar Соm

Nrl qi clata contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nг: 76ll
Data: |4.12.2022

Гйп."п contractului d е achizi{ie/acord ului-cad ru Fбгй TVA: з62'76|,65
Inclrrsiv ТVА: 435 313,98

'I'erItren de valabilitate з1.12.2022

Теrпrеп de execu{ie з1,12.2022

Iv. Date сu рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:



l'ipul пrоdifiсйrilоr Мiсаоrаrеа valorii contracfului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea tеrmепчlчi de ехесчtаrе/ liчrаrе/
рrеstаrе V
Modificarea tеrmепulчi de valabilitate v
Rezelierea contractului п
Altele:

Temeirrl juridic Сопfоrm аrt.'lб alin 7 pct.2 dinLegeanr. 131/2015
privind achizitiile publice

Сrеgtеrеа pretului in чrmа modificйrii (duod caz) Nu se aplicd
Моdifiсаrеа апtеriоаri а contractului de achizi{ii
pu blice/acoгdului-cadr u (dupd caz)

Nu suпt

Alte iпfоrmа(ii relevante Nu sttпt

V. Dеsсriеrеа achizi(iei inainte qi dчрй modificare:
(Se vor iпdiса llaturq si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea
sen,iciilor)

iп urmа desЙýurбrii licitaliei publice Nr. 9_ф*.Ь_j_вdл_L:&tD-_Lý6Ш ýý59JД7 , а fost inregistrat contractul
dеаrltгергizёNг.76l1 din l4.|2.2022cuoperatoгuleconomicSRLLifestarCom,obiectulachizi{ieifiind"Lucrёri
de герага{iе а stadionuluiAtlant (lI), r. Calrul", in valoare de 435 31З,98 lei, irrclusiv ТVД.

Modif'icёгile obiectului de achizilie рrечёd rnodificarea termenului de valabilitate а contгactului, 9i de
ехесt-ttаге а luсгёгilоr, astfelvalabilitatea acestuia fiind рАпй la data de 30.04.2023.

VI. Descrierea сirсчmstап{еlоr саrе ач йcut песеsаri modificarea:
(Se vor iпсliса пlotivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)

Сопtrасtul de апtrерrizб Nr.76ll din l4.12.2022 cu operatorul economic SRL Lifestar Соm, obiectul
achiziliei fiind "Luсrйri de rераrаliе а stadionului Atlant (II), r. Cahul" , а fost incheiat ре perioada |4.12.2022 -
31.12.2022. Solicitarea а venit din parlea agentului economic, explicAnd faptul сё pentru а indeplini luсrёrilе
геsресtivе eficierlt gi calitativ este песеsаr de cel pu{in 30 zile. Dat fiind faptul tipul luсrёrilоr, demontare, tencuieli
iпtеriоаге 9i ехtеriоаrе, рlасагеа din fаiап{ё qi alte luсrёri саrе necesitб timp pentru а fi executate сопfоrm
tlоrtllеlог iri гigоаrе.

irr urmа deciziei grupului de luсru, conform art, '7 б alin 7 pct. 2 din Legea пr. 13 1/2015 privind aclriziliile
ptrblice, рсt.2,З din contractul de апtrерrizё incheiat iпtге SRL Lifestar Соm gi Consiliul raional Cahul, se
tпаjогеаzё tегmепul de valabilitate а contractului gi tеrmепul de ехесutаrе а luсrбrilоr рАпб la data de 30.04.202З.

VtI. Rezultateleexaminirii:

iп baza deciziei gruprrlrri de luсru de пrоdifiсаrе а contractului de achizitie/acordului-cadru пr,21068l50/01 din
1 б dесеrпЬгiе 2022, а fost ilrcheiat acordul adilional ргiчiпd majorarea termenului de valabilitate а contractului 9i
tеппепuI de ехесutаге а luсrбrilоr рАпй la data de З0.04.202З:

е - пt а i l : bap@te пdе r. gov. md ; wtvlv. lепdе r. gov, md
Дgеltliа Nаliопаld репtru Sоlu|iопаrеа Coпleslaliilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tе!ап cel Mare qi Sjiпt, ]24 e\.1; tel,:022-820-652; Jax: 022-820-65]; e-mait
с ol1 le s la l i i@a п sc, пtd i tt lylv. ап sc. md

пб

Intreprinderea:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu carlital striiп

Nr. qi data асоrdчlчi
adi{ional

Vаlоаrеа mоdifiсйrilоr (duрб
caz)

Fйrй ТVА Iпсlчsiч ТYА

SRL Lifestar Соm хж !щч] nData
ýб.l2.2022

L.ý

contiucаtorul grчрчlчi de lчсru: 
r{*Т l , ' 

; 
,1

Ruslan NEDOV \..).'Ё; '..ij.,:il

(Nuпrc, Рrепumе) *Чr.,л,Б
Дgеп|iа Achizi|ii РuЬliсе: пuп. Сhisiпdu, sos. Нiпсеsri, 53: tel.: 02-Ё8iФф{Ж

W



DARE DB SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 19,1222

I. Date cu privire Ia autoritatea contractant5:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire Ia contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii
contractante

Primaria Albota de Sus

Localitate s.Albota de Sus R-n Taraclia
IDNO I 00760 I 008270
Adresa Str. Iubileinaea 126
Numir de telefon 029457237
Numir de fax 029457236
E-mail oficial primaria4lbotade

Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

AlexandrTatarescu,primariaalbQtadg$us@mail. ru 0 (29 4 57 237 ) :
079813146

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de prefuri M
Licitalie deschisd I Altele: [Indicatil

Obiectul achizifiei crpouTenbnsre pa6oru no o6:nexry
Ycrpoftcrao orpaxAeHuq c BoporaMr.t tr
TpeMq BXOAaMT{, BbIpaBHIIBaHI,Ie U

3aceBaHue cnopruruoI rasouuofi rpanoii
Qyr6onsroro rorq c. Al6ora ae Cyc.

Cod CPV 45340000-2
Valoarea estimati a achizi{iei 414714.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3w_dp I ;MD; I653_559"::9717Z3

Link:
https ://achizitii.md/ru/purblicltender 121 05 7 I 8 1

Data publicdrii anun{ului de participare 26.05.2022
Data (datele) qi referin(a (referin(ele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anuntul
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri M
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la un
proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu M Dar

Sursa de finan(are Buget de stat n Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: V pndicatril DAR l+3

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

10.06.22

Denumirea operatorului economic SRL <Liaicul>
Nr. gi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru Nr: 0043

17.06.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Farb TVA: 345596.00



Inclusiv TVA414714.00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execu{ie 3 luni

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupd modificare:

flpoanexhe cpoxa geficral4n xoxrpaxra Ns0043 or 17.05.2022 ao 31.12.2023.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/arguntentele modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)

Ha ocHosaHr.rr4 3axoHa Ns l3l or 03.07,2015 crarrs 76 \acrr (7) nynxr, a) no:unrra
Heo6xoAr4Mocrb B [poAneHr4r{ KoHTpaKTa.

Ilpu.runofi flpoAneHrdq cpoKoB rei4crBvtfl KoHTpaKTa flBJrf,ercf, HeBbrnoJrHeHr{e rroAptrArruxoM
pa6or B rroJrHoM o6reue,coruacHo KoHTpaKTaB ycraHoBneHHbre cpoKr4.

1. Heo6xoAltMocrb [poBeAeHrrs. Ha cra[r.roHe ceJrbcKrax Meponpurruit u copeBHosaHraft uo

Syr6ony B oceHHee BpeM.s, r43-3a qero 6stru [epeHeceHbr cporu4 14 BpeMf, npoBeAeHr,rf, AaHHbx
pa6o'r B oceHHee BpeMs nocJre Meponpr4flTut1 raK KaK Ha noJre flocJre pa6or HeBo3MoxHo 6rrlo
olpe,{eneHHoe BpeMtr rrpoBoAr4Tb copeBHoBaHufl u MepoilpuflTprq.

2. Pa6otsr rro BErpaBHr4BaHr4Io H yKarKe IIoJIq, 3aceBaHl4e flonf, ra3oHnofi rpanoft ne 6rrru
r{crroJrHeHbr [r3-3a rroroAHbrx yclonufi (uaNnocrb, He Bo3MoxHocrr pa6oru rpefi4eporr,r n
ramou), 14 nepeneceHr,re BbrrroJrHeHr4, pa6or Ha rrocJle rlpoBeAeHr,rr uepoupurrufi

VII. Rezultateleexamindrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 1 din
19,12.2021 a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea duratei contractului.

Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului M
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele: IIndicatil

Temeiul iuridic Leee 131 arlicol 76 0\ a\.
Cresterea pretului in urma modificlrii (dupd caz)

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-cad ru(dup d caz)

Alte informatii relevante



Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificirilor (dupd
caz)

Flri TVA Inclusiv TVA

SRL <Liaicul> Cu capital autohton I 19.12.22 prelungirea
contractului
J\e0043
din
17.06.2022
pina la
31.12.2023

prelungirea
contractului
J\t0043
din
17.06.2022
pina la
31.12.2023

torul grupului de lucru:

ta de Sus

'ice: nxttn. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.; 022-520-703;far: 022-820-728;

pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4;

Z/7r1/t, TATARESCU A.

'. gov, md ; www. tender. gov. m d









DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. l_ din _20.12.2022

Date ou privire la autoritatea contractante:

l. Date cu privire h proccdura de achizitie:

Il. Date cu privirc la contractul de achizi{ielacordul-qrdrul

Dcnumireq autoritef ii contractante Primaria Busila
Localitate s.Busila,r.Ungheni
IDNO t00'7 601004722
Adresa s.Busila,r.Ungheni
Numar de telefon 0236',7 56',7'7

Numdr de fax
E-mail oficial primaria busila@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenune, telefon, e-nail)

Primar Virlan Igor
0'790t1360

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertclor de pr€turi V
Licitatie deschisi o Altele []ndicatil

Obiectul achizitiei Constructia centralei electrice fotovoltaice c
puterca inslalala de 801w. ti a poslului d;
transl'ormare penlru alitnentarea cu energie
electrica a "Sratiei de pompare a apei" din
sat.Busila r-nul UDsheni" AEES

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achiziliei 2 220 842,59 1ei

Nr, Si link-ul proc€durii 6e r)a indica din cadrul
pof talului guvefw nentaI \awv-mtender.gor,. ma)

Nr:
Link: ocds-b3wdp I -MD- 1 6623 650847 33

Data publicirii anuntului de participarc 05.09.2022
Data (datele) $i referinla (referirfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiect€le) la care se r€fed anunlul
respecti! (cl pd caz)

Tipul contractului d€ :rchizitie/acordului-cadru Bunuri o Servicii o Lucriri V
Contractul de achizifie/acordul-cadru se rcfertr la un
proiect $Vsau program finanlat din fonduri ale
Uniunii f,uroDene

NUV Dao

Sur$ de finantare Buget de stat V Buge( CNAM D

Buget CNAS tr Surse exteme tr '
AlIe suIse Fndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziti€/
acordului-cadru

29.09.2022

Denumirca oDeratorului econonric METNOX SM
Nr. Si data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:49

Data:05.10.2022
Valoarea contrlctului d€ achizi(iehcordului-cadru Fdrd TVA: I 778 812,14 MDL

lnclusiv TVA:2 I 34574.57 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
T€rm€n de executie 31.t2.2022

lll. Date cu privire la modificlrile necesare a fi cfcctuate:



Tipul modificlrilor Micaorarea valorii contmctului o

Maiorarea valorii contractului E

Mod;ficarea lermenului de e\eculare/ lirrarc/
presare a
Modificarea t€rmenului de valabilitate V

Rezeliereacontractului o
Altele llndicolil

Temeiul iuridic ncliiati actul normariv, articol, alineatl

C""qteiu. p""1uloi in urma modificirii (d,pd jS" ,a n,lico dora sc uilizcozd prclul adualizat al
ionract ul ui dc achiz i i i publ icc acorclul ui-cdr u I

Modilicar€a anterioartr a contractului de

achizitii publice/acord \lni-cadru (duDd caz)
[Se ,or indica loale modifrcdrile operate anterior

si valoarea accsbral

Alte informalii relevante

lV. Descri€rea achiziliei inainte fi dupe modificare:

fe;or indica nalura $i anptoarea lucrdrilor' iatura Si contitatea sau valoarea btnurilor' natura;i amploarea

s-au rcalizat 80% d;n

lucrafl

v. D€scrierea circumstanlelor care au ficut n€ces|r:i modificarca:

(Se ror indica motivele/argnnentele modifcdrii conlrcctului cle achizilie/acordul i-cadru)

-Timpul 

nefavorabil (precipitatii si valori scazute)au dus la intirzierea

recePtiei

VI. Rezultateleexaminirii:

ir baza deciziei gruputui de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.49 din 05.10.2022

a fost incheiat acioriul adit;onal privind modificarea/extinderea termenului de valabilitate a contractului

Valoarea modiiiclrilor (dupa

Nr. Ei data acordului
adilional

ntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asoci€re/
Cu caDital striin

Denumire oPeralor
economic

2134514.571778812.1420.12.2022METNOX SRL

$lefun cel Marc ti Sfana I21et 4; tel.:a22-820'



DARE DE SEAMA
privind modifi car€a contr{ctului

de achizilii public€/acordutui-cadru

Nr. 2 din 20.12.2022

Datc cu privire la autorifatea contractanta:

Denumirea autoriralii contractante Primaria Busila
Localitate s.Busila,r.Ungheni
IDNO t007 60) 004'722
Adresa s.Busila,r.Ungheni
NumAr de telefon 0236'756',77
Numir de fal
E-mail oficial pfimaria busila@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, plen me, telefon, e-na[l)

Primar VirlaD Igor
0790t7360

I,

II.

Date cu privire la proccdura de achizili€:

Drfc cu privire la co tr:rctul de ,rchizitie/acordu l-cad ru:

Tipul procedurii de achizilic C€rerea ofertelor de preluri V
Licitalie deschisA o Alt le flndicotil

Obiectul achizitici serviciide sLrpraveghere rehnica la h:crari de
constructie a centralei el€ctrice fotovoltaice
cu puterca instalata de 80kW, ii a postului de
tranclol|narc penlru alimentarea cu energie
eleclrica a "\rrl;ei de pompare a apei" dtn
sal.Busila r-nul Ungheni" AEES

Cod CPV 71500000-3
Valoarca cstimdti a achiziti€i
Nr. Si fink-uf procedurii (,re |a indica din cadrul
po dlulu i gayernanen!al !!!/w. ntendel-gor.md)

Nr:
Link: ocds-b3wdp I -MD- 16645350393I 8

Data publicirii anunlului de DarticiDare 30.09.2022
Data (datele) ii referint{ (referinlele) publicirilor
anterioar€ in Jurn{lul Oficial al Uniunii EurcD€n€
privind Droiectul (proiectele) la care se referi an;nlul
reslectiy (dupd cdz)

Tipul contractului d€ rchizi(ielacordului-cadru Bunuri o Servicii o Lucrlri V
Contractul de achizitie/acordul-cadru se ref€ri la un
proiect $ysau program finanlat din fonduri ale
Uninnii EuroDene

NUV DaD

Sursa de finantare Buget de stat V BugetCNAMtr ,
Buget CNAS a Surse exteme o
Alre snrse: []ndica{il

Data deciziei de atribuir€ a contractului de achizitie/
acordului-cadru

12.10.2022

Denumirea operatorului economic Tehelectro SRL
Nr. !i data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:50

Data:20.10.2022
Valoarea contractului de achizilie/acorduluicNd ru Firi TVAr 25241.34 MDL

Inclusiv TVA:30289.60 MDL
T€rmen de valabilitate 31.t2.2022
Termen dc exccutie 31.12.2022

III. Datc cu privire la modificiirile necesare a fi cfcctuat€:



Mictorarea valorii corrtmctului o

Maiomrea valorii contractului o
Modificarea termenr.rlui de executarc/ l;vrarc/
pfesBre o
Modificarea termenului de valabilitate V
Rezeliereacontractulul E

i actul normaliv, articol, alineal
Temeiul iuridic

liilrair" a*a u uilizeazd prelul dctualizat .alC""$t€""" p"et"t,tt lt t"mL fiodifr. i.i (dupd

[5" *, iidi"o toot" nodifctuile operate anterior
Modtlrca.* anterioarb a contractului de

achizitii publice/acorduluicadru
Alte informatii relev|nte

lv. Descrierea achiTiliei irainte $i dupl modilicare:

s"li nairiiitirt ti amplolarea lucdrilor, iaturo $i can!itatea sau valoarea bunurilor' natltr't ;i amploarea

s-au iealizat 80% din

lucrarr

V. Descrierea circumstantelor care a hcut n€cesard modificarea:

fSn ,o, nai"iiitirannrgumentele modrfcdrii contractului de achizilie/acordului-cadtu)
intirziereascazute)au dus_Timpul si valorinefavorabil (prec ipitati i ta

recepuer

VL Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractutui de achizilie/acordului-cadru nr'50 din 20 10'202'

u foriin"ft"lut o"iotiuf udifional privind modificarea/extinderea termenului de valabilitate a contractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asoci€r€/
Cu caDital strtrin

Nr. ii data acordului
adi-tional F ri TVA Inclusiv TVA

Tehelectro SRL 2 20.12.2022 2524t.34 30289.60

bd. $lefan cel Marc;i SfAnt l24 et l; tel :022-824



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizifii publice

Nr, 67 din 20. |2.2022

I. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйlii contractante JMSPCentrultlafi@
Urgепtё Prespitaliceascй

LocaIitate muп. chisinйu
l 0 l 5600032824
mun. Chiýinйu, str. Constantin Vа-*, 16Numir de telefon 022 28-62-70

Numйr de fax 022 28-65-0l
E-mail oficial cnamup. achiziti i (@ambul anta. mdАdrеsа de internet www.ambulanta.md
реrsоапа de contact
пumеt рrепumе, tеlеfоп, e-mail,

Pestereanu Nina, 022025 9 01
cnamup.achizitii bulanta.md

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

Tipul рrосеdurii de achizi{ie
Сеrеrеа ofertelor de рrеluri Й
Licitalie deschisё п
дltеlе: [Iпdicati

Obiectul achizi{iei
Lчсrйri de сопstrчс{iе а gч.чДБГ tЦ din
construc{ii metalice сч б Ьохе, репtrч
autosanitarele SAMU Ialoveni, rе{еlе
inginereýti ýi аmепаjаrеа teritoriului

Cod СРV 45200000-9
vаIоаrеа estimatй а achizi 1 113 080,00 fЕrё ТVА
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl www.mtепdеr. gоч.md)

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD- l 6457 9З2267 0S
Link-ul:

LмD-l64579з2267
Data publicйrii anun(ului de раrtiсiпаrе Data public ё.rii: 2 5 .02.2022
Data (datele) qi referinga 1rеr@
anterioare in JurпаIul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se
rеfеri апuпtul respectiv

Nu se арliсй

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

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Вuпur
Servic
Lucrбr

п
п
й

contractul de achizitielacffi
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопduri ale
Uniunii Еurорепе

NuИ
Dап

Sursа de fiпап{аrе

Buget'de stat п
Buget CNAM И
Buget CNAS п
surse exteme п
Alte surse:

Data deciziei de аtriьuirе а contract"tui се
achizitie/ асоrtlulчi-саdru Nr. l5 din 30.03.2022

Denumirga ореrаtоrчlчi economic SC "MIHCONS PLUS" SRL
Nr: 12



Nr.qidatacorltrac@
cadru Data: 30.03.2022
valoarea cont
cadru

Fёrё ТVА: 1з466ъJ8
Inclusiv ТVА: 16lбOЮ/6теrmеп de valabilitate

Теrmеп de execu{ie
4lunicalendaristice@
сёtrе Beneficiar а obiectului / spaliului саtrе

Iv,Date cu рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

v. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi dupý modificare:

(Se vor indica пqturа si amploarea lucrdrilor, паturа si сапtilаtеа sач valoarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea serviciilor)

VI.Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu f5cut песеsаrй modificarea:

S-a constatat necesitatea de а executa volume qi luсrёri перrечёzutе, арйrutе iп procesul
strict necesare pentru finalizarea contractului de Ьаzй, care au fost cauzate de urmёtоаrеlе
depistate ре parcursul executйrii luсrйrilоr:

а) sёрёturi mecanice cu excavatorul cu transportarea moluzului (gunoi de constructii саrе а fost
depistat la ехсаvаrеа gropii de fundalie), sёpituri de аrgilй din саriеrй cu trапsроrtаrеа, аgtеrпеrеа in straturi
cu compactare;

Ь) Мопtаrеа cosntrucliilor metalice аdёugёtоаrе pentru montarea роrlilоr, care nu а fost prevёzute de
proiectant (lucrarea respeotivй este песеsаrй репtru afinalizacontractual de Ьаzё);

с) Executarea luсrёrilоr de аmепаjаrе а peretelui de sprijin cu betonare 9i а scйrilor de acces;
d) Executarea unei rigole de scurgere а apelor pluviale, а unei fintini pentru canalizare;
е) Lucrйri de trasare а apeductUlui cйtre garajul nou cosntruit cu amenajarea terenului duрй sйрёtчri.

Totodatй, au fost depistate uп volum de lucrйri а сйrоr executie nu mai este песеsаrё са urmаrе а
modifi сйrilоr mentionate anterior.

иI. Rezultateleexaminйrii:

I de execu}ie,

circumstan!e

TipuI modificйrilor

Мiс;оrаrеа valorii contractttltli И
Majorarea чаlоrii contractului й
Modificarea termenului de executare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezilierea contractului п

ТеmеiчI juridic +!, 76, (7), 1) 9i (12) (Ь) d@
03.07.2015

i in urmа modificarii
Modificareaanterioa.ffi
рuЬliсе/асоrdului-саdru (dupd caz) --,--

Alte informa(ii relel,ante



in baza deciziei grupului de luсru пr. б8 din 20.12.2 022 demodificare а contractului de achizilie а fostincheiat acordul adilional la contractul пr. 12 din 30.03.2022, 1ncheiat cu compania.,Mihcons PIus,, SRL
РriП Саrе se include un vОIum de luсrйri neprevйzute in чаlоаrе de 217510,00 lei, inclusiv тVд (сопfоrm
devizului anexat) ýi totodatй Se exclud un volum de luсrёri in чаIоаrе de 109288 ,74 lei,inclusive тVд
(СОПfОrm devizului anexat), iar suma final5 а contractului va constitui l7242з1,72lеi, inclusiv тчд.

Сопdчсitоrчl grupului de lчсrч:

Anatol FORTUNA

:022-820-

Dепumirе ореrаtоr economic

"Mihcons PIus'SRL 2l75 l0,00



D \RE DE
::--..--:: ::.:-:l:::
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-\r. I dirt

SE \-\I i
.. ;,- ntruCtUlUi
i c -, rJ u lu i-cad ru

1 9.1 2.2 02 2

I.

Denumirea autorititii contr:lcr;rnre I. F. G i rr t rt o: i u I R ci c ul es ti
Localitate s. R,t: u le sti, r-n ulCri uleni
IDNO ',1:5:ti0/)9A38
Adresa t. R,i : u le 5 t i, r-n ulCriuleni
Numdr de telefon ti:18'5I:8
Numdr de far
E-mail oficial g irrt rtc'ttl6-9 nmil.cont
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenunrc, telefon, e-n;a;i

Bttrciu lngelo, 0 248 75 178,
g i t r t r u c u I @.9 nm il. co m

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

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

Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul procedurii de achizitie Cerereu ofertelor de preluri a

Obiectul achizi{iei Lucrriri cle constructie a hlocului sanitar
I interior

Cod CPV 45200000 - 9
Valoarea estimat[ a achizitiei 602 585.00 lei
Nr. qi link-ul , procedurii (se va indica din cadrul
p ort alului guv ern am e n t al wt vtv. rnt e n d e r. g oy. rnd t

Nr: ocds-b3 wdp I -M D- I 62 58 1 1 7 1 544 7
L i n k : h ttp s : //mt e n d e r, g ov, md/t e n d er s/o cds -
b 3 w dp 1 -MD- I 62 5 I I I 7 I 5 4 4 7 ? tub=contract-
notice

Data publiclrii anuntului de narticinare 09.07.2021
Data (datele) qi referinJa (referin!ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referd anuntul
respectiv (dupd cazl

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Lucrdri 
=

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nz rDa l

Sursa,de finanftfe . i Buset de stat tBuget CNAM I
Buget CNAS lSurse externe I
Alte surse: flndicati/

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/
acordului-cadru

22.07.2021

Denumirea oneratorului economic TOPLIDER SRL
Nr: 14
Dotn: 29 iulie 2021

Valoarea contractului de aChizi{ielacbrdului-cadiu Fdrd TVA: 578 480.83
Inclusiv TVA: 694 177.00

Termen de valabilitate 3 1.12.2021
Termen de executie 04.11.2021

IV.

Mai orarea valorii contractului
Micaorarea valorii contractului



1,1::i:-r;area termenului de executare I livrarel
-'ia':7a -

j[adificaree terntenului de valsbilitate a
3.:ze,ierea contractului I
-{.:eLe: [hdicayi]

Temeiul iuridic Legea nr. 131, art.76, alin.7, lit,2
CreEterea prefului in urma modifisirii -;:.:-= --;: - S: r',r indica dacd se utilizeazd pre|ul actualizat al

: oi,n'actului de achizitrii publice/acordului-cudrul

Modificarea anterioari a contractului
achizi{ii publice/acordului-cadru' i;'; 3 ce:,

-)[odiJicuea termenului de executare a lucriirilor
Si a terntenului de valabilitate a contrsctului
conform acordului adilional nr.1 din 30.11,2021
-JIodiJicorea termenului de vnlabilitate a

contractului conform acordului adilional nr.2 din
I7.03.2022

de

AIte informatii relevante

V. Descrierea achiziliei inainte ;i dupn modificare:
(Se vor indica tlaturo ;i antploarea iucririlar. ilotura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor.l
Natura, amploarea si volotreo lucrdrilor nu se nndificri.

VI. Descrierea circumstan(elor care au lEcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argwnentele ntodificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)
Dat fiintl faptul cd institutia nu a putut identifica surse de finantnre a lucrdrilor executate ptnd la expirarea

termenului cle valahilitste o controctului 61.12.202), Presedintele CR Criuleni cl,Pavel Sninu a propus de a

valobilitote sibil, i conform

caoitolului 3 al contractului nr.l4 din 29.07.2021.

Modiftcarea nu afecteazd tn nici un mod natura generald a contractului,

VIL Rezultateleexaminirii:

fn baza deciziei grupului cle lucru cle modiJicnre a contractului de achiz.ilie nr,-4 clin 19.12.2022 a fost
incheist acordul acliyionol privind _ntoclificoren termenului cle valabilitote a contractuluiptnri lu 30.06.2023.

Denumire operator
economic, :

Intreprinderea: ,

,::r Cu capital
,autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital str[in

::Ni; $i data aCordului
aditional

ValoarCa modificirilor (dupd
caz)

Firi TVA Inclusiv TVA

TOPLIDER SRL Canital autolilon 3 19.12.2022

*.t$*
I grupului de lucru:

/y7i'frbtirtt m.un. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53: tel.: 022-820-703;fqx: 022-820-728;

. gov. m d ; www. t ender. gov. md

652; fax: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ansc.ntd;
mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare si Sfdnt,

www.ansc,nld
I 24 et. 4; tel. :022-820-



DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-37/2022/002 din 20.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balti, piata Independentei. 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-

54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial primaria@balti.md 
Adresa de internet 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
Adresa de internet 

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(a)gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizifie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licitatie deschisa • Altele: Rndicatil 

Obiectul achizitiei „ Executarea lucrarilor de amenajare a 
terenurilor de sport din mun.Balti", conform 

necesitafilor DGC a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 45100000-8 
Valoarea estimata a achizitiei 1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei fara TVA; 

lotul 2 - 528 833,16 lei fara TVA) 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender, eov. md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1662986676273 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender, eov. md) Link-ul: https://intender.eov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-1662986676273?tab=contract-notioe 
Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 12/09/2022 
Data (datele) §i referinta (referinfele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv (dupa caz) 

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera la 
un proiect ?i/sau program finantat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu 0 Dan 

Sursa de finan{are Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizifie/ acordului-cadru 
Denumirea operatorului economic 

03.10.2022 

Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

oKJL Danlevita 
Nr: 190 Nr. data contractului de achizifie/acordului-

cadru 
Data: 04.10.2022 

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-
https://intender.eov.md/tenders/ocds-


Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fara TVA: 577 532,95 Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru 
Inclusiv TVA: 693 039,54 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute a.2022 - 3 luni dupa data inregistrarii 

contractului la MF-TR Nord 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fl efectuate: 

Tipul modiiicarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare 0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indica(i] 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pet. 4 din Legea 131/15 

Cre$terea pretului in urma modificarii (dupa caz) -

Modiflcarea anterioara a contractului de achizitii 
publice/acordului-cadru (dupa caz) 

N u • Da 0 
AA nr. l din 07.12.2022 privind 

micsorarea valorii contractului nr. 190 din 
04.10.2022 cu -181,59 lei cu TVA pentru lotul 1 
"Teren universal de sport din regiunea blocului 
locativ din str.T.Vladimirescu, nr. 65 din mun. 
Balti". 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura §i amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor natura 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 04 octombrie 2022, cu SRL "Danlevita" a fost incheiat contractul nr. 190 privind 
,yExecutarea lucrarilor de amenajare a terenurilor de sport din mun.Balti", conform necesitafilor DGC a 
Primariei mun.Balti. 

Contractul a fost incheiat pentru Lolul 1: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din 
str.T. Vladimirescu, nr. 65 din mun. Balti", in valoare de 693 039,54 lei cu TV A. 

Lotul 2: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Lesecico, nr.8 din mun. 
Balti" a fost anulat in temeiul art.71 alin.(l) lit.g) din Legea 131/2015 din motivul ca, la etapa analizei 
ofertelor, s-au constatat necorespunderi tehnice intre proiectul ?i devizul elaborat pentru lotul men{ionat.. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: a.2022 - 3 luni dupa data inregistrarii contractului la 
MF-TR Nord, valabilitatea contractului - pin a la 31 decembrie 2022. 

Pe data de 07.12.2022, la ?edin{a grupului de lucru, a fost examinata solicitarea DGC a Primariei 
mun.Balti nr.05-622 din 06.12.2022, cu privire la mic§orarea contractului nr. 190 din 04.10.2022 incheiat cu 
SRL "Danlevita" cu -181.59 lei cu TVA. La solicitarea DGC a Primariei mun.Balti au fost anexate scisoarea 
de informare nr.59 din 25.11.2022 intocmita de autorul proiectului, compania de proiectare IM "Biroul de 
Arhitectura §i Sistematizare", ?i scrisoarea nr.02-14/397 din 30.11.2022 intocmita de IM "Directia Construe^ 
Capitale Comanditar Unic", ce presteaza servicii de responsabil tehnic la obiectul mentionat supra. Speciali?tii 
au motivat mic?orarea valorii contractului prin modificarile aplicate de proiectant in documentatia de project, 
la solicitarea beneficiarului. 

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modiflcarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 



Pe data de 16.12.2022, la §edin{a grupului de lucru, a fost examinata notificarea nr.36 din 15.12.2022 
parvenita de la SRL "Danlevita" cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 30 
aprilie 2023 cu transferul surselor financiare in valoare de 418 594,03 lei cu TVA pentru anul 2023 §i 
prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 1790 din 04.10.2022 pina la 31 decembrie 
2023. Motivul invocat de agentul economic consta in faptul ca condijiile climaterice nefavorabile §i 
instabile din lunile noiembrie §i decembrie 2022 nu au permis o executare ritmica a lucrarilor. 

Specialistul DGC, responsabil de monitorizarea executarii lucrarilor la obiectul menjionat, a 
confirmat cele expuse de SRL "Danlevita", in urma ie§irii la fata locului. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ie/acordului-cadru nr.DAC-

37/2022/002 din 16.12.2022 a fost incheiat acordul adifional privind: 

- Modificarea termenului de executare a lucrarilor pitta la 30 aprilie 2023 si de valabilitate a 
contractului pina la 31.12.2023 - pentru lotul nr.l; 

- Repartizarea pe ani a surselor financiare, dupa cum urmeaza: 
pentru anul 2022 - 274 263,92 lei cu TVA, pentru anul 2023 - 418 594,03 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic 

~K —— 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. $i data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor (dupi 
caz) 

Denumire operator 
economic 

~K —— 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. $i data acordului 
aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL "Danlevita" Cu capital 
autohton 2 20.12.2022 - -

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

';fax: 022-820-728; Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi$inau, §os. Hincefti, 53; tel.: 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chlfinau, bd. §tefan eel Mare $i Sfdnt, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


I
model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.34 din 19 septembrie 2022

ocds-b3wdp1-MD-1662036948478 din "0l"setembrie 2022 .

"Modernizarea sistemului existent de apa potabila din s. Cobusca Veche"

I. Date cu privire la autoritatea contractantd:

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

[II. Date cu privire la contractul de achizi{ie:

Denumirea autorititii contractante Primaria Cobusca Veche

Localitate Cobusca Veche

IDNO I 00760 1 009059

Adresa s. Cobusca Veche. r. Anenii Noi
NumIr de telefon 068555 1 59

Numir de fax 026535266
E-mail p cobusca veche@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Galbinean Larisa .02653 5269,068521 669

Procedura de atribuire aplicatS Cererea ofertelor de preturi V
Nr. procedurii Link: ocds-b3 wdo I -MD -I 66203 69 4847 8

Data deschiderii ofertelor 12.09.2022

Nr. BAP Nr:21062650
Data nublicirii in BAP din 01 .09.2022
Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publicdrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anunful
respectiv.

Tipul contractului de achizifie Bunuri n
Servicii n
Lucrlri V

Obiectul de achizitie "Modemizarea sistemului existent de apa
potabila din s. Cobusca Veche" r

Cod CPV 45200000-9



NuV

Dan
C""t.".ttt se referi la un proiect qi/sau

program finanfat din fonduri ale Uniunii

Buget de stat

Buget CNAM I
Buget CNAS n
Surse externe n

Alte surse:B

Sursa de finanfare

12.09.2022Data d..i"iei de atribuire a contractului

"Alexidar GruPttSRLbperatorului economic ciqtigltor
Tel: 069335550Date de contact ale operatorului economic

Nr. contract de achizi{ie
19.09.2022Data contract de achizi{ie
Fdrd TVA:314134,84
Inclusiv TY A:62826

Vuloarea contractului de achizi{ie

31.12.2022Termen de valabilitate
19.11.2022Termen de execu{ie

Tipul modificirilor oPerate Micqorarea valorii contractului V
Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executarel lltarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate
Rezelierea contractului fl
Altele: findicatil
L"e"u l3l/2015 utt. TG ulin Q) P"ATemeiul juridic

Valoarea modificirilor findicati sumal

I"f""-attt privind creqterea pre{ului in
urma modificirii 

-

NU

Modiftcateu anterioari a contractului de

achizi{ie public[/acordului-cadru
NU

Alte informatii relevante

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

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare (natura qi amploarea lucririlor,
natura gi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amirloarea serviciilor):

Contractul nr.34 din 1g.09 .Z0ZZ in sum6 de 37 6961,82 lei incheiat intre Primaria Cobusca

Veche gi agentul economic Alexidar Grup SRL cu termenul de valabilitate pdnd la

31.I2.202t a fost executat conform termenilor prescrise in contract paragraful 2. pncI.2.l

durata de executie 2 luni de la data semnarii contractului.Grupul de lucru impreund cu

responsabilul tehnic s-au deplas atlafa\alocului pentru a participa la receptia finald a

obiectului.in uffna analizeigi verificdrii caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la

executare a lucr[rilor conform devizului qi anume: i
Deviz de excludere nr.01 (conform devizului ru.7-2-l)se micgoreazd la capitolul 1.

Sistematizare verticala -0,46 lei,cap.2 Imbracaminte rutiera din piatra sparta-180m2,suma -

19860,10 lei,cap.3 Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-30m2 suma -445,54lei,cap.4 
.



Gardul metalic suma -51 19,44lei,cap.5. Spatii verzi suma -4388,54lei,in total cu cheltuieli
adi{ionale la deviz se micgoreazi suma de -42163,31 lei la devizul nr.O1.

Deviz de excluderenr.02 (conform devizului nr.7-1-1)se micgoreazd la capitolul 1.

Sistematizare verticala suma -0,52 lei,cap.2.Imbracaminte rutiera din piatra sparta-200m2
suma -11100,50 lei,cap.3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-5Om2 suma 2042,05
lei,cap.4. Gardul metalic (62sectii-153.1m) suma 23405,37,cap.5. Spatii verzi suma 7421,I9
lei,in total cu cheltuieli adilionale la deviz se micgoreazd suma de -62879,03 lei la devizul
rr.02.
Deviz de includere nr.02 (conform devizul nr. 7-2-1),se majoreazd valoarea de deviz cu

suma de 14 823,62|ei qi inclusiv:
Lucrdri:Platforma A cap.1,1,Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - 8P100.20.8
suma 4455 ,42lei,Porlita metalica cu inaltimea H:1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma
de otel d:4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L:2,3 m - 1 buc; capac
patrat 50*50 - 1 buc; beton M150 - 0,072 m3) suma I 376,38lei,in total Platforma ,A'5 suma
5831,80lei,

Platforma B cap 1.2,Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vrzitare
ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, pe placa din B.A. prefabricata (KIIO-1)
suma376,66 lei,Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN,
confectionarea in ateliere centralizate (Turbodeflector/ventilator circular D 200 mm
confectionat in uzina),Forarca gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500,
utilizind masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm,Montarea tevii din
PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la2m,
avind diametrul de 200 mm SN4,Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre
de sticla, (Cot D 200*90),Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton,Borduri
prefabricate din beton, pentru trotuare - 8P100.20.8 (Bordura beneficiarului),Trepte
interioare din beton armat tumat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate,in
total Platforma B suma4576,11 lei.
Suma totald de includere cu cheltuieli adilionalela deviz constituie 14823,62\ei,
in total conform datelol explicate mai sus suma micqordrii contractului va cofistitui:
-42163,31 lei (Devizul de excludere nr.01) + (-62879,02 lei)(Devizul de excludere nr.02) +
14823,62|ei (Devizul de includere f/ nr.): -90218,71lei
Gupul de lucru al Primdriei Cobusca Veche analizind in realitate obiectul,procesele verbale
de executare a lucrdrilor a decis micgorarea valorii contractului nr.34 din 19 septembrie 2022
incheiat intre Primdria Cobusca veche qi agentul economic Alexidar Grup SRL cu termenul
de valabilitate pdnd La31.12.2022 cu suma de 90218,71 lei.Modificarile nu afecteazd, natura
generald a contractului,lucr5.rile au fost executate in termen conform obiectivelor puse spre
executare. I

Suma contractului nr.34 din 19.09.2022 incheiat intre Primdria Cobusca Veche gi agentul
economic Alexidar Grup SRL va fi de 286743,11lei.

VI. Descrierea circumstantelor care au ficut necesard modifioarea:
in urma analizei qi verificirii caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la executare a lucrdrilor conform
devizului gi anume:Deviz de excludere nr.01 (conforn devizului nr.7-2-l) se micgoreazi la
capitolul 1. Sistematizare verticala -0,46 lei, cap.2 Imbracaminte rutiera din piatra
sparta-180m2, suma -19860, 10 1ei, cap. 3 Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-3Om2 suma -445,54
lei,cap.4 Gardul metalic suma -5119,44 lei,cap.S. Spatii verzi suma -4388,54 lei,in total cu cheltuieli
aditionale la deviz se micgoreazl suma de -42163,31 lei la devizul nr.01.

Deviz de excludere nr.02 (conform devizului nr.7-1-1)se micgoreazi la capitolul l.
Sistematizare verticala suma -0,52 1ei, cap.2. Imbracaminte rutiera din piatrb sparta-
200n2 suma -11100,50 lei, cap.3. Trotuar-imbracaninte din piatra sparta-50m2 suma ZO42,0E



lei, cap.4. Gardul metalic (62sectii-153. hn) suma 23405,37' cap' 5' Spatii verzi suna

7 421, tg lei, in total cu cheltuieli adiiionale la deviz se micaoreazd suma de -62879'03 lei la devizul nr'02'

Deviz de includere nr.02 (conform devizul nr.7-2-1),se majoreazitvaloarea de deviz cu sllma de 14 823'62

lei gi inclusiv:

Lucrdri:Platforma A cap.l,l,Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - 8P100'20'8 suma 4455'42

lei,portita metalica .u inutti.n.u H:1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4'2 mm -1'6 m2; stilpi

meialicidinteava p'oatasg*50*5 L:2,3m- iUu.i"upucpatrat50*50- l buc;betonM150 -0'072 m3)suma

| 376,381ei,in total Platforma A5 suma 5831,80 lei'

platforma B cap l.2,Ridicarea la nivelul strazii acapacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de

alimentare cu apa si canalizare, pe placa ain g'e' prefabricata (KIIO-l) suma 376'66 lei'Deflector circular cu

perimetrul 900 - 1600;*, tip'cnt.i cll, conrectionarea in'ateiiere centralizate (Turbodeflector/ventilator

circular D 200 mm confectionat in uzina),Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500'

utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diimetrur de: i90 mm,Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru

scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m' avind diametrul de 200 mm

sN4,Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre di sticla, (cot D 200*90),Demontari: borduri

Ia trotuare, asezare pe beton,Borduri prefabricate din beton, pentru-trotuare - 8P100'20'8 (Bordura

beneficiarului),Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi

placate,in total Platforma B suma 4516,ll lei'

Suma totald de includere cu cheltuieli adifionale la deviz constituie 14823'62lei'

pentru lucrarile excluse din caietul de sarcini s-a intomit Deviz nr'01 suma-42163'31 lei'nr'02 suma -62879'03

lei de excludere gi deviz de incrudere suma de 14g23,62lei unde detailat s-au exspus lucrdrile neeczecutate $r

executate cu valoarea totald de -90218'71 lei'

in urma analizelor ambele pdrfi au ajuns la concluzia de a micaoravaloarea contractului nr'34 din l-g

septembrie 2022 incheiat intre Priniria cobusca veche gi agentul economic Alexidar Grup

SRL cu termenul de valabilitate pdni la 31. t2-2022 cu suma de 90218'71 lei'

VII. Rezultatele examinirii:

in rezultatul examinirii, grupul de rucru inbazadeciziei soliciti incheierea acordul-cadru privind

micqorarea valorii contractului nr.34 din 19.09.2022 incheiat intre Primiria Cobusca Veche 9i

agentul economic Alexidar Grup SRL cu termenut de valabilitate pini la 3l'12'2022 cu suma de

90218'71 lei.

suma contractului nr.34 din 1g.0g.2022 incheiat intre Prim[ria cobusca veche qi agentul economic

,*d co r e ctitu din e a d esfds ur d r ii p r o c e d ur i i d e
Prin prezenta ilare de s

achiiilie,fapt pentru tor" pooitd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare

Conducitorut grupulgi de lucru pentru achizi{ii:
,y(p \F" t*,4q r

Executor : G albinean Laris a

Tel. : 0 2 6 5 3 2 6 9, E-m ail : p co bus c av ec he@gm ail' c om

Alexidar Grun SRL va de 286 lei.

Denumire operator
economic

Nr. si data acordului adi{ional
Valoarea modific[rilor (d

F[ri TVA Inclusiv TVA

Alexidar Grup SRL Nr.44 20.r2.2022 238952,59 47790,52







Dепчmirеа autorititii coпtractante
Localitate

Nчmir dc telefon
E-mailol'iciлl
Аdгеsа dc internet
реrýоапп de contact
(пuпtе, рrепuпе. tеlеfоп, e-llшil

D {Rt DE SЕлмА
pritind modilicxlea contгactulUi

de !chizitii publicc
,1/, ,

ri},irе la autoritrtea contractanti:

пuл, chisinau
l0lз60l0000495
\tг, Iiraspol Il/1

, а,5> J'И zl 12,2|

GепеrаI al Politici al МА{

022_868-] ]0

ll. Dltc cu pt.ilirc la pl.octdUra !iё,,chi,itlc:
Tipul procedurii dc achizitie

ieo@ico.дov.md
www.poIitia,md
Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.Йd:
022_tl68-265. 067-402-1 74

Link-ul:
https://mtendeг.gov,md/tenders/ocds_
ЬЗwdр] -MD_
l 665 l 278 ] 6672?tab=contracbnot ice

].iс]]9!! Ц!ýсЦца

Nr| ocds-bз l-Ml)-I665l278l6672

obiectul дchizitiei

vаlо1rrса co tractului
cadr
ТOrmеп de valabilitato
Теrmсп tle ехссц!!е

Qjlдlzitive de mirsurаrе а vitе?!r0!!!L
]що0000-8
,t з48 800,Q!

07, ] 0,2022

Buget de Stat

з l.]0,2022

SаtЫу Саmега S
Nr: I82,BN
Data:08.11,2022

Iv. Dаt€ cu

dc achiZiTic/acordului-

virc llt modificnIile псссsаIе п fi cfcct|t,lel

Гай тVА: 66 600.00 вurо
tnctusiu тvд: 66 соо,00 ыlrо
з1.12.2о22

пi la data de ,,l5" dссеrпЬriе 202)

п contbm]ilale cu рrечсdеrilе art.zz aJin, (}1 щt21
din Lcgea пr, lЗl/20l5 plivind achiziliile pulrlice
5i апuлrс ,,сlulоril еа (:опlt,асlопk1 iпlfоdч||
lrерlllldе rcziliera uпiIale1.olapre|dzl!l la аliп, (1)
iп ФпdiIiilа |юпlrаспR|lе сuрrfusс iп dо( чпlспlа|iа

vаIоаrеа eýtimati а achizi
Nr. si link-ul procФdurii aýс уа jпdiсt| diп сL!й
роrlаl u h!i gчуеrпuпlепtа[ yv цп t t t: ш lt:t, g11,1ц|)

l]ita publicarii anuntuIui de paгticiDare
Data (datelc) si геfеriпtа (referiпtele) рuЬliсiiгilоr
апtегiоtlе iп Jnrnalttl oficial al Uniunii Еurореп0
privind proiectul (proicctele) la сirге se rcfcri
апuпtчi respectiv rdлр.i са

contractul dc achizi(ie/acordlll-cadru se rеlсri la
uп proiect si/sltu рrояrап fiпдпtАt din fon{turi ale
f]niuлii llurоDслс
Sчrsд dc liпап!аrе
l)дta decizici de atribuire n contractului de
achizi!ie/ асоrdч|ui-саdrч
Dcпumirell opeгatorrllui есопопriс
Nr. ýi data сопtrасtчlui de achizitie/acordului-
сidru

TeInciul,iuridic

Cod сРv

Nu

IlI. la
Tipul contractului dc achiZitic/acordtllui-cadru Вuпuri

Nu

't'ipul rпоdiliсriгilоr Rezo]utiunea contractului



Modificarca anterioari а conlrxclului (le
асh iZilii pUhlice/acordUlui-cad rU /l14,l7

creýterea pretului iп чrпа modificirii

Pct. 8.1 din Contract,
,,rezoluIiunea Coп|laclului se
acordul сопuп al РdЦilоУ',

potrivit caruia
Poate realiza сч

v. Dсýсгiеrеа achizilieiiлnintё ýi dupn mоdifiсаге:
Unn e а desйSuririiрrcсеdUг]id! achizitii рuЫiсе пr, осds-ЬЗrуdр]-МD- l665 ]278lбб72 din 07,l0,2022

рriчiпd achizцionalea dispozitivcloг de паsurпrе а vilczei (rаdаl), а fosl аtгiЬuh сопtгасtul n1.182-BN din
08,l 1,2022 opelatorulLli есолоmiс ..Safety сапlегJ s\ \1сп" b,R,L,, iп s llпа li Iu|,] de 66 о00.00 Еurо. tiга ТVл.

vl. DcScrieгca cil.cumst.ntclor саfе au ficut пессýаrП nlodificarea:
Diгectia maпagetlrenlul ргоiесtсlог, prin rapolIul nl,]4/54_1ll97iпt, din l2,12,2022 пс iпгогпеаzа са

bunuгile сс UIlпеаzа а t] ach]Zilionate conlir.ln сопtrасlului пl,t82 BNclilr 08,11,202]sLlлtcuc]ub]ndest;пitie
геsрссtiч iп со.l'оглtitаlе cU Н,с, пг.606i2002 cu pгiYilo lа SiSlefiul nationil de corr,, :r] ечроrltrlui,
leexpo UlUi,imporlulLliýit|anzitLlluidemагfuristl'alcgiceinRepublicaMoldovaLlrmea7aаfiоыiпulаaLltoli7alia

La data de 06,12.2022, Inspcctoltt[Il сgпега1 а1 Po]itiei а dcPus сеrеrс lа Agenlia Seгlicii РuЫiсе, ill
чеdегса оЫiпеrii aulolizalici individuale de iInpoП,

Totodata. e]jle de lnenlionat jп солlЬппitаtе сч pct 2,7 .tin Regulamcntul cu рriчiге la regimul de contl!l аl
c\poftUlui. геехро Ulчi. iпrрогtUlui si tшnzitului dc man.fLlri sl]atcgice аргоЬаt piin Iз,c. пr,60612002, лgспliа
Seп,icij Publice va elibera autoгizalia iл dectlls dg j0 zile calend;гisricc. геsресriч aLrtoгizatia de ilnporava Л
cliberata in апu1 202з,

. ,Аýtlы, inllu evitarea сhе]tuiеlilог Suplimcnta.e penllu depozilarca ЬuпulilоI in ant|cpozitul vaпta] а
Ыlnulil0I рапП la оЫiпеrса autoгizal]ci de import, Directia mапа8епrспtчl proiectc]or, propunc са ЬuпUгj]е sa fie
livlate in апul 202] cu achilarca асеýога din conlul sLlБelor 1]папсiаrе prcvizLlte pcntlLr а;u1 202З.

Subsccvent, este dc menlionat са potl,ivil рrе\,еdегilог al,t.71 alin. ( ]) al Lcgiinr,1] l/20l5 ргi!iпd achizirijlc
publice conllactu] dc achizitii рtlЫiсе sc iпсhеiе сопI'()llп рrосеduгilоr dc achizitie pnblica plcvai,ute de ргсzепtаlege, репtru Пllгсаgа Sunr.t atl ibuila uпеi achiZil]i ре un ап. iп teltleiu] Planului jc a;hiziljc ýi iп limna аlосаliilог

Alte iлiоrша relevantc

Respecliv, Gruрul de luсгu se at]a in imposibilitate de
nentionat,

Reieýind din cele expuse. in conformitate cu punctul
propune геzо]utiuпеа contmctului, in Suma de 66 600 ечго

vlI. Rezultateleexaminarii:

Conducitorul grupului de |чсrч:

Аlехапdrц GANACIUC
|NлDе, ргеппlе)

L.ý.

Аgеk|iа дсhi:i|ii Publice: 1uп Сhi пач, ýos. !Iiпсе$li, 5з: le| : а22-820-7
е пail: ЬарGаkлdеt so\,.Dld: л\л| lелdе|,8оу.п(l

а ргеlчпgi perioada de valabilitale а contractului

8.1 din contractul лr,l82_вN din 08.]1,2022. Se

in baza deciziei grupului de luсru de modificaгc а coлtractului de achizitjыacordului-cadru пr,225 din
21.] 2.2022 а fost incheiat acordul adilional privind геzоjuliUлеа Сопп actului пr,li2_BN din 0s, ] I.2022,

66 600 еUю

Г)епumirс operator
economic

cu capililýtr5in

Nr. ýi data iсоrdчIui
aditionaI

2l,12,.2I)22

vаlоаrеа modificirilor

Fпri ТvА

66 600 еUrо

022-1J20 728:

lnclusil

,,Sataly Саmеlа
SvStcm" S.R.l I

irr1,l

2
ч._gl#



DARE DE SEAMA
priyind nlodifi саrеа сопtгасtчlui

de achizitii publice 

/ _ (/ l )[; ef_|2 2ozz.
Date cu ргiчiге la :lutoritatea coлtractantii

lL Datc ct! pгiYirc la рrосеdurа de achizitie:

llI. Datc cu privirc Ia cono.actul dc achiZitic/acoIrtul-cadIu:

Denumirea autoriti{ii contractante lnspectoratul СепеrаI al Politiei aI MAI
Localitate пuп, chisiniu
IDNo l0l з60 i 0000495
Adreýa so,,'l'iraspol l l/l
Numir de telefon 022-868_1з0
E-maiI оfiсiдl achizitii@igp,gov.lnd
Аdгеýа de iпtсrпсt rt,rvrv.poIilia,md
реrsоапа de contac1
(пuпе, рrепuпе, tеlеfЬп, е-пlоil)

Nictl Belitei, nicu,belitci(]igp.gov,md.
060lllз]7

Tipul procedurii de achiziтio Licitatie deschisi-l
obiectul 1ichizilici I t.сrегi de гс,t^r.rrе а r..lrlсlоr clc.,lli.e

intcrioare ýi ехtсriоаге la Scdiul lP Florcýti
cod СРv 45400000-1
\ill0агеа estimali а achizitiei l56 760,00]

NI. ýi liпk_ul procedurii rle й iпdica cliп cudful
porlLlului gl.л}еrпа]llепlаl Ii|\l, tl1l(ltllc|,9lл,.t1l)

Nr: осds-ЬзwdD l -МГ)-] 665 l 446з5з95
Link_l:
https://mtendeг.gov,md/tenders/ocds_
ЬЗwdрl-МD-
l 665 l 446з 5 з 95 ?tab=contracЁnotice

Dalll pllblic'irii anunlulUi ile |,агli(.il,аrе 0,7.10,2022
Dпtа (late!e) ýi referinta (rсfсгiпtеlе)
рчЫiсirilог aoterioitre in,lчгпаlul oficial al
Uniunii Еuгорепе pгiYind proiectul (proiectclc)
la сrrго ýе refeljl апчпtul rcspectiv /.i./rd с..Е/

'l'ipul contrtctului de achizitie/acordulu!cadru Luсгilгi
contractul de achizitie/acordul_cдdlu se rеfеri la
чп proicct si/sau program fiпппtаt din 1'oпduri alc
UniuniiEuIopene

Nu

sursa de fiпапtаrе BLlgcl de Stat
Dala deciziei dc atribuirc а contractului dc

'lchizitic/ 
acord lui-cadrI

з1,10,2022

Dспчлrirеlr орaг{tоruIui ссопопiс Edif - (:оп\lr S.]l.L,
Nr. ýi data contlactului dc achizitie/icordulu!
cadrU

Nr: l8]_LC
Data:Olt,l 1.2022

V{lоаге,r cOпtractului de achizitie/acordului-
саdгч

l:аrд ТVл| 8l5 ]29.58 ]ci
IncluSiv TVAi 978 з95.50lеi

тегпlсп de valabilitate з1.12.2022.
'['еrпrсп de cxccutie Рiпп la l5,12.2022

Tipul nloditicirilor Маjоrагеа valolii contractulUi
Гсmеiul juridic Iп temciul аrt.76 aIin.(7) dilr Legea пL l] ]/2Ol5

privind acbiziliile рLlЫiсе
Сrсýtеrеа рrсtulчi in uI.nla modificirii

Iv. Dаtё сu рrivirе ]n пodificnrile ncccsare х fi cf'cctunte:



v. Dеýсri€r€а schizitiei inainre ýi dupб modificare:

Urmаге а petrecerii licitaliei deschise пr. осds_Ь]wdр]_МD-l665l446з5з95 din 07.10,2022 cu
participantulu; ,,Edif- constr" S,R,L. а fost iпсhе;аt сопtrасtчl nr,I8]-LC privind achizilionarea lчсrаrilоr dc
гепоvаrе а геlе]еlоr electгice iпtегiоаrе ýi ехtеriоаге la sediul IP F]огеýri iп suma totali de 978 з95,50 lei inclusiv

vI. Deýcri€rea circumýtantelor cgre au fficut песеýаrй modilicдrea:

Ре parcursul executar;i lucrariIorde rепочаге а relelelor еlесtr;се interioare ýi exterioare Ia sediuI IP Flоrеýti,
d€ саtrе Antreprenor au fost ideлtificate un ýiг de ]uсгагi suplimentare Йrа e;ecutarea саrоrа nu este posibi]a
finalizarea obiectivului, dupa счm urmeazaI_ urmаrе aexcluderii panoului de distribulie cu 48 modu]e este песеsаr montarea pano ulu i de dislгiЬuljе cu

Зб module ýi а ачtоmаtеlог BA47-29ll/B/l0 4 buc,, АВDТ-З2/2/С ] 6/З0 2buc: ВА47_29ll/С/lб 7 Ьпс
(incluýi\ co.1uI a(e.lora),

- avand in vedere faptui са пu Se vor desЙýu'. lчсrаri de fiпisаге, pentru mопtагеа саЬlчrilоr electlice реtачапе. inclusiv mаsсаrеа acestora este песеsаrа mопtаrеа cablurilor in салаlе din mase p]astice 25х
]6mп iп cantitate de 590mI, fiind excluse levi]e de ргоtесliе din viniplast;- репtгu mascarea gгuрurilоr de cabluri jn соridоrul clidirii este песеsаr попtагеа canalului metalic
40х ] 00rпm з5ml. canal cu dimenýiljni 50х200mm 60ml cu fiхаrеа асеStоrа ре Suроfi din metal 75buc;_ репtru alinentarea сu епеrgiе electrica а Ыосulчi n1,2 este песеsаr montarea cabblui in canale metalice
80х80mm ЭOml ре perelele existent;

- репtru dаrеа in ехрlоаtаrе а rеlе]еlоr electrice ехtегiоаrе este песеsаr efectuarea iпсеrсаrilог чегifiспlilпf
electrice cu рrеzепtаrеа гaportului,

- in planul de execu!;e al rеtеlеlоr electгice ехtегiоаге ý-а modjficat геаmрlаsаrеа саыului cI-2A
зх50+1х54.6mm din notivul nerespectarii zonei de protectie, cantitatea cablului mаjоriпdu-sе cu 20mI,
inclusiv ]елtа metalica l8nl, clema de апсоrаrе бьuс, set clema сu suport 2buc, clama релtгu banda
50buc.

Astfel, urmаrе а intocmirii actul ui de constatare пr.2 diп l 6, l 2,2022 (se anexeaza), Апtrерrепоrчl de соmчпcu reprezentantul ВепеfiсiаrчIui, responsabilu] tehnic ýi proieclantul au const;tat са чаlоаге luсгаrilог
suplimentare este de 79 535,00 ]ei ;nclusiv TVA (8.1з% din чаIоаrеа contractului

vII. RezUltatele€xýminбrii:

iлЪаzа deciziei grupului de Iчсгu de nodificare acontractuluide achjzilie/acordului-cadlu пr,224 din 21,12,2022
а fost incheiat acordu] ad;tional privind mаjоrагеа valorii contmctului nr.18I-Lc din 08,] ],2022,

ModilicarФ апlеriодri а сопtrдсtufui dc
blice/acordului-crdrn

Agen|ia Achi:i||iPublice: пuп. Сhiýiпаu, ýos. Hh
e-пlail : Ьар@lепdеL gоу.Dld: лчу lепdеl, gоу_ пd
А_q:цУ N!l_i!Цa P:!|lu Sоhцiопа]еа Coиles|a|iilol| плп сhifiлаu, Ьd ýlе|ап cel Marc ýi SIалl,
652;|й 022-820-65 l ; е-ппil: conleslaliiclansc пltl; 1ллl,апsс. лld

|21.1 .| lel 022-|J20

Dепumirе opcrator
ссопоmiс

iпtl,ергiпdеr€а:
Nr. ýi dIrtll acordnIпi

aditional

vаlоаrеа mоdifiсtrгilоr
(dupi caz)

F:iri '|'vА Inclusiv
,I,чА

l-]dif - ConSll S.R.I_.
Сu cxpital

] 21.12.2022 66 279,17 79 5з5,00

Coлducntorul grupului de Iucru:

Аlехапdrч GANAсIUс
(Nлче, РrелldЕ)

L.ý.

Agen|ia Achi:i||i Publice: пuп. Сhiýiпаu, ýos. Hince i, 53: lel : 022-8

2



DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа сопtrасtчlчi

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdгч

Nr. 08 din 20 brie2022

I. Date сч privire la autoritatea contractanti:

П. I)ate сч рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

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

рrimаriа Basarabeasca
оr. Basarabeasca
l 00760 1 005604
r-пul Basarabeasca, оr.ВаsаrаЬеаsса,str.Каrl
Маrх,57
06842з6461029722з1l2
02972253l
primaria.b4sarabeasca@yandex.ru
or.Barabeasca,SRL"Starnet-Sol uti"
Elena ýevcenco, telefon 069780770

рrimаriа.ЬаsагаЬеаsса@уапdех.ru

v Сеrеrеа ofertelor de
Ьuпiti{irеа gi dezvoltarea iпfrаstrчсturii

economice publice rчrаlе prin rесопstrчс{iа
rеtеIеlоr qi instalatiei de canalizare репtrч
оrа9ul

,rIП

strada Sovhomaia,,
45200000-9
2182994,12|Lei
Nr: 2l057905
Link-ul:ocds-bЗ l -MD-1654685884747

de 08.06,2022

Lчсriri V
NuV

Alte suгsеV, Bugetul local V

22,06.2022/ 20.|2.2022

HIMI
Nr: 44 / 83
Data: 05.07 .20221 20.12.2022
Fёri ТVА:18191б1 11leil 52l
Inclusiv ТVА:2 l2lei/ 65207l

3l decembrie 202З
0l iunie 2023

Iv. Date сц privire la mоdifiсiгilе necesare а fi efectrrate:

Localitate
IDNo
Аdrеsа

Nчmf,r de telefon
Nчmir de fax

persoana'de сопtдсt
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Jipul рrосеdurii de achizifie
Obiectul achizi{iei

Cod CPY

Nr. qi рrосеdчrii уа indica diп

participare
Data (datele) qi геfеriп{а (rеfеriп{еIе) рчЬliсirilоr
апtеriоаrе in Jчгпаlul oficial al Uniunii Ечrорепе
privind рrоiесtчl (proiectele)
respectiv (dupd caz)

la саrе se referi апчп{чl

Tipul contractuIui de
сопtrасtчI de achizi{ielaco rd чl-саdru se rеfеrй la шп

,proiect 'ýi/sач рrо€rаm finanlat din fonduri ale
IIцiцпii Ечrорепе
sчrsа de fiпапtаrе

,Data de atribuire а contractului achizi{ie/

Nr. Ei data contractului de

de achizi{ie/aco rd чIцi-саd rч

Теrmеп dq valabilitate
Теrmеп_.dе,ехесч[iе



моdifiсаrеа termenului de valabilitate v

LEGII privind achiziliile publice nr.l3tConform
din 03.07.2015
Firё mаjоrаrеа чаlоаrеа contractului de

пr.44 din 05.07.2022
Nu sunt

Nu sunt

v. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, iatura si caпtitatea sau чаlоаrеа Ьuпurilоr, пatura si amploarea
serviciilor)

SoJhoznaia.. йrё

vI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе ач frсчt песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)

data

datorie -652071.12 lei.

Vп. Rezultateleexaminйrii:

in baza deciziei grupului de luсru de mоdifiсаrе а contractului de achizi{ielacordului-cadru 08 din20 dесеmЬriе 2022 а fost incheiat асоrdчl adilional privind vaIa
2022

decem 2023 din cauzй linsei finапtirii.

Сопdчсitоrчl grч

cimpoes valentin /

(Numе, Рrепuпе)
2l

2

п
,,MEýTER _GHIMIýLI ,,

Сч capitaI

е
83 20.12.2022 52lб56,90lеi 652071,12lei

\ч

(Sеtппiturа)

Tipul mоdifiейrilог

Temeiul juridic

рrе{чlчi iп чrmа modificirii(dzp_d caz)

моdifiсаrеа anterioarf, а contractului de
achizitii рu blice/acordului-ca dr u(dup d с az )
AIte rеlечапtе

\,

(dupЁ
caz\

vаlоаrеа modificйrilor

Dепчmirе operator
economic

Iпtrерriпdеr
еа:

Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striiп

Nr. ;i data асоrdulчi
adi{ional

Fйrй ТVА Inclusiv ТVА



Model -  tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 19 decembrie 2022

L Date cu privire îa autoritatea contractantă:

D en u m ire a  a u to r i tă ţ i i  c o n tra c ta n te Prim ăria Ineşti
L o ca lita te satul Ineşti, raionul Teleneşti
IB N O 1007601005501
A d resa M D -5822, satul Ineşti, raionul Teleneşti
N u m ă r de  te lefon 0258-50600
N u m ă r de  fax 0258-50297
E -m ail o ficial prim aria.inesti@ gm ail.com
A d resa  de  in te rn e t
P e rso a n a  de  c o n tac t B unescu G henadie, 067358501.

(nume,prenume, telefon, e-m prim aria.inesti@ gm ail.com

ÎL Date cu privire Ia procedura de achiziţie:

T ip u l p ro c e d u rii de ach iz iţie Cererea ofertelor de preţuri jj 
Licitaţie deschisă □ Altele:

O b iectu l ach iz iţie i Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor 
în satul Ineşti

C od C P V 45233161-5
V a lo area  e s tim a tă  a ach iz iţie i 3984890
N r. şi lin k -u l p ro c e d u rii

portalului guvernamentalwww,
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1645079286215
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1645079286215?tab=contract- 
notice

D a ta  p u b lic ă rii a n u n ţu lu i de  p a r tic ip a re 17.02.2022
D ata  (da te le) şi re fe r in ţa  (re fe rin ţe le ) p u b lic ă r ilo r  
a n te r io a re  în  J u r n a lu l  O fic ia l al U n iu n ii E u ro p e n e  
p riv in d  p ro ie c tu l (p ro iec te le) la  c a re  se re fe ră  
a n u n ţu l re sp ec tiv  (după ca

III. Date cu privire la contractul de acMziţie/acorduî-cadru:

T ip u l c o n tra c tu lu i de a ch iz iţie /a c o rd u lu i-c a d ru Bunuri □ Servicii □ Lucrări jj
C o n tra c tu l de  a c h iz iţie /a c o rd u l-c a d ru  se re fe ră  la 
u n  p ro ie c t şi/sau  p ro g ra m  f in a n ţa t d in  fo n d u ri ale 
U n iun ii E u ro p e n e

N u □ Da jj

S u rsa  de f in a n ţa re Buget de stat □ B uget CN AM  □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse ff: [bugetul

D ata  deciziei de  a tr ib u ir e  a  c o n tra c tu lu i de 
ach iz iţie / a c o rd u lu i-c a d ru

14 m artie 2022

D en u m irea  o p e ra to ru lu i  econom ic TOPL1DER SRL
N r. şi d a ta  c o n tra c tu lu i de  ach iz iţie /aeo rd u lu i- 
c a d ru

N r:17
D ata:24 m artie 2022

V a lo a rea  c o n tra c tu lu i de a ch iz iţie /aco rd u lu i- 
c a d ru

Fără TV A :330763,86
Inclusiv T V A :66152,78

T e rm e n  de v a la b ilita te 31 decem brie 2022
T e rm e n  de execu ţie 1 (u n a )lu n ă

mailto:primaria.inesti@gmail.com
mailto:primaria.inesti@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului j |
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicaţi]

Temeiul juridic [Indicaţi actul normativ,
Creşterea preţului î i î  urma modificării 
caz)

In urma m odificărilor va
contractului nr 17 din 24.03.2022  
11 443,93lei. Valoarea

fi in d  de 396916,64 l
valoarea fina lă  a contra va 

408360,57 lei.
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru

[Se vor indica toate
anterior ş i valoarea acestor

Alte informaţii relevante ______________ 2_____________

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)
Pe parcursul efectuării lucrărilor a parvenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu au fost 
prevăzute iniţial în caietul de sarcini şi devizul ofertă, dar necesită a fi executate în conformitate cu procesul 
tehnologic şi anume: necesitatea tăierii cu mecanizme specializate (maşină cu discuri a stratului asfaltic pe o 
porţiune 188,8715 ml.
Iniţial costul lucrărilor publice de renovare a trotuarelor în satul Ineşti raionul Teleneşti,conform 
contractului încheiat constituia sumă de 396916,64 lei.
Costul lucrărilor suplimentare constituie suma de 11443,93 lei.
După modificare suma contractului va constitui 408360,57 lei.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru) 
în temeiul Notei de constatare nr.01 din 19.04.2022, depusă de către TOPL1DER SRL în calitate de 
Antreprenor (executor ) al lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare a trotuarelor în satul Ineşti, raionul Teleneşti” 
despre situaţia, că pe parcursul executării lucrărilor de construcţie la obiectul indicat a parvenit necesitatea 
executării de lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute iniţial în caietul de sarcini şi devizul ofertă, dar 
necesită a fi executate în conformitate cu procesul tehnologic.

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acorduful-cadru nr.05 din 12 decembrie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind m ajorarea valorii contractului nr.17 din 24.03.2022 „ Lucrări 
de reabilitare a trotuarelor în satul liieşti, raionul Teleneşti” cu suma de 11443,93 Iei.

Denumire operator 
economic

---- -3-------------------------------------------------------------

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Fără TVA
Inclusiv

TVA

TOPLIDER SRL Cu capital
autohton

01 12.12.2022 340300,47
<s*

408360,57

Conducătorul grupului de lucru: 

Bunescu Ghenadie
(Nume, Prenume)
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V. Descrierea achiziliei inainte qi duрй mcdificare:

iп rezz;ltatul рrосеtiлхii de ackizi{ie рriп cereyea oJertelBr de pre! сu пl". осds-'!э3wdр}-fо{D_l65,|674з*2{i4

diп "0В" iuпiе 2022 а fost iпclzeiat сопtrасtul пr. 35 diп 0В.09.2022 сu АNдDЕм-соNSТR{]сT,ý.fi.l,. репtru
ctrki:iticu*:srgcl ft!{:r*{i{{?B, a_ie r*рз*rз,ýi* хsрi;s!й *,ч,f*rf+сз&i *l lP Lёсееsl Tecre{il: ,.fu!iý,:ai ýржiзусsсtt" tiiп еr,. Aqerzii

Nоi"

YI. Descrierea сirсчmstап{еlоr care аu Йсut necesari modificarea:

*peratorx! есоsзслпiс АNАDЕjу{-СВl-}БЖГ-lСT- ýlя.t,, priп t!епаеl"s, * sciicita{ рs,еlжэgirеа teTttleпu{Mi de

valabilitate а сопtтасtului iп lеgdturй сu urmdtоаrеlе сirсumstап!е:

- ttp*ri$ict lzsсrirr!{вr srфiвхепtаrc {{ýrc wýt яа*g_f,*sf дlrel,dzc;te {$ c*i*{tý de s*rсigli;
- ricb:tltpll*ireu {Hcrigr|ii{}r il: tirHp tlir: cauz* c*rtcýi;iilor" сlirrзgtеriсе пеfач,iэrс:Ьilе iti*эp pl*i*s iyt {жls rraieпrbrie,

temperaturi joase iп luпа decembrie).

ъГ{l. Rezraýt*te}eexaжia*r,ii:

trr baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizi\ielacordului-cadm пт. З5 din
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