
Nr. *V din a U o .  2022

D A R E  D E SEA M Ă
de atribuire a contractului de achiziţii publice

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Acord-cadru
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21047893
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Piese de schimb pentru utilaje şi mecanisme
Cod CPV 34330000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazid 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

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

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l638360151235
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1638360151235?tab=contract-notice
Data publicării:01.12.2021

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

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

xD a nNu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 -Actualizat- 
08.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 25.01.2021
Link-ul:httDs://tender.20v.md/ro/svstem/ 
files/bap/2014/bap nr 061 .pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; □ Buget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; aAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 500 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 04.01.2022, ora 09:00), au fost depuse următoarele oferte.

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 IC S  ” C B S  M o to rs ” S R L 1 0 0 7 6 0 0 0 2 0 3 5 0 SRL C arpat B elaz Service, S tankevich  V ik tar/ 
S tankevich  V iktar

2 S R L  ” L a n g e ra ” 1 0 0 3 6 0 0 0 8 4 4 6 0 B altă G heorghe/B altă G heorghe

3 S R L  ”A r id a n  C e n te r” 1 0 1 5 6 0 0 0 1 7 8 5 0 C osariova E lena/C osariov V ladim ir

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS”CBS 
Motors” SRL

SRL
”Langera”

SRL ”Aridan 
Center”

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

Documente de calificare
Oferta prezentat prezentat prezentat
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat prezentat
Certificat de conformitate neprezentat prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor

prezentat prezentat prezentat

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

corespunde
prezentat prezentat

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11) prezentat prezentat prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularul 
(Anexa nr.13)

prezentat prezentat prezentat
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Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform 
Formularul (Anexa nr. 14)

prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.16)

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.17)

prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa 
nr.19)

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20)

prezentat prezentat prezentat

Termen de garanţie a pieselor prezentat prezentat prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Loturile 
pentru care a 

fost depusă 
oferta

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Piese de 
schimb 
pentru 

utilaje şi 
mecanisme

IC S ”CBS 
M otors” SRL

2 500 000,00
La solicitarea 
beneficiarului 

potrivit 
necesităţilor

- -

SRL "Langera” 11,15,16 1 750 000,00 + +

SRL ”Aridan 
Center”

5,15,16 2 500 000,00 + +

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

05.01.2022 SRL ”L angera” Prin  ser. nr. 06 s-a so lic ita t p rezentarea 
D eclaraţiei priv ind  dotările  specifice, 
u tilajul şi ech ipam entu l necesar pentru 
îndeplin irea corespunzătoare a 
contractu lu i con fonn  F orm ularu l (A nexa 
nr.13) şi a D U A E -ulu i com pletat potrivit 
cerin ţelor solicitate.

L a  data de 11.01.2022 
operatorul econom ic a p rezentat 
inform aţia so licita tă conform  
cerin ţelor din anunţ

06.01.2022 SRL ”A ridan 
C enter”

Prin ser. nr. 09 s-a so lic ita t să se prezinte 
inform aţia pentru  care lo turi s-a depus 
oferta

L a data de 10.01.2022 
operatorul econom ic a  p rezentat 
inform aţia so licita tă

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

ICS ”CBS Motors” SRL
Lipsa Prezentării de dovezi privind conform itatea produselor, identificată prin referire la 
specificaţii sau standard relevante - copia originalului confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului, solicitat potrivit pct. 16.4 al anunţului de participare;
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La verificarea calcului lichidităţii generale s-a constatat că lichiditatea nu corespunde 
cerinţelor minime solicitate conform cerinţelor pct. 16.8 al anunţului de participare.

în urma celor expuse, se descalifică oferta prezentată de către ICS ”CBS Motors” SRL 
potrivit art.69 alin. 6 al Legii nr.131 din 03.07.2015 - Autoritatea contractantă nu acceptă 
oferta în cazul în care: lit, a) ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile o
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

A

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

Atribuirea contractu ui de achiziţie publică/acordului-cadru:
D e n u m ir e a  lo tu lu i D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n t it a t e  şi 
u n ita te  d e  

m ă s u r ă

P r e ţu l  u n ita r  
( fă r ă  T V A )

P r e ţu l  to ta l  
( fă r ă  T V A )

P r e ţu l  to ta l  
( in c lu s iv  T V A )

Piese de schimb 
pentru utilaj si 

mecanisme

SRL
”Langera”

La solicitarea 
beneficiarului 

potrivit 
necesităţilor

Preţul la 
momentul 

livrării cu limita 
preţului oferit la 

procedura de 
desfăşurare

Preţul la 
momentul 

livrării cu limita 
preţului oferit la 

procedura de 
desfăşurare

Preţul la 
momentul 

livrării cu limita 
preţului oferit la 

procedura de 
desfăşurare

SRL ”Aridan 
Center”

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS ”CBS Motors” SRL 2022 cbsmotorsfSimail .ru
SRL ”Langera” 2022 lanaera.confSimail.ru
SRL ”Aridan Center” 2022 iatchevicisashaf®mail .ru
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16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

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

e c o n o m ic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

N u m ăru l 
şi data  

con tractu lu i/ 
acordu lu i- 

cadru

Cod
C PV

V aloarea contractu lui
T erm en  de 
va lab ilitate  

al
contractu lu ifără TVA

inclusiv
T V A

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu Capital 
A utohton

1 04.02.2022 34330000-9 14 817,5 17 781,00 31.12.2022

SR L ”L angera”
Cu Capital 
A utohton

2 04.02.2022 34330000-9 8 867,50 10 641,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

3 14.02.2022 34330000-9 17 094,16 20 513,00 31.12.2022

SRL ”L angera”
Cu Capital 
A utohton

4 14.02.2022 34330000-9 3 630,00 4 356,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

5 17.02.2022 34330000-9 8 597,50 10 317,00 31.12.2022

SRL "L an g era”
Cu C apital 
A utohton

6 17.02.2022 34330000-9 2 762,50 3 315,00 31.12.2022

SRL ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

7 23.02.2022 34330000-9 41 504,16 49 805,00 31.12.2022

SR L ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

8 23.02.2022 34330000-9 1 858,33 2 230,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

9 01.03.2022 34330000-9 64 018,33 76 822,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

10 01.03.2022 34330000-9 17 604,16 21 125,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

11 10.03.2022 34330000-9 14 484,16 17 381,00 31.12.2022

SRL ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

12 10.03.2022 34330000-9 14 758,33 17 710,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

13 24.03.2022 34330000-9 1 257,50 1 509,00 31.12.2022

SRL ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

14 24.03.2022 34330000-9 11 095,00 13 314,00 31.12.2022

SR L ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

16 01.04.2022 34330000-9 27 469,16 32 963,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu Capital 
A utohton

17 01.04.2022 34330000-9 12 481,66 14 978,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

18 06.04.2022 34330000-9 5 086,66 6 104,00 31.12.2022
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SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

19 08.04.2022 34330000-9 3 576,66 4 292,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

20 08.04.2022 34330000-9 2 752,50 3 303,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

21 18.04.2022 34330000-9 25 812,08 30 974,50 31.12.2022

SRL "L an g era”
Cu C apital 
A utohton

22 18.04.2022 34330000-9 2 200,00 2 640,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

23 25.04.2022 34330000-9 5 399,16 6 479,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

24 24.04.2022 34330000-9 4 641,66 5 570,00 31.12.2022

SR L ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

26 11.05.2022 34330000-9 37 936,66 45 524,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

27 11.05.2022 34330000-9 670,83 805,00 31.12.2022

SR L ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

28 17.05.2022 34330000-9 10 278,33 12 334,00 31.12.2022

SR L "L angera”
Cu C apital 
A utohton

29 17.05.2022 34330000-9 4 020,83 4 825,00 31.12.2022

SR L "A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

30 26.05.2022 34330000-9 60 676,66 72 812,00 31.12.2022

SRL "L an g era”
Cu C apital 
A utohton

31 26.05.2022 34330000-9 7 808,33 9 370,00 31.12.2022

SR L ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

32 01.06.2022 34330000-9 1 116,66 1 340,00 31.12.2022

SR L "L angera”
Cu C apital 
A utohton

33 01.06.2022 34330000-9 1 250,00 1 500,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

34 08.06.2022 34330000-9 29 771,66 35 726,00 31.12.2022

SR L ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

35 08.06.2022 34330000-9 18 532,50 22 239,00 31.12.2022

SRL ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

36 28.06.2022 34330000-9 24 725,83 29 671,00 31.12.2022

SR L ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

37 28.06.2022 34330000-9 3 436,66 4 124,00 31.12.2022

SRL "A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

39 08.07.2022 34330000-9 21 766,67 26 012,00 31.12.2022

SRL ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

40 08.07.2022 34330000-9 10 871,67 13 046,00 31.12.2022

SRL "A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

41 18.07.2022 34330000-9 1 010,84 1 213,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

42 18.07.2022 34330000-9 5 724,17 6 869,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

45 22.07.2022 34330000-9 6 401,67 7 682,00 31.12.2022

SRL ”A ridan 
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

47 29.07.2022 34330000-9 19 435,00 23 322,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

48 29.07.2022 34330000-9 7 750,84 9 301,00 31.12.2022

SR L "A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

49 24.08 .2022 34330000-9 32 485,84 38 983,00 31.12.2022

SRL "L angera”
Cu C apital 
A utohton

50 24.08.2022 34330000-9 5 923,34 7 108,00 31.12.2022

SR L "A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

51 15.09.2022 34330000-9 46 568,34 55 882,00 31.12.2022
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SR L ”L angera”
Cu C apital 
A utohton

52 15.09.2022 34330000-9 25 637,50 30 765,00 31.12.2022

SRL ”A ridan  
C en ter”

Cu C apital 
A utohton

54 30.09.2022 34330000-9 7 750,84 9 301,00 31.12.2022

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

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

(DA/NU)

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fo s t examinate şi soluţionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fa p t pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ
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DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа сопtrасtului

de achizi{ii рчЬliсе

Nr.2 din 20,102022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii contractante р r imdr i а muпi с ip iului chi s iпdu
Localitate rпuп, Chisiпdu
IDNo 1 007б0 ] 009484
Adresa bd, $tеfап cel Mare, 83
Numйr de telefon 022 20-15-3в
E-mail oficial рrimаriа@рtпс.md
Adresa de internet ht tp s : //wy,,w. chi s iпаu. md/
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Macari Rtlxaпdra
mас ar i. rtпcaпdr а@,рmс. md

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

Tipul procedurii de achizitie cererea ofertelor de pret
Obiectul achizi{iei Servicii de orgaпizare а еуепimс

" Forumul Iпyestitioпal Сhisiпdu 2l
otului
2]"

Cod СРY 79900000-3
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 657 500,00lei
Nr. Ei link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а l u l u i guv е r п а m е п t а l и, yl ** . пл t е п d а!.gQ:,,,.цl_ф

Nr: ocds-b3yldp l -MD- l 62 ] 8 5 9 5 I 0 3 б
Link:
hПрs : //mteпder. gov.md/teпder s/oca
b?wdpl-MD-
] 62 ] 8595 ] 0365?tab:coпtract-пoti е

Data publicirii апчпtчlчi de participare 24.05.2021
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп!еlе) publicйrilor
апtеriоаrе iп Jurnalul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se
rеfеrй апuпtul respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

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

Tipul contractului de achizi{ie/acordulubcadru Servicii
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Еurорепе

Nu

sursа de fiпапtаrе Buset local
Data deciziei de аtriьuirе а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdru

17.06.2021

Denumirea operatorului economic S,C. "Media Show Grup" SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie Nt:79-C/2l

Data: 23.07,202]
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Fбrй ТVА: 643 560,00lei
Inclusiv ТVА: 772 272,00lei

теrmеп de valabilitate 31.12,2022
Ternren de executie 31.12.2022

Iv. Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi еfесtцаtе:

Tipul modificirilor Mai or are а yal orii с опtr actului
Temeiul iuridiс Дrt, 76, аliп. (7), suЬаliп. ]), с)it,



,,orice majorare а prelului
rерrеzепttпd valoarea
l ucr dr i l or / s е rv i с iil or
suplimeпtare пu dерйqеstе 1

yaloarea сопtrасtului iпi|iаl ; " diп
1 3 1 /20 1 5 рriviпd achizitiile

ui in urmа modificйrii Se maioreazd сu 1]2 344,00lei
Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizi{ii
publice/acordului-ca dra (duрd с az)

ACORD ADITIONAL Nr.79-C/2 1/1

decerпbrie 2021 priviпd
termenului de valabilitate

Alte informatii relevante

Denumirea
bunurilor/serviciiIor

cantitate
gi unitate

de mйsчri

Pre{ul unitar
(fйrй ТYД)

Рrеfчl чпitаr
(сц ТVА)

Echipament tehnic
67 080,00 lei 55 900,00lei

35 400,00lei
Elaborarea contentului

5 000,00 lei

Grаfiсй репtrч emisie
Video gгаfiсе tematice

l8 900,00lei l5 750,00lei

93 480,00lei 112 176,00 lei

47 000,00 lei
39 l20,00lei

14 740,00lei 17 688,00lei 14 740.00lei

тгiьuпё din sticltr

2 100,00lei
10 000,00lei

servicii de rе lб 000,00lei

Servicii Catering lб 000,00 lei lб 000,00 lei

49 000,00 lei

ToTAL

Dепчmirеа
ьчп u rilor/serviciilor

Cuntitate Ei
unitate de
mйsurД

Pre{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Рrеfчl чпitаr
(cu ТVА)

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрй modificare;
(Se vor iпdiса паturа si amploarea hrcrdrilor, паturа si caпtitatea sau valoarea Ьuпurilоr, паturа
serviciilor)

1. Specijica|ia tеhпiсd gi de pre| diп Сопtrасt:

2. Specilica|ia tеhпiсd si de pre| duрd moditicare:



55 900,00lei

39 120"00 le

servicii video 42 480,00 lei
Еlаьоrаrеа contentului

5 000,00lei

12 000,00lei

24 000,00lei

l5 750,00lei 70 416,00 lei
55 344,00lei

sistem de iluminare

93 480,00lei l 12 176,00 lei 93 480,00lei

14 740,00lei

тriьчпб din sticlё

Servicii transport

10 000,00lei
16 000,00lei

l2 000,00lei 10 000,00lei

ToTAL

fost i

Denumire operator economic Nr. si data acordului
Fйri ТVА

S.C. "Media Sholп Grup" SRL 0 ] /22/1 23 18,10.2022 730 107,60lei

VI. Descrierea сirсчmstап{еlоr саrе ач ffiсчt песеýаri mоdifiсаrеа:
(Se vor iпdica motivele/argumeпtele modфcdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului,cadru)

Potrivit scrisorii nr. 10-9 din 9 septembr|e 2022 din partea SC ,,Media Show Grчр" а venit
mаjоrа cu 15% bugetul pentru serviciile de organizare а evenimentului, din motivul cregterii

рrеtчrilоr penhu materia prim1.

VП. Rezultateleexaminйrii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie пr. 3 din |О.70.2022,
acordul adilional privind Маjоrаrеа sumei in baza Сопtrасtuluiпr.44-С/22 din 12.04.2022,

Conducitorul grчрчlчi de lчсrч:

Olga UЛýt/

Аgеп|iа Achizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos, Нiпсеsti, 53; tel.: 022-820-70З;.fах: 022-820-728;
е- m а i l : Ь ар @t еп der. gov. m d ; wwtu, t е п d er. gov. m d
Аgепsiа Nаsiопаld репtru Sоlu|iопqrеа Coпtesta|iilor: muп. Chisiпdu, bd, $tеfап cel Mare si Sfdпt, I24 et. 4;
652 ; fax: 022-820-65 I ; е-mqil: coпtestatii@aпsc.md; www.апsс.md



model-tip

DARE DB SВАМД

:: il:TJ*"","xffifii::*,J,n"ili 
i publice !

de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 32 dtn 08.|2.2022
Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtё:

Denumirea autoritй{ii contractante Примария мун. Комрат
Localitate мун. Комрат
IDNo 1007б01000285
Adresa муц. Комрат, ул. Третьякова,3б
Numйr de telefon Q@98) 2-26-60
Numйr de fax
E-mail oficial с о m rlt. р rim аriа@m ail. ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

0б8371109

Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ЩСеrеrеа ofertelor de рrеturi пLicitalie deschisё
пАltеlе: [Iпdicatil

рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri! Servicii п Lчсrёri п

Obiectul achizi{iei )(леб серь!й ( батон )для малоимуlцих
гракдан мун.Комрат на 2023 год.

Cod СРY ,l5600000_4

Ехрчпеrеа motivuluiltemeiului privind
аIеgеrеа рrосеdurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceйtri decdr licita|ia
deschisФ

Единственный квалифицированный
участЕик.

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mteпder.goy.md)

Nr:21068389
Link-ul:
ocds:b3 wdp 1 -MD- l 6_6964_б345479

Data publicйrii :28. | | .2022
Platforma de achizi{ii publice utilizatй Ез9ЦЦiti i md : п e-licitati e.md : .,,,ptenderrnd

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

п DalNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data: 28.11.2021
Link-ul : qldý-b3wdp 1 -MD- 1 669 646З 45 47 9

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пsistem 'dinamic de achizitie
пLicitalie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: [Iпdicalil

1

./



sчrsа de fiпапtаrе uget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt

Yаlоаrеа estimatй (ei, /drа ТVД)
пSursе ехtеrпе; пАltе sчrsе: I

784 800.00

3. СlаrifiсЕri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se vа completa iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul |п care aufost operate modilicdri)

5. Рiпi la termenul-Iimitй (data _07.12.2022, oral4:00), au depus oferta 1 (олин) ofertan{i:

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

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа sчссiпtй а risрчпsчlui
Data tгansmiterii

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

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

IIпсtiсаSi пumdrul de zileJ

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlui есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1.

Ао lUGlNTERTRANS
1003610000214

И.Патложа

Dепчmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic

Ао
lUGlNTERTRANS

Ореrаtоr
economic 2

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic n

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаl, пu соrеsрuпdе)
propunerea tehnicй prezeпtat
propunerea fiпапсiаrё prezeпtat
DUAE prezeпtat

Garantia pentru oferta
(dupd caz)

prezeпtat

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

Ао
lUGINTERTRANS

prezeпtat

Document п

2



l пfоrmаtiа privi nd corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Dепчmirеа
lorului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei
(йrй

тчА)*

cantitate
qi unitate

de mйsчrй

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice
Lot l Хлеб
серый (

батон )мя
малоимуших
Фа)a(дан
мун.Комрат
на2021rод.

Ао
lUGlNTERTRANS

72,7200,00 l44 000,00
шт

+

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se ча iпdica prelul oferteifiпale
(IпfоrmаУiа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе dеЪаlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сч specфca|iile
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп; ,, + " tп cazul ,orrrpundrrii si рriп ,, - " iп cazLll песоrеsрuпdеrii)

Репtru e]ucidarea uпоr песlаriЁ{i sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп{еlеstabilite iп documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de scёzut) s-a solicitat:

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic lVlqllvul respingerii/descalifi cйrii

Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:

Репtru fiесаrе lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

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

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate Ei сlепumirеа lbmrilor аfеrепtе)

lnformatia privind factorii de ечаlчаrе aplicati:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite |п baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй PunctajuI calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul есопоmiс Informafia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlчi
ореrаtоrului economic

Ofertanf i i respin9i/descalificati :

+



- 

(se va:#;;rЖ care ofertele aufosr reeyaluate repetat)

tou,*rr*rRANs

urii de atribuire s-a decis:
Псlrilе operate

iп чrmа examinlri, evalulrii +i соmRай1',"i"_:'.:-:::_" 
drul Procedurii de atribuil

787 800,00

Fгеtчl total
Гrе{ul total
(fаrП TVA)Prelul uпitаr

(ffiri ТVА)бntitate qi

бепчmirеа

727 200,00ЕБilсерь_й (

батон )для
малоимучlих
rcatФlaн мун,

Ёомр", на

Anularea proceduTii de achizilie public6:

in temeiul art"l1alin, -- lit _,

маа-irаБ;т,trr"пsmitеrе
б"t" t**miterii

@rului
есопоmrс @ail,ff-.tz.zOzz

БбПUGiffiЕкТвл1,1s

( lпfоrmаr еа ор er at orilor е сопоrпi ci

\;l;;';;";'u ichiziyii se realizeazd ,

'i|i ъii"iй achiziytile publice)

implica|i,:|::,:y:,y,:;::ii",!,;r;Z!;'i|,'u,u,r';il"yi"|:,
tп сопfоrmitаtе сu р

Теrmепчl de agteptare репtrч incheieTea сопtrасtчlчi:

cfii pnn

Б,i1"".. .r.*"rrt:"l':t

*",

Ъstе mai mici decit;Й;}1ilirevazute 
la art,2

este mar IIIluil uvwg" 
iзтаь зluliе 2015

alin. (3) al Legii nr,

irJinjacbi,iiiite рuЫi,е _______ _ ____
ctului

este egali sau mд 1. _ ,", _l т eoii nT. tзl din
;i:"Й; i;, ] a]in, (з) aI Legit nT,

i iuti. 20l5 рrrчrпq achilitiite publice



Сопtгасtчl de achizilie/acordul -cadru Tncheiat:

Dепчmirеа
operatorului

economic

lпtrерriпdеrе
а:

Cu capital
ачtоhtоп/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Numirul
qi data

сопtrасtчlч
ll

асоrdului-
саdru

Cod СРV

Vаlоаrеа
сопtrасtчlчi

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-саdrчfйrй

тчА

Ао
lUGlNTERTRA

NS

Ns 3б4 от
08.12.202
2,но
действуе
т
контракт
с
02.01.202
3 года

1.ýрOOр0
0-+

,72,7 200,0
0

787 800,0
0 З1,12202З год

lnforma{ia privind achizi|ii pub!ice durabile (achizitii verzi) (rubrica daН se completeazё doar iп cazul iп

саrе 1а jrоёеачrа ае acbizilie рчьliсё ач fost aplicate criterii de d.urabilitate 9i s-а incheiat
contracUcontracte pentru loUloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtruiпсhеiеrеа coпtractuluvcoпtractelor

iпdicare afost respectat (exciptaпd cazurile prevdzute de art, 32 аliп. (3) al Legii пr. 13t diП 3 tulie 2015 РriУiПtl achizi|iile

publice ), рrесum si сd tп cazal depuпerii contesta|iilor qi/saa r

ecep|ioпdrii rapoarlelor de moпitorizare, aceantea аu fost ехаmiпаtе si sоlu|iопаlе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсru репtrч achizi|ii сопlirmd corecliladiпea desfdgurdrii procedurii de achizilie,

fapt репtrа care poartd rdspuпdere -r1,ir1:r-Y{::ak iп vigoara 

/-,a,-', j|

Сопdчсйtоrчl grupului de luс.Д'фпi,rл achizi{ii:,l, ./
(Nчmе,Ггеrltimё):1 

' 
/ (Sеmпбturа)

дч fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?
(Dд/NU) _NU _

vаlоаrеа de achizi{ie сu Тyд din contract/ contracte а lotului/lotцrilor
pentru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): rinai*ri suma cu ТVД)

codul Срv al lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii de

durabilitate:

Сritеriчl de аtriЬчirе pentru lotuUloturile pentru саrе au fost aplicate

criterii de durabilitate:

Pretul cel mai sctzut I
Gostul cel maiscizut п

Gel mai Ьчп rароЁ calatate,
рrеt Е

Gеl mai Ьчп rароЁ calatate-
cost п

inclusiv
тчА

5
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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. 24 din 08.12.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de 
Copii 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600152570 
Adresa Str. M. Lomonosov 49 
Număr de telefon 022-72-31-64 
Număr de fax 022-72-31-64 
E-mail oficial  scmbcc@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Nadejda Grinco, 022-72-31-64 
scmbcc@ms.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de colectare, transportare și neutralizare a 
deșeurilor medicale infecțioase periculoase pentru 
anul 2023 

Cod CPV 90520000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1667562296896 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1667562296896?tab=contract-notice 
Data publicării: 04.11.2022 

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://scmbcc.md/wp-
content/uploads/2022/03/Plan-de-achizitii-2022-
min.pdf 

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:  

mailto:scmbcc@ms.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667562296896
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 179 000,00 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(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 12.11.2021 ora 17:00), au depus oferta  2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ECOSTAT 1015600008524 Baltag Lilian 
Negru Leonid 

2. SRL UISPAC 1002600006414 Buzhor Sergey 
Ogorodnicov Mihail 

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

Denumire 
document 

 
Denumirea operatorului economic 

 
SRL ECOSTAT  

 
SRL UISPAC 

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

 
Propunerea tehnică Prezentat 

 
Nu s-a examinat 

Propunerea 
financiară 

Prezentat Nu s-a examinat 

DUAE Prezentat 
 

Nu s-a examinat 

Garanția pentru 
ofertă 

Prezentat Nu s-a examinat 

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

Prezentat Nu s-a examinat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, 
contribuţiilor  
  

Prezentat Nu s-a examinat 

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Certificat de atribuire 
a contului bancar 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Ultimul raport 
financiar 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Formularul 
informativ despre 
ofertant 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Lista fondatorilor 
economici – nume, 
prenume, cod 
personal 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Autorizaţia sanitară 
de funcţionare / 
Autorizația de 
mediu pentru 
gestionarea 
deșeurilor/ 
Licența de activitate 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

Declarația privind 
existența 
transportului 
specializat 
 

Prezentat Nu s-a examinat 

 

(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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LOT 1      
LOT 1.1 Servicii  de colectare, transportare și neutralizare 

 a deșeurilor medicale infecțioase periculoase 
 

Servicii de 
colectare, 
transportare și 
neutralizare a 
deșeurilor 
medicale 
infecțioase 
periculoase 
 

 
 

SRL 
ECOSTAT 

 
172 200,00 

 
5 000 kg 

 
+ 

 
+ 

 
 

SRL UISPAC 
 

 
 

172 280,00 

 
 

5 000 kg 

 
 
 

Nu s-a examinat  

 
 
 

Nu s-a examinat 

LOT 1.2 Recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase periculoase 
 

Pachete pentru 
deșeuri biologice, 
volum 30 L, 
densitatea 40 nm, 
cu inscripția  
”pericol biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
00,00 

 
3000 buc 

 
+ 

 
+ 

SRL UISPAC 
 

 
 

00,00 

 
 

3000 buc 

 
Nu s-a examinat 

 
Nu s-a examinat  

Pachete pentru 
deșeuri biologice, 
volum 50 L 
densitatea 40 nm, 
cu inscripția  
”pericol biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
00,00 

 
1000 buc 

 
+ 

 
+ 

SRL UISPAC 
 

 
 

00,00 

 
 

1000 buc 

 
Nu s-a examinat 

 
Nu s-a examinat  

Pachete pentru 
deșeuri biologice, 
volum 120 L, 
densitatea 50 nm, 
cu inscripția  
”pericol biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
00,00 

 
2000 buc 

 
+ 

 
+ 

SRL UISPAC 
 

 
00,00 

 
2000 buc 

 
Nu s-a examinat 

 
Nu s-a examinat  

Recipient din 
plastic (căldare) 
pentru deșeuri 
înțepătoare-
tăietoare, volum 
1,0 L, cu 
inscripția  
”pericol biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
00,00 

 
400 buc 

 
+ 

 
+ 

SRL UISPAC 
 

 
00,00 

 
400 buc 

 
Nu s-a examinat 

 
Nu s-a examinat  

Recipient din 
plastic (căldare) 
pentru  deșeuri 
biologice , cu 
pedală, volum 
15,0 L, cu 
inscripția  
”pericol biologic” 
 

 
SRL 
ECOSTAT 

 
00,00 

 
30 buc 

 
+ 

 
+ 

SRL UISPAC 
 

 
00,00 

 
30 buc 

 
Nu s-a examinat 

 
Nu s-a examinat  

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

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

 

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 

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: 
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Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
 

LOT 1 
 

     

LOT 1.1 Servicii  de colectare, transportare și neutralizare 
 a deșeurilor medicale infecțioase periculoase 

 
Servicii de colectare, 
transportare și 
neutralizare a deșeurilor 
medicale infecțioase 
periculoase 
 

 
 

SRL 
ECOSTAT  

 
 
 

5000 kg 

 
 
 

34,44 

 
 
 

172 200,00 

 
 
 

206 640,00 

LOT 1.2 Recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase periculoase 
 

Pachete pentru deșeuri 
biologice, volum 30 L, 
densitatea 40 nm, cu 
inscripția  ”pericol 
biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
 

3000 buc 

   

Pachete pentru deșeuri 
biologice, volum 50 L 
densitatea 40 nm, cu 
inscripția  ”pericol 
biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
 

1000 buc 

   

Pachete pentru deșeuri 
biologice, volum 120 L, 
densitatea 50 nm, cu 
inscripția  ”pericol 
biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
 

2000 buc 

   

Recipient din plastic 
(căldare) pentru deșeuri 
înțepătoare-tăietoare, 
volum 1,0 L, cu inscripția  
”pericol biologic” 

 
SRL 

ECOSTAT 

 
 

400 buc 

   

Recipient din plastic 
(căldare) pentru  deșeuri 
biologice , cu pedală, 
volum 15,0 L, cu 
inscripția  ”pericol 
biologic” 

 
 

SRL 
ECOSTAT 

      
 

     30 buc 

   

 
TOTAL, LOT 1 

 

 
172 200,00 

 
206 640,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ECOSTAT 25.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL UISPAC 25.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

SRL 

ECOSTAT 
 
Autohton 

 
135 

 
08.12.2022 

 

90520000-8 

 
172 000,00 

 
206 640,00 

 
31.12.2023 

 

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) Nu 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

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

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 SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice n
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr.#ain e"r/r(A'l'
1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autoritltii contractante Centrul de plasament pentru pers
persoaue clr dizabilitdti s.Cocie

ane virstnice qi

i r. Dubdsari

Localitate s.Cocieri r. Dubdsari str.Tdrrrulu zn

IDNO 10076010r r40l
Adresa Reoublica Moldova. of 4571 s.C rcieri str.Tdrmului 2B

Numir de telefon 024852580

Numir de fax
E-mail oficial cp.cocieri I @arras.rtrd

Adresa de internet
Persoana de contact (nunre, prenume, telefon, e-

nail)
Milcul Tamara /Agatiev Tamz

tel 0248-52-580

a

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea oferlelor de pre{ur

rAltele: [Indicali/
rLicitatie deschisi

Proccdura dc achizitie repetati (dupd cazl Nr:

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acord ului-cad ru
Bunuri r Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Produselor alimentare Pentrt
2023 ( ianuaugle huettqeg$I

I iumdtate a anului

Cod CPV r 5800000-6

Eipunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decat I icit alia deschisd)

Licitatie deschisl

p.oceO,-a Oe atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alul ui guv e rna nxe nt al www. ttt t e n d e r. gov. md)

Nr:21066848
Link-ul: ocdq;b-3wdp MD-166780 378449

Data oublic[rii:07.1 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatd r achizitii.md: n e- icitatie.nrd; r yptender.rld

Proccclura a fost inclusi in planul de achizilii
publice a autoritifii contractante

rDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii ublice publicat:

Anunl Oe inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:21.10.2022
Lirrk-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

rAcord-cadru lsistem dirramic

electronici lCatalog electron ic
de achizilie lLicitatie

Sursa de finan{are rBuget de stat; lBuget Cl

nsurse externe; lAlte surse: ftr
AM; rBuget CNAS;
ticatil

V"lt"t." .ttimati (tei, fdrd TVA) 501 300,00

3. Clarificiri privind documcnta{ia de atribuirc:



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

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6. Infornafii privind ofertele depuse qi clocumentele de c:rlilicarc qi afercntc DUAIi prezentate de

citre operatorii economici :

Data solicitdrii clarificirilor 22.11.2022

Denumirea oneratorului economic SRL Discont-l'
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare cerlificatLrl de efectuare sistenraticd a plLalii intpozitelor,

contribitiilor ( 1 5 zile) nLr era valabil

Exnunerca succiutl a risnunsului Clarifi cdrile transm ise

Data transmiterii 23.n.2022

Data solicitlrii clarificirilor 22.11.2022

Denumirea operatorului economic SRL Aero-Tiras

Expunerea succintl a solicitdrii de clarificare ceftificatLrl de efectuare sistematica a pldlii impozitelor,
contribitiilor ( l5 zile) Iru era valabil

Exnunerea succinti a rdspunsului Clarifi cari le lrartsttt ise

Data transmiterii 23.11.2022

Data solicitlrii clarificlrilor 22.r.20221 24.1|.22

Denumirea operatorului economic SRL Floreni

Exnunerea succinti a solicitirii de clarilicare Lista foudatorului ecotr., tronstre

Exounerca succintl a rlspultsului Clari fi carile transtttise

Data transmiterii 23 .t | .2022 124.t | .22

Data solicitirii clarificirilor 22.11.2022

Denumirea operatorului econontic SRL Villa Prodotti

Expunerea succintd a solicitirii de clarificare Ceftificate de efectuare sistematicd a plAlii Impozitelor,
contribu{i ilo( I 5zi Ie)

Certificat de confornritate Lotul 9 Conserve de carne

Expunerea succinti a risPunsului Clarifi c[ri le transm ise

Data transmiterii 23.11.2022

Rezumatul modifi cdrilor
P ublicate in BAP/altcmij loacelo r de informare
(dupd cazt

flndicayi surstt trtilizala ;i data publicariiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ

5. pinl la termenul-limiti (data 2l.ll.2022,ora 10:00), au dcpus oferta l1 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO As;ociafii/
administratorii

I SRL Floreni I 00260 I 002055 Bulgaru lStela

) SRL Discont-T 1 003 60 I 006049 Ureche lr"rrii

SRL Aero-Tiras 1002601001715 Driga Stefarr

4 SRL Villa Prodotti 1016600007719 Aerici Alexei

Denumirea oDeratorului economic

Denumire document SRL 'Villa ProdottiSRL Agro-TirasSRL Discorrt-TSRL Floreni
Documentele ce constituie oferta



Propunerea tehnicl Prezentat Prezerrtat Prezentat Prezen al

Propunerea financiarl Prezentat Prezentat Prezentat Prezen at

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezen at

Garanlia pentfu ofertd Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Documente de calificare
Certificat de

conformitate
Prezentat Prezentat Prezentat Nu toate a

Prezentat

Certificat de atribuire a

contului bancar -

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificate de efectuare
slstematlca a plalll
lmpozitelor,
contributi i lor( I 5zi le)

Prezentat Tarmen
experat

'l'armen experat ,lu a Prezentat

Declaralia privind
valabilitatea ofertei

Prezentat Prezentat Prezerftat Prezentat

Autorizatia sanitard
veterinaif, de func{ionare a
asentului econornic
oirticioant

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Garan!ia de bund

execu{ie a contractelor
de achizitie 5%

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Lista fondatorilor
ooeratori lor economici-
nume, prenume, cod
oersonal

Nu a Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Formularul standard al
Documentului Unic de
Achizitii F.uronean

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Fotografiile, monstrd a

produselor alimentare este

necesar de incircat in SIA
RSAP

Prezentat Prezentat

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pref ul
ofertei
(rara

TVA)X

Cantitate gi

unitate de
mdsurd

Corest
rea

cerin{
califi

unde
3U

le de

"are

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

Lotul 1 Crupe si boabe

Crupe de porurnb
SRL Discont-T I 1,00 I 2Okg + +

Crupe de orz SRL Discorrt-T 8,50 I 30ks

Crupe de griu dur SRL Discont-T 8,00 I 00kg + +

Crupe de gris SRL Discont-T I 1,30 I 00ke + +

Orez Elefuit SRL Discont-T )) \o 300kg + +

Crupe de arnautc[ SRL Discont-T 14,80 200ke + +

Crupe de hriqcd SRL Discont-T 34,50 300ke + +

Crupe de arpaca; SRL D scont-T 8,00 90kg + +

Crupe de ovds SRL D scont-T tq4 80ke + -1-

Fasole uscate SRL D scont-T 24"50 I 5Oke + +

Mazdre uscatd SRL D scont-T I 1,00 1 50kg + +

Crupe de mei SRL Discorrt-T l'1,1 1 00kg + +

Lotul2 Fiind de griu $i
a
J



nroduse din fiini
Fdind de sriu SRL Discont-T r0.00 250ks
Tiitei de casd cu ou SRL Discont-T 43.20 I 5Oke

Paste fdinoase SRL Discont-T 15,50 I 00ke

Lotul3 Piine

Pine de secard
0.450sr

Agro-Tiras l3,15
865kg

+ +

Pine de griu
0.600sr

Agro-Tiras 13,25
3 060kg

+ +

Lotul3 Produse lactate
Lapte pasteurizat SRL Discont-T 14.50 324L + +

Chefir SRL Discont-T r8.00 228L + +

Laote covdsit SRL Discont-T 20.50 228L + +

Brinzd de vacd9o/o SRL Discont-T 81"50 230ks + +

Srnintind l5% SRL Discont-T 53.7 5 70ke + +

Brinzd, moale (cas) SRL Discont-T 73,50 I 00ke + +

Cascaval SRL Discont-T 150,00 40ke + +

Unt de vaci
crestianscaia 725%

SRL Discont-T 196,50
I 90kg

+ +

Iaurtd cu adaus de

fructe
SRL Discont-T 8,15

450buc
+ t

Brinzicd dulce cu

stafide
SRL Discont-T

700buc
+ +

Lante uscat. oraf SRL Discont-T 102,00 I 00ks + +

Lotul 4 Carne de giin[
Gdina de fierbiere
rapidd

SRL Villa Prodotti 45,00 500ke + +

SRL Floreni 38,00 500ke + +

Piept din carne de

gain[ (frrd os)

SRL Villa Prodotti 71,60 450ke + +

SRL Floreni 69.15 450ke + +

$old de pui
SRL Villa Prodotti 47,00 450ke + +

SRL Floreni 55,00 450ks + +

Lotul 6 Carne de porc

spata de porc SRL Villa Prodotti 89,1 00 200kg -1- T

Lotul T Mezeluri
Parizier fiert
Doctorscaia

SRL Villa Prodotti 82,500
I 20kg

+ +

Crenvu;te
(rnolocnie)

SRL Villa Prodotti 72,500
I 00kg

+ f

safalade SRL Villa Prodotti 72,500
I 00kg

+ +

Salam semiafumat
SRL Villa Prodotti 81,500

20kg
+ +

gunci asorti
SRL Villa Prodotti 75.00 I Oke -t +

Lotul 8 Peste

Pegte congelat hec
(merleciu)

1 5Okg

Pegte de mare
congelat scumbrie
(macrou cu cap)

I 50kg

Lotul 9 Conserve de

carne
Carne de porc
inadusitb

SRL Villa Prodotti 50,00
I 00buc

+ f

A



Pateu din ficat SRL Villa Prodotti
Pateu de pasdre SRL Villa Prodotti

Lotul 10 Conserve de
fructe si legume

un din mere SRL Discont-T
ii slabomarinate SRL Discont-T

Castraveti
slabomarinat

SRL Discont-T

Tocand de dovlicei SRL Discont-T
SRL Discont-T

Suc de fructe in
asortiment

SRL Discont-T

SRL Discont-T

SRL Discont-T
120 buc

Lotul 11 Diverse
produse alimentare

Peltea (Ciseli)

Frunze de dafin

Piper negru boabe

Ceai nesru natural
Condimente uscate

Lotul 12 Fructe

Fructe uscat

Lotul 13 Leeume

Lotul 14 Dulciuri
Turte dulce

Biscuiti de porumb

Halva cu arahide

Lotul 15



Oui de s[ind
Lotul 16

Ulei de floarea
soarelui

SRL Discont-T

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul punsului operatorului

Motivul respinserii/desca lllcarltDenumirea operatorului economic
e comfonn
aceptd,

SRL Discont-T Lotul 10 Conserve de fructe gi le
art.33 alirriatul l4 litera i)oferta nu

deoarece nu este aplicatd semndtura

nctajul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare

Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
TotalDenumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

Pentru elucidarea unor neclaritlti sau confirmarea unor date privind cores nderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ul
a solicitat:

anormal de scizut) s-

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [l

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut tr
Costul cel mai scdzut tr

Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

13. Reevaluarea ofertelor:

14. in urma examin[ri, evaludrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

urii de atribuire s-a



Denumiiea lotului Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate Ei
unitate de
m[suri

Preful unitar
(f5rn TVA)

Pre{u
(firl

total
.VA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul I Crupe si boabe
SRL Discont-T

Crupe de porumb
l2}kg 11,00 t32 ,00 I 584,00

Crupe de orz 1 3Oks 8,50 110 ,00 | 326,00
Crupe de griu dur l00ks 8.00 80c 00 960,00
Cruoe de sris l00ke I 1,30 I taI lJ .00 r 356.00
Orez slefuit 30Oke 22.50 615 .00 8 r00.00
Cruoe de arnautcd 200ke 14,80 296 .00 3 552.00
Crune de hriscd 300ks 34,50 r0 3: ),00 12 420.00
Crupe de arpacas 90ks 8.00 72C 00 864,00
Crupe de ovds 80ke 19,4 155 .00 | 862.40
Fasole uscate I 5Oke )4 50 367 ,00 3 969,00
Mazdre uscatd I 5Oks I 1,00 165 "00 1'782,00
Cruoe de mei I 00ks 17.1 | 7l .00 2 052,00
Lotul 2 F[ini de sriu si nroduse din flini

SRL Discont-T
Fiinb de sriu 250kg 10,00 250 ,00 3 000,00

Tdilei de casd cu ou I 5Oks 43.20 648 .00 7 776.00
Paste fbinoase I 00ks r5,50 r55 .00 I 860.00
Lotul3 Piine

Asro-Tiras

Pine de secard 0.45Osr 865kg
| { /\ ll8! 175

l2 845,25

Pine de griu
0.600er

3 060kg
1',I ,{ 40 5t ;,00

43 788,60

Lotul 4 Produse lactate
SRL Discont-T

Lapte pasteurizat 324L 14.50 469 .00 5 073.84

Chefir 228L r8.00 410 ,00 4 41) 1)

Lapte covdsit 228L 20,50 467 ,00 5 047,92

Brinzd devacd,9Yo 230ke 81,50 18 7t i,00 20 244,60

Smintin[ l5% 70ke 51 75 376 .50 4 063.50

Brinzd moale (cas) l0Oks 73.50 735 .00 8 820.00

Cascaval 40ks r 50.00 600 ,00 '7 200,00

Unt de vaci
crestianscaia 72.5%

I 90kg
196,50 37 3:

',00 40 32 t,80

Iaurtd cu adaus de

fructe
450buc

8,7 5 393 ,50 4 252,50

Brinzicl dulce cu
stafide

700buc
'7 )5 507 ,00 5 481,00

Laote uscat. oraf I 00ks r 02.00 t0 2( ),00 I I 016,00

Lotul 5 Carne de siini
SRL Floreni

Gdina de fierbiere
rapidd 50Okg

3 8.00
19 0( ),00

22 800,00

Piept din carne de

saind (lbrd os)
500kg

69.35
3 r 3l /,50

3',7 665,00

Sold de pui 450ke 5 5.00 1A -1
0.00 29100,00

Lotul 6 Carne de porc
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SRL Villa Prodotti
spata de porc 200ke 89,1 00 17 8 0.00 21384,00

Lotul T Mezeluri
SRL Villa Prodotti

Parizier fiert
Doctorscaia

12Okg
82,500 99C ,00 I I 880,00

Crenvuste (molocnie) l0Oke 72,500 725 .00 8 700.00
safalade

I 0Okg
72,500 725 ,00 8 700,00

Salam semiafumat 20kg 81,500 t63 ,00 r 956.00
suncd asorti I Oke 75,00 75( 00 900,00
Lotul 9 Conserve de carne

SRL Villa Prodotti
Carne de oorc hiadusitd I 00buc s0,00 500 ,00 6 000,00
Pateu din ficat 50buc 32.500 162 .00 I 950,00
Pateu de oasdre 50buc 32,500 t62 ,00 | 950,00
Lotul 16

SRL Discont-T
Ulei de floarea soarelur 500ks 33"50 167 ).00 20 r00.00

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.77 alin, lit

Argumentare:

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

Denumirea operato rului
economrc

Data transmiterii Modali atea de transmitere

SRL Floreni 28.tt.2022 [se speciJic

nostd. elcl
\SIA RSAP, e-nmil,fax,

SRL Discont-T 28.Lt.2022 [se speciJit
postd, etcl

\SIA RSAP, e-mail,fax,

SRL Asro-Tiras 28.tt.2022 [se specifi<
po;td, etcl

1SIA RSAP, e-mail,fax,

SRL Villa Prodotti 28.11.2022 [se specifi<
po$td, etcl

iSIA RSAP, e-mail,fax,

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai rnicd decAt pragurile prevdzute [a art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

D 6 zile in cazul transmiteri
miiloace electronice si/sau f,

cornunicdrii prirr
(n

n 11 zile in cazul netransr
prin miiloace electronice si

iterii comuniclrii
rau faxn

ln cazul in care valoarea estimati a contractului este

egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 2

alin. (3) alLegii rrr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 1 1 zile irr cazul transmiter
mijloace electronice qi/sau f:

I COtTtUnlCanl pnn
(n

tr l6 zile in cazul netransm
miiloace electronice si/sau ft

erii comunicdrii prin
(!

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea I Num[rul Valoarea contractulut Termen de
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opera.torului
€conomrc

si data
contractului/acord:

ului-badru fnrl TVA ln lusiV
vd

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

SRL Floreni 96
09.12.2022 15000000-8 75137,50 90 I 5,00 30.04.2023

SRL Discont-T 93 09.t2.2022 15000000-8 166 883,00 188 16,88 30.04.2023

SRL Agro-Tiras 95 09.122022 1s000000-8 52 438,75 566 3,85 30.04.2023

SRL Villa Prodotti 94 09.122022 15000000-8
52 850,00 634 0,00

30.04.2023

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica dat
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de dt,

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii cle d,

se c:ornpleleazii doar tn
tbilitate ;i s-a incheiat
abilitote)z

Au fost aplicate criteria pentru achizifii publice durabile
(achizi{ii verzi)?

(DA/NU)

Valbarea de achizifie Cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

d urabilitate (lei NID):
cu Ttr/A)(indicalismnt

Codul q{.Y "l 
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotuVloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de d urabilitate:

Prelul cel ntr

Costul c'el nt

Cel mai bun

Cel ntai bun

r scdzut z

i sciizut r:

aport calitale-prel .
aport calitate-cost O

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
-l/)l
,lee

mPrenu,te)

Prin preZents cktre tle seamd, grupul de lucru declarti cd termenul de aq

contractului/contractelor inclicate a fost respectat (excepfind cctzurile prevdzute r

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cii tn cazul dep

recep(iondrii rapoortelor de monitorizare, nceastea aufost exantinule gi soltt(ionntt

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru pentru nchizilii confirmd corectitttcli'

cle achizilie, fopt pentru cure poartd riispundere conform prevederilor legule in vig,

.a,ffi#

W"t*"'

,lfire penlru inclteiere
art. .32 alin. (3) al Leg
,erii contesta(iilor ;i/sa

n rl s5:fd$ urdrii p roced ur

,, L/./)
fu'lt"7'-=1,- t/
:il l/
,: .al

rea
zgii
tau

ril
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model-tip 

DAREA DE SEAMA 

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

Nr.     15___din   13.12.2022    

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 Consumabile de laborator pentru anul 2023 ; (pozitii repetate) 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

  

Nr. 21068525 MTender ID  
ocds-b3wdp1-MD-1669794618217 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068525 
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 ( plan achizitii provizoriu) 
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) 20580 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669794618217
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.12.2022_, ora_09__:_30__), au depus oferta _1_ ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 GBG MLD SRL 1003600117582 Ciaicovschi Tudor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

G
B

G
 

M
LD

 
SR

L 

     

   

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

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

prezent        

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

Cerere de participare prezent         
Dovada înregistrării persoanei 
juridice, 

prezent        

Certificat de calitate CE sau 
ecchivalentul ce confirmă 
calitatea și proveniența bunurilor 

prezent        

Certificat privind deţinerea unui 
cont bancar 

prezent        

DECLARAŢIE 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. 

prezent        

 
(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 
operatorul

ui 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și unitate de măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile 

tehnice 
LOT.1 Containere 
pentru colectarea GBG MLD SRL 23010,0 Containere pentru colectarea urinei cu 

capac si eticheta de o singura bucata 15000 + + 
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urinei folosinta, volum  150ml 
Lot nr.2 Cuve cu bile 
pentri investigatii 
hemostagice 

GBG MLD SRL 17400,0 
Cuve cu bile pentri investigatii 
hemostagice-Compatibile cu 
coagulometru BENK 

bucata 6000  - + 

Lot.nr.2  “Cuve cu bile pentru investigatii hemostagice” : În temeiul art. 71 p. _(1)_ lit (d)_aliniatul 
(6)  al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice - valoarea ofertei depaseste    valoarea 
estimata cu mai mult de 30%, calculata conform legi, (estimat 2880 lei -ofertat 17400,0 lei )Pozitia 
nominalizata nu poate fi desemnata ca castigatoare. 

* 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 

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  
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire , luind in 
consideratie ca pentru pozitiile respective procedura de achizitie este repetata s-a decis (Lot.nr.2  “Cuve cu 
bile pentru investigatii hemostagice” : În temeiul art. 71 p. _(1)_ lit (d)_aliniatul (6)  al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice - 
valoarea ofertei depaseste    valoarea estimata cu mai mult de 30%, calculata conform legi, (estimat 2880 lei -ofertat 17400,0 lei )Pozitia nominalizata 
nu poate fi desemnata ca castigatoare). :  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) 

Discou
nt % 

LOT.1 Containere pentru 
colectarea urinei 

GBG MLD 
SRL 

Containere pentru colectarea 
urinei buc 15000,0 1,534 23010,0 27612,0  

  Total :    23010,0 27612,0  
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. alin. __ lit  
Argumentare:  _____________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
GBG MLD SRL 13.12.2022 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 □ 

(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 

Discount 
Termen de valabilitate al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

„GBG MLD „ 
SRL Capital autohton 161/22 13.12.2022 33100000-1 23010,0 27612,0 - 31.12.2023 

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.                              
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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                                                                       --------------------------------------------- 

                                                                                     



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 6 din 15.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Brânzenii Noi
Localitate s. Brânzenii Vechi , r-ul Telenești
IDNO 1007601002049
Ad resa s. Brânzenii Vechi , r-ul Telenești
Număr de telefon 0258.70236
Număr de fax 0258.70238
E-mail oficial brinzeni ino i 8 915 @gmai 1. corn
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Vcaccslav Tcaciuc,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp 1-MD-1660720559825 - anulată
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri o Servicii □ Lucrări @

Obiectul achiziției lucrări de reabilitare a grădiniței de copii din s. 
Brânzenii Vechi

Cod CPV 45214100-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental wmw . mtender. go v. md)

Nr: pcds-ЬЗ wdp 1 -MD-1663940107663
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl- 
MD-1663940107663 ?tab=contract-notice
Data publicării:23.09.2022

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

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

| Da o Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
Utps://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD- 
1663940107663

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 nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□ Surse externe; 0Alte surse: [FNDRL]

Valoarea estimată (lei. fără TVA) 1 359 717,18

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 24.09.2022
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare care e temeiul veridic ca ați încălcat drepturile 

ofertanților destoinici pentru a cistiga licitația,mai mult 
ca atât ,ați dat scrisori ,după argumentarea cărora ați 
anulat licitația.
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Expunerea succintă a răspunsului La toți participanții au fost trimise scrisori de anulare
Data transmiterii ___________ 27,09.2022______________________________________

Data solicitării clarificărilor 24.09.2022
Denumirea operatorului economic Conform SI A RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare garanția de buna execuție,sa înțelegem ca va fi sub 

forma garanției bancare,reieșind din faptul ca nu ați 
transmis rechizitele bancare ale AC.

Expunerea succintă a răspunsului a semnarea contractului vom transmite rechizițiile 
bancare.

Data transmiterii 27.09.2022
Data solicitării clarificărilor 24.09.20221
Denumirea operatorului economic Conform SIARSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua,in capitolul tâmplarii solicitați construcții 

PVC,in instituțiile de învățământ,inclusiv timpuriu nu 
sunt admisibile construcțiile din PVC ,ci numai din 
aluminiu.

Expunerea succintă a răspunsului Adaptați-vă la caietul de sarcini.
Data transmiterii 27.09.2022
Data solicitării clarificărilor 26.09.20221
Denumirea operatorului economic Conform S1A RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare obiectele iluminatorii sunt ale AC?
Expunerea succintă a răspunsului luminătorii sunt ale Dră.
Data transmiterii 27.09.2022
Data solicitării clarificărilor 27.09.20221
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Care a fost motivul anularii procedurii precedente?
Expunerea succintă a răspunsului în temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
Data transmiterii 28.09.2022
Data solicitării clarificărilor 28.09.2022
Denumirea operatorului economic Conform SIARSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Motivul anularii mai detaliat va rog
Expunerea succintă a răspunsului greșeli grave la elaborarea caietului de sarcini ce face 

imposibilă evaluarea ofertelor și încheierea 
contractului. Pe parcursul analizei și evaluării se 
constată erori, ce arată și numărul mare de clarificări, 
autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de 
a adopta măsuri corective fără de toți ofertanții ce ar 
conduce la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

Data transmiterii 29.09.2022
Data solicitării clarificărilor 02.10.2022
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Este o contestație depusă la ANSC cu privire la inițierea 

repetata a achiziției respective. Ce fa fi cu ofertele OE 
Consideram ca nu e cinstit și loial fata de OE care 
doresc sa investească și sa realizeze proiectul.

Expunerea succintă a răspunsului sunt de acord cu d-ra
Data transmiterii 04.10.2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modi ficări)

5. Până la termenul-limită (data 13.10.2022_, ora_19:_40), au depus oferta 5_ ofertanți:

Rezumatul modificărilor Nu sunt
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]
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Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Abicom Grup SRL 1005600029669 Blajevschi Vladimir
2 SRL ’’STANCOM 

CONSTRUCT”
1019600013953 - Ion Stanila

3 SC „Strongboss construct” 
SRL

1019606005017 Elena Melnic

4 CASABELLA GROUP SRL 1014600026503 Corina Cojocaru
5 SRL AGRUSUCON PLUS 1013602004674 Anatolie Rusu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic 

lucrări de renovare rețelei de iluminat stradal s. Brânzenii Vechi
Abicom 

Grup SRL
SRL 

’’STANCOM 
CONSTRUCT

SC „Strongboss 
construct” SRL

CASABELLA 
GROUP SRL

SRL
AGRUSUCON
PLUS

Documente e
(Se va consmna prin: preze

ce constituie oferta
ntat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiară Nu 

corespunde
Nu 
corespunde

Nu corespunde Nu 
corespunde

Nu corespunde

DUAE Nu 
corespunde

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație 
privind valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Graficul executării 
lucrărilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarație privind 
experiența similara în 
domeniul de activitate 
aferent obiectului 
contractului ce urmează a 
fi atribuit.

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DECLARAȚIE privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat prezentat prezentai prezentat prezentat

certificat de efectuare 
sistematică a plății

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
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impozitelor,contribuțiilor
Avizul Agenției de 
supraveghere tehnică

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atestare 
tehnico- profesionala a 
dirigintelui de șantier

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
Lot 1 lucrări 
de reabilitare 
a grădiniței 
de copii din 
s. Brânzenii 
Vechi

Abicom Grup SRL 883890,60
MDL

1 unit. 55 55

SRL "STANCOM 
CONSTRUCT”

892 244.00
MDL

1 unit. 55 55 55 j 55

SC „Strongboss 
construct” SRL

904954.00
MDL

1 unit. 55 55 55_j_55 
Jt

CASABELLA
GROUP SRL

930 676.00
MDL

1 unit. 55 55 55 | 55

SRL AGRUSUCON 
PLUS

1 308 350,92
MDL

1 unit. 55 55 55 | 55

* In 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:

9. Ofertanții respinși/descalifîcați:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

23.10.2022 Abicom Grup SRL Ser. Nr. 353 
Justificarea prețului 
anormal de scăzut

Ser. Nr. 1/10 din 24.10.2022, 
explicații manoperei, Prezentat 
documente de costul materialelor

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul rcspingerii/descalificării
Abicom Grup SRL Ofertă neconformă, expirat valabilitatea
SRL ’’STANCOM CONSTRUCT” Ofertă neconformă expirat valabilitatea
SC „Strongboss construct” SRL Ofertă neconformă expirat valabilitatea
CASABELLA GROUP SRL Ofertă neconformă expirat valabilitatea
SRL AGRUSUCON PLUS Ofertă neconformă expirat valabilitatea

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:

Prețul cel mai scăzut щ 
Costul cel mai scăzut □
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Cel mai bun raport calitate-preț □
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. 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)

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

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr. 03D-833-22 din 09.12.2022
Modificările operate Din motivul obligațiunii din partea ANSC a fost reevaluată oferta 

SRL Abicom Grup, unde sa decis de a considera oferta neconformă 
prin prezentarea DUAE necomplet.

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
reabilitare a
grădiniței de
copii din s. 
Brânzenii Vechi

Anularea procedurii de achiziție publică:
în temeiul art.71 alin. (1) lit. D,
Argumentare:din cauza contestației, soluționarea căruia a durat în timp mare de către ANSC, 
ofertele financiare ale ofertanților a expirat termenul de valabilitate, ce a adus la imposibilitatea 
evaluării ofertanțelor.
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achiziții:___________

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Abicom Grup SRL 15,12,2022 e-mail,
SRL ’’STANCOM CONSTRUCT” 15,12,2022 e-mail,
SC „Strongboss construct” SRL 15,12,2022 e-mail,
CASABELLA GROUP SRL 15,12,2022 e-mail,
SRLAGRUSUCON PLUS 15,12,2022 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)
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15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Дб 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).

16. Contractul de achiziție/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- 

cadruIară 
TVA

inclusiv 
cu TVA

- - - - - - - -

17. 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:

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
/и_____

(Nume, Prenume)
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nclus iп р!апul anuai de l

[ii contractante; 2) sunt 
IIаrе песеsаrе, integral, 
I

vederea indeplinirii 
Iе achizilie publica; 3) l

u; 4) este еlаЬоrаtД 9i I

;criptiva/de atribuire. 
li deciziei consiliului I

din I8.10.2022,.u." u 
],г fiпапсiаrе репtrч |

ces репtru реrsоапеlе |]S (ра9.3б-38) 9i а 
|епеrаl пr.559-d din l

distгiЬuiгеа alocalii|or 
I

ipat Chi;inёu, арrоЬаt 
I

titutiile de invйtйmint I

l



municipaIe.

de cel nufin l0 zile,
рriп COP,LD sau
prealabilй а unui апuп1
арliсаrе пч pot fi rеsре
urgепfа, рrесum gi
sursеlоr destinate рiпi
determinate de evenim,
datoreazб sub nici о fi
а autoritatii contracta
autoritatea contracta
contractului репtru
face fа{й situafiei
ехесчtаrеа luсrйrilоr
stabilifi саrе а
de negociere firй рuЬl
апчп{ de participare.
сопfоrmаt рrечеdеrilоr
achizifilor pubIice prin
suрrа, asigurind utili
pentru ехесutаrеа lucl
expuse grчрul de luсrч
арliсirеа procedurii de
frri рчЬliсаrе,

ru initierea un.i рЙББ
negociere cu publicarea
participare, tеrmепеlе de

din motive de mахimй
esitatea de чаlоrifiсаrе а

finele anului 2022, fiiпd
imprevizibile саrе пu se

i unei ac{iuni sau inactiuni
Totodatй mепfiопДm сйа stabi|it dчrаtа

da песеsаrйl репtrч а
чrgепfй 9i а rечqi

е сitrе оЕ iп termenii
t aplicarea procedurii
,rеа prealabili а чпчi

contractanta s-a
Iegislaliei din domeniul

isma сеlоr men|ionate
eficienti а Ьапilоr publici,ilor. Reeqind din cele
DETS s.Riqcani а decis

izi(ie рriп пеgосiеrе

)_lu ol ýl сu respectarea
Nn 599, 4iп I 2-08-2020.рrосеdчrа а,

portalului gчvеrпаmепlаl www.mteпder. Йmd)
platforma de achizitii achiziti i.md; п e-liЙat d; п yptender.md

Рrосеdurа а f,ost iпсlчsй in planul de achizifii
publice а autoriti{ii contractante

Link-ul 
"at " рlЙul?" Й

https://detsriscani.md/wp-
content/uploa ds/2022 l 12 / l 0
Achizi%C 5%А 3 ii-2 022 - Mod

zilii pub|ice publicat

icab30. l 1.2022.signed-

Anuntdeinten{iepub@
Data publicйrii:
Link-ul:

Tehnici qi inst,"r.., еоБffi пАсоrd-саdru пSistem
пLicitalie еlесtrопiсб

dinamic de

Sursа de fiпапtаrе lBuget de stat; пВugеt
пSursе ехtегпе; пАltе sut

NAM; пВugеt СNАЦ
Уаlоаrеа estiпrati (/el,

Data solicitnrii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа оре,гаtоrчlчi 

""ono*i"ЦщgцgIgщцýlliпtечsffi
Ехрuпеrеа succintй а
Data transmite,rii

Rezumatul moclifi сйrilоr

3.

vа
сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriьuirе:
'ela iп cazul iп care aufost solicitale clari;

Modificйri ореrаtе in docu'nffi
'tl iп cazul iп care au fost

4.

ча cdri.



э. Рiпi Ia termenulJimit5 'data 
05.12.202 оrа 1 ачd g&Ца 2 ofertan

б. Informa{ii privind ofertele depuse gi
entate de сйtrе operatorii economici:

с а z u l с dп d d о с, u m е п t ul а fo s t р r е z е п t а t, ; ;; ; ;;; ; ; ; r; ;;;; ;;; ;, r'":,' ;:": ;
', пu соrеsрuпdе (iп

(IпfоrmаУiа pr,iviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtale Se vа iпdiса iп соrц

!:,!f:::::y!'? d, 
."tribuire si se va сопSеmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtt

7. Infiormatia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerinfele solicitate

documentele de calificare аfеrепtе DUAE

lale сu сеriп|еlе

))

Publicate i" B
(dupd caz) Slпdicayi ,u"iifr,
Теrmеп-IiппitЛаеаffi
оfеrtеlоr рlгеluпgit 1iup,d са) --vY'l'Чvl U [Iпdicali пuiБuГj" 

"

,,Graficon.l\V'ýRL mЦistrаtоrii
10076000467б Gutium Апа

Цrеrt РrЙl'ýКr
l 0 I 2600038364 Carabadjac А

Dепчmirе docume"t
rаtоrulчi economic

дJёц
Ёи
-;{

JЕtýи

Documentel. сБ 
"ББпйБ оБй

Devizele F-JJ

Docu-ente dйаПfiсаБ
Se vа сопsmr" lrrl* ,пlаt, пu cores,

Certificat de la Сепtrчl de insгuire iп dоmепiчl Securita{ii ýi Sanatatii iпmuпсё

Declaralie privind dоtiгilе rр."iГ
рпtru iпdерl in ir,еа g6lg5punzёtoare а сопtrасtulu i
Declara{ie p.iuina
propus/propuýi pentru implementarea сопtrа;fu lui
Aviz pentru раrtiсiраrе la liciиliile publice de luсrёri din domeniulconstrucliilor gi illstalafi ilor eliberatb de Minististe-l B.onorbi-giInfrasгucturiiaI lRM

?::,*,:*.э Тr:]iчl":"еi juridice, in_ conformitate cu рrечеdеri Ielegale din Рrа iп ,эаrе ofertantul este stabilit

RILOR EXECUTATE

Dепчmir,еа lоtului Dепumirеа ореrаtоrutui
economic

Corespunde
rea сu

сеriп(еlе de
caIificare

Соrеsрuп
derea сu

specifica{ii
le tehnice

Luсrёri de instalare а rаmреlоr la
LT"'N.Gheorshiu''

,,Grаfiсоп-АV"SRL

LT"Kiril gi MetodJlu'' ,,Grаfiсоп-АV"SRL
"Eurogalex Prim"SRL



,,Grаfiсоп-IТБЕ
lex РrimrвRг

,,G.аfiсоп-ДVТЕ
"Еurо8аlех Р6r''5[

_Lo1}l 'L*БЙ"лБ.,l. "pavilioanelor la
IET"M.LomclnoSov''

,,Grаfi"оп]I7ТЕ

"ЕчrоgаЬ РriБiýГLoP|_3 Luсr;Й" reр-"ф
:1lilu'a 

а. faladei instituliei 9i
;o1str.uctja teren uI u i sportiv,

11.]uяI 
dotarea cu echipament Ia

IET nr.l08

556708,04
"Livart рrlБТЕ l 5l6520,з8

Iпfоrmаliа ,"rl.it"tД пsчlцi ор""чtо.чЙ

D.nu.i..,.ffi
Motivul .".рБfrЙББП

,,Eurogalei'' SRL

Iтactorii de ечаIuаrе vаlоаrеа din oferti l calcu|at
rului economic l

Denumire factorul n

!щцlui economic n

*, iп cazul urrt
"соrеsрuпс):r,"i-iu.с.еriп|еlеаr,о,tij"o:rr:'u:",а!:;Л;У:"

СОПSеmПа pt'iП: ,, + " tп cazul ,orrrpini"rii si'prin",| -i''{n"!orut n,

ofertei
сu

iпаlе (Iпfоrmа|iа
ificaliile tеhпiсе ''

priviпd
,Sеvа

8' 
"r."Tll':.:i;Ёrff T,}};TllH" 

sач сопfirmаrеа чпоr date;
_"no.nofl а. ,"дiчtt ,-" solicitat: 

enta{ia de аtriЬuirе (inclusiv j

rii)

nd соrеsрчпdеrеа
tificarea pre{ului

IIпdicayiJ

,riterii de atribuire, se
)

i Ьuп raport calitate-

9. Ofertan

10. lИodali
Pentru fie.ar"й--tatea 

de ечаluаrе а ofertelor:

pentru mai murlte toturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte timitёri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofbrtant
Justificarea der:iziei de а nu atribui contractul ре loturi:

aa,.t'"l'.., JЛ,'."#1 
d е аtri Ь u irе aplicat :

costul cel mai scazut п

leJmaibun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cosi п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multevоrцliса,"r{;::::::'2,!:з:!^uо,.ор7i,о;;;;ЙЙ,;;;hfu 
rilоraferеп,lz, Informafia privind factorii je eroul,ru.u aplicali: 

-- 'vLиI "Ul uJеrеr'

(se va completa peпtru-loturile care ii рr, arribuiiiiп iaza criteriilor; celpre| sau cel mаi.Ьuп raport calitate-coit)

Denumirea
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13.

ча
Reeval чаrеа оfеrtеlоr:

'о, 
",",olirx'Ii 

ехаrпiпiri, еvаlчirii gi соmраririi оfеrtеlоr depuse

4IЦЩrre"}; 
iui-саdru:

Anulareaprolэedurii de achizilie рuЬliсё:In temeiul arl. 71 alin. _ lit ' . 
r фУд'vч

Argumentare:

'а iп cazul iп care ele аu 'os:l reevaluale

15. rпfоrmаrеа о torilor economici deciziile

1б. тегmепчl de trч iпсhеiеrеа contractului:

cadrul procedurii de

trч achizilii:

deciziile grupului cle
Legii пr. 131 diп 3 iulie

Legea пr. ] 3I сliп 3
е, se фсtuеаzd tп

(Iпfоrmаrео о,
lylru репtru achizi|ii se realizeazd М ,Ъпрr.itаtе сч prevederile art. 3 !20I5 priviпd achizi|iile publice

gЧgtr;йББffi

D"пuri."аБilй
ореrаtоruiчi

есопоmiс

cantitate
9i unitate

de
mДsurД

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

!::.:Т,л9" instalare а rаmреlоr la
LT"N.Gheorpibirl ,,Grаfiсоп - AV''SRL
LT"Kiril9; мtЙiГ

,,Grаfiсоп -l!''5P|Ц"М.СеrчЙеr.
Gm.8 "Т.ýеЙпgо; ,,Grаfiсоп - 4V'ýЕ 828зз,00,,Grаfiсоп - AV;SRLLot.ul2 t uЙr"iБ"Ймru"rЙ
pavilioanelor la
IET"M.Lomonosov''

8з224,00,,Grаfiсоп -lf;ýffi
Lotul.3 l-uсrаiЙББрЙJГ
:ар,lаlё 

а. fарdrэi instituliei qi
construc[ia tеrе;пuIчi spoПiv,
mclusiv dоtаrеа, cu echipament la
IET пт.I08

"Livart Рrim'ýRL l516520,з l5l6520,38 l819824,46

Dепчmirе,а ойййчlчi Data transmiterii

09.12.2022

"Lцз{t Prim'ý[

Iпсаzuliпсаrео,чlоffi
.:I" 

T:i micё decit рrаgurilе prevйzute 1а art.2ati (З]_аl Legii пr. rз icln з i"il"lоrЪ'i.iчlпа
achizifiile рчьliсrэ

Пб zile й;аz"l t*"."rl
electronice si/sau

соmuпiсёrii рriп

П11 zile tп сйul n"
m ii loace electronice ýi/sau

terii comunicarii рriпIncazulincareuffi
este еgаlё sau ma,i mаrе decбt pragurile prevёzute
|u 

эry.? alin. (3) aI Legii 
".. 

l3T l;;'3'iji. ZO rS
prlvInd achiziliile publice

П l l zi!ейБz"lтйБ
m ij loace electronice ýi/sau

ii соmuпiсёrii рrБ

П tO zitе-Бйzыlеtrа
miiloace electronice si

ii comunicбrii рrЙ
(Selecta|i rrr*rnu
iulie 20]5 pri,viпd ac_hiiцiile рuЪlirr, iпclusiv а lermeпelor cle aýlepl
?nfuryitote сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea ТеrmепчRepublicii Molaiova). ui) al Соdului Civil al



сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice dчrаЬiIе (achizilii verzi) (rч
;",,T"*i:::.T"*Tr:t:]in с:r; la рrосеdчrч a"tu"biriiiu рuЫi.а ndurabilitate pi s-a incheiat сопtrасt/сЬ,;;;; ;"ii;""i,j;i'H"T ;Hlficriterii de durqbilitate):

Рriп prezeпta a|are de_ sеуmd, gruput de lucru declard сd tеrmепul cle a;te,сопtrасtului/соп,trасtеlоr 
_iпdicate а fost respectat (ежсерtrtпсI cazurile prnudzu,

18.

Legii пr. 13I diп 3 iulie 2015 priviпa acпiziyiite рuъшr), pr"rй-ii"u'i"b'"|i''
si/sau receptioпdirii rароаПеlоr de moпitoriz'are,'aceastei iчlлt ехаmiпаtе si so1

Рriп prezeпta d,ore !е уеаmd, grupul de lacru репtrч achizilii сопJ'irmd corprocedurii de acibizilie,fapt репtrч iare poartd rdipaпdere 
"ооlоr* 

pr"vederilor

datй se
fost aplicate criterii de

rе ач fost ap|icate

репtrа iпcheierea
art. 32 аliп. (3) aI

coпtesta!iilor

desfйsurdrii
tп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grupului de lцсru репtrч achizi{ii:.,
r,//а"l 2 й

Denumircla
ореrаtоrчlчi

есопоmi<:

rеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strйiп

NumДrul
9i data

сопtrасtului/
acordului-cadru

Теrmеп de
valabilitat

eal
сопtrасtul
ui/асоrdul
ui-cadru

09.12.2022
з1.12.2022"Livaft Рrim'ЖГ
з1.12.2022

Ач fost aplicate criterii репtru achizitii publice dчrаьilе
(achizifii verzi]l?

Iir9"::" de.achizi{ie сч ТVА din contract/ сопtrасtе аlоtчlчiл.оtчrilоr репtrч саrе ац fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/Ioturilor репtrч саrе ач fost aplicatecriterii de durabilitate:

сritеriчl de atribuire репtrч lotulлoturile репtrч care ач fostaplicate criterii de durabilitate:
Cel mai Ьч
Cel mai Ьч

i scйzut п
ai sсйzчt п
rapott calitate-pref п
rароrt calitate-cost п

(Se

17.



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 09/12 din  09.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița 
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau 
IDNO 1007601006689 
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3 
Număr de telefon 022579165 
Număr de fax 022579165 
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com 
Persoana de contact  Angela Zaporojan 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție LD 
Obiectul achiziției Lucrări de construcții a retelelor de apeduct si 

canalizare 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 236 676 MDL lei fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Data: 16.08.2021  
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042482/ 
Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-
1627491359317 

Data publicării anunțului de participare 28.07.2021  
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

Nu au fost 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget local 
Fondul Ecologic Național al RM  

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție 

Decizie de atribuire Nr. 3/09 din 
03.09.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct 
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 10/09 

Data: 10.09.2021 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2557451,26  MDL 

Inclusiv TVA: 3068941,51 MDL 
Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de execuție 12 luni 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042482/
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Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului   
Temeiul juridic - art.76 alin. (4) din Legea nr.131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice;  
 - Hotărîrea de Guvern nr. 1129/2018 din 
21.11.2018 cu privire la aprobarea 
regulamentului privind ajustarea periodică a 
valorii contractului de achiziție cu executarea 
continuă încheiate pe un termen mai mare de un 
an;  
- pct.167 din Regulamentul privind achizițiile 
publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea de 
Guvern nr.638 din 26.08.2020;  
- Datele Biroului Național de Statistică privind 
rata anuală a inflației pentru anul 2021. 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

-- 

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

-Acord de prelungire a termenului de 
valabilitate nr. 02-  Modificarea termenului de 
valabilitate a contractului până la 31.05.2022; 
-Acord de prelungire a termenului de 
valabilitate nr. 01/01 Modificarea termenului 
de valabilitate a contractului până la 
01.08.2022; 
-Acord de prelungire a termenului de 
valabilitate nr. 3/1 Modificarea termenului de 
valabilitate a contractului până la 30.10.2022; 
-Acord de prelungire a termenului de 
valabilitate nr. 4/1 Modificarea termenului de 
valabilitate a contractului până la 30.12.2022. 

Alte informații relevante -- 
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfășurată procedura de ajustare a 
valorii contractului de achiziții publice a fost examinată solicitarea de ajustare a valorii contractului de 
achiziții publice depusă de către SRL STRUCTURAL din 24.06.2022 pentru lucrari de construcții a 
retelelor de apeduct si canalizare. 

 
 

VI.   Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Ajustarea valorii contractului este prevăzută în punctul 5 al prezentului contract. Datele statistice 
despre evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2021 au fost publicate de 
către Biroul Național de Statistică la data de 14.01.2022. Rata inflației calculată pentru anul precedent 
ajustării și publicată în mijloacele oficiale de informare în masă constituie 13.94 %. 

 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru: 

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, este indicată în Regulamentul privind ajustarea periodică a 
valorii contractelor de achiziții publice, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului NR. 1129 din 21.11.2018 și se efectuează conform formulei pentru inflație: 
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Va – valoarea actualizată a contractului - 1251366.99 lei 
V1 – valoarea totală a contractului - 3068941.51 lei 
V2 – valoarea executată a contractului - 1873177.54 lei 
V3 – diferenţa dintre valoarea totală a contractului şi valoarea executată a contractului (V3 = V1-V2) - 1195763.97 
lei 
Ri – rata inflaţiei pentru anul precedent ajustării - 13.94 % 
Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare – 4 luni. 
 
Va= 
[(3068941.51-1873177.54) x (13.94/12*4)%] + 1195763.97 = 1251366.99 lei 
 

VIII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 10/09 

din 10.09.2021 a fost încheiat acordul adiţional Nr. 5/1 din 09.12.2022 privind: ajustarea valorii contractului de 
achiziții publice pentru executarea lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare, cu suma de 
857793,37 lei. 

Astfel, suma contractului fiind de 3068941.51 lei, în urma ajustării, va constutui de 3926734,87 lei inclusiv 
TVA. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Angela ZAPOROJAN    ____________________ 
                                                (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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DARB DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. бМ |3.L2.2022

I. Date сu privire la autoritatea contractantй:

Ш. Date cu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ПI. Date сu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

din

primйria comunei ciorescu
Ciorescu
100760101 0437
MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17

0-22-45-68-72
0-22-45-6з-44
primariaciorescu@ gmail. соm
www.ciorescu.md
Bostan Natalia

Сеrеr* o7urtelor cle pre|uriI
deschisй п Altele: [IпdicaliJLicitalie

Lucrdri de repara|ie capitolci tп IET пr.
220 "LICURICI" : Galeriile, Scdrile
45400000-1
1 200 000,00 lei MD
Nr: ocrls-6 3 wdp 1 -MD-L 6 5 4 7 63 1 1 I 9 9 9

Link:
ht tp s : //пtt епdеr. gov, п,td/t е пdеr s /о с ds -

b3wdp 1 -MD-L 65 17 б3 1 ] 1 999
09.06.2022

*

Brrn rri o Servicii п Lucrdri|
NrE Da.

Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse externe п
Alte surse: [IпdiсаtriJ Buget Local
13.07.2022

Stапсоm С о пstr uct лS.л.r.
Nr: 75

Data:01.08.2022
Fйrй TVA: 785 803,00

Inclusiv ТVА: 942 964,00
з|.|2.2022
з|.08.2022

IV. Date cu privire la rnodificйrile necesare а fi efectuate:

Denumirea autoritйtii contractante
Localitate
IDNo
Adresa
Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
реrsоапа de contact
( пuпtе, pl,aIt uпlс, tсlсfоп. с-mаil)

Tipul procedurii de achizilie

Obiectul aclrizi{iei

Cod СРV
vаlоаrеа estimatй а

Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
portalului gчча rп а пt с пl al y,ww. tп l е п d cl,. gol, l t t d )

Data rluЬliсйrii de

Data (datele) ;i referin{a (referin{ele) publiciriIor
апtеriоаrе iп Jurnalul oficial al uniunii
i;.;р;; p.ivi.ra proiectul (proiectele) la саrе se

rеfеrй anuntul respectiv (duрй caz)

Tipul contractului de

сопtrасtul de achizitie/acordul-cadru se rеfеri la
un proiect ;i/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Еurорепе
Sчrsа de fiпап{аrе

,Dаtл: dесйiёi de ,atribuire л contгactului de
achizitie/ acordului-cadru
DеЙuЙirёЪ obefatoiului,edo'iloйii'
Ni. ýi daJa contfactului de' achizi{ie/acofdului-
cadru
vаlоаrёа contrrctului de achizitie/acordului-
саdru
теrmеп de valabilitate
Теrmеп de execu(ie



Micsorarea valorii coпtractului I
Majorarea valorii contractului п
Modifi саrеа tetmenului de execut arel liyrarel
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezeliereacontractului п
Altele: [IпdicayiJ
Art. 7б аliп. (7) 1эсt. 2) lit. а), Ь) qi ale Legii
RM пr. 131 diп 03.07.2015 priviпd achiziliile
publice

[Iпdiса{i асtul поrп,tаtiу, articol, аliпеаt|

[Se уа iпdiса dасd se utilizeazd pre|ul
actualizat al coпtractului de achizitii
рuЬ l i с е /асоr dul u i -саdr u I

-188 935,72 lei

[Se vоr indica toate modificdrile operate
апtеriоr ;i valoarea acestoraJ
Сопtrасtul пr. 75 diп 01 Аugust 2022

V. Descrierea achiziliei inainte Ei dup5 modificare:
(Se vor iпdiса паturа ;i amploarea lucrйrilor, паturа ;i caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа qi amploarea
serviciilor)

Lucrdrile de reparatie capitalii iп IET пr. 220 "LICURICI": GaIeriile, Scririle

Lucrdrile de reпaratie сппitаIri iп IET пr. 220 "LIC Guleriile, sciirile. nu au fost efectuate conforlrr
cerinfelnr si volrrmelnr nrevйzttfe ?n сппfrясfill de япtrелt,iтй Totodatё este de menfinrr at fяпfirl сй fe.rmenrrl de

ехесutаrе а luсrёrilоr contractate nu а fost respectat.

Vп. Rezultateleexaminirii:

tп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizitielacordului-cadru пr. 1 din
13.12.2022 _ а fost irrcheiat acordul adilional privind _ micsorarea valorii сопtrасtului Coпtractttlui пr. 75

diп 01.0В.2022 ._

шi de luсru:

Jr/
| бeпllliiпra)

пlttп. Chi;itldu, ,1os. Нiпсе;ti, 53; tel.: 022-820-703; .fat: 022-820-728;
. пld ; lуtчw. t еп d er, gov. m d

репtrl! Sоluliопаrеа Coпtestc|iilor: пluп. Chi;iпdtt, bd. $еfuп cel Mare ;i Sfdпt, ] 24 et. 1; tel.:022-82()-

2

str5i

stапсоm Сопstruсt
лý.д.l..

аutоlltоп 1 |з.|2.2022 |5] 446,4з 1в8 9з5,72

б 5 2 

" 

fш : 0 2 2 -8 2 0-6 5 1 ; е-m а il : сопt es t atii@,aпs с. m d ; ц,tlltu. апs с, m d

Tipul modificйrilor

Temeiul juridic

Сrе;tеrеа рrе{ПlПi in urmа modificirii
(dupd caz)

Modificarea anterioari а contractului de
achizitii publicc/acordului-ca dru (clupii caz)
Alte informatii rеlечапtс

vI. Descrierea circumstantelor саrе аu ficut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificйrii сопtrасtului de achizi1ie/acordului-cadru)

Dепumirс орсгаtOr econtlmic Nr. qi data ircordultri adi{ional

vаlоаrеа moditi

Ft]гй ТVА Inclusiv ТYА



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2 din  13 decembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Alexeevca 
Localitate s. Alexeevca 
IDNO 1007601009819 
Adresa s. Alexeevca, raionul Edineț,RM 
Număr de telefon 067327990 
Număr de fax  
E-mail oficial primalexeevca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mihail STRUC, 069221335 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucrări de renovare exterioare și interioare 
pentru clădirea Casei de Cultură din s. 
Alexeevca, raionul Edineț 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 209 280-71 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663062126968 
Link-ul 

Data publicării anunțului de participare 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) 

 

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 

03 octombrie 2022  

Denumirea operatorului economic SRL ”VIC DAR COM” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 25 

Data: 18 octombrie 2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 941 830-17 

mailto:primalexeevca@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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Inclusiv TVA: 188 366-03 

Termen de valabilitate 30.09.2023 
Termen de execuție Octombrie-decembrie 2022, 

Ianuarie-septembrie 2023 

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 Art. 76  aliniatul 7 lit. c din Legea 131/2015 
 
[Indicați actul normativ, articol, alineat] 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Se majorează valoarea contractului cu 126 760-36 
lei sau 11,22%. 
 
[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) 

Modificări anterioare nu au fost operate. 
 
[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) 

Se majorează valoarea contractului cu 126 760 -36 lei sau 11,22%.  
Valoarea inițiala a contractului – 1 130 196-20 lei. 
Valoarea finală a contractului – 1 256 956-56 lei. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

Lucrări suplimentare neprevăzute, conform Legii 131/2015 art.76 alin.(7) lit.2a  
“Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate 

contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să o prevadă”.  
 

 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.25 din  18 
octombrie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Majorarea valorii  contractului cu 126 760 -
36 lei sau 11,22%. 
 

 

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

Fără TVA Inclusiv TVA 
SRL ”VIC DAR 
COM” 

         29  12 decembrie 
2022 

105 633-63 21 126-73 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.4 din |5.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

П. Date сu privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

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

Denumirea autoriti(ii contractante рrimйriа comunei Мйпоilеsti
Localitate s. Mйnoilesti
IDNo 1 007601 004733
Adresa s. Mёnoilesti. raionul Unsheni
Numir de telefon 06897888 1

Numir de fax 02з67з504
E-nraiI oficial primariamanoilesti@,gmail. com
Adresa de iпtеrпеt Manoilesti.comuna.md
реrsоапа de contact
(пuпtе, рrепuпlе, tеlеfоп, е-mаil)

Grosu Valentina 06897888 1

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de preturi п
Licitatie deschisб п Altele: flпdicatil

Obiectul achizi{iei ,,Servicii de еlаЬоrаrе а Planului
Urbanistic General , al comunei
Мйпоilеsti, r.lJngheni,,

Cod СРV 71400000-2
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 412800.00lei
Nr. qi link-ul procedurii (se vct iпdiса clilt cadrul
р orl al ul ui guу еrп alll е пt al www. пltеп der. gс,tv. плd)

Nr:202225|89
Link: ocds-b3wdpl-MD-
l662549906529

Data рuЬliсirii anun{ului de раrtiсiраrе Data publicёrii: 08 " septembrie 2022
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рuЬliсirilоr
апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al Uniцnii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй anunlul
respectiv (dupd caz)

Tipul сопtгасtului de achizi{ielacordului-cadru Bunuri п Servicii п Luсr5ri х
Сопtrасtчl de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrй la чп
proiect Ei/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uпiuпii ЕчrоDепе

Nuп Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat х Buget CNAM
Buget CNAS в Sursе externe
Alte surse: [Iпdicatil

п
п

Data deciziei de аtriьuirе а contractului de achizitie/
асоrdului-саdru

Nr.1 din 0|,1|2022

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic Biroul de proiectёri,,URBAN DESIGN,,
S.R.L.

Nr. Ei data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:76
Data:31.10.2022

vаlоаrеа contractului de achizitie/acortl ului-cad ru 4l2800,00
Inclusiv ТVА: б8800,00

теrmеп dc valabilitate зl.|22022
Теrmеп de execu(ie зl,|2.2022



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

Tipul mоdifiсirilоr Мiс9оrаrеа valorii contractului п
MajoraTea valorii contractului в
Modificarea termenului de executare l |iyrare/
prestare х
Modificarea termenului de valabilitate х
Rezelierea сопtrасtцlчi в
Altele: Ппdiсаtil

Temeiul iuridic flпdicati actul поrmаtiv, articol, aliпeatl
Сrеgtеrеа рrе{ului in urmа modificirii (dzlpci

ccl:)
[Se va iпdica dacd se utilizeazd pre|ul actualizat al
coпtractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificarea апtеriоаri а contractului de
achizitii publice/acorduIui-cadru (duрd caz )

[Se vor iпdica toate mоdфсdrilе operate апtеriоr
si vаlоаrеа acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа ;i amploarea lucrdrilor, паturа qi сапtitаtеа sau ya|,oarea buпurilor, паturа ;i amploarea
serviciilor)

VI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu fйсчt песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdica motivele/argumeпtele mоdфсdrii coпtractului de achizilie/acordului-cadru)

Vаlоатеа contractului de achizitie intre рrimйriа comtrnei Мёпоilеqti qi Biroul de proiectйri,,Urban
Desin,,SRL este de 412800 ,00 lei.

РДпё la data de 22.11.2022 de сёtrе antreprenor au fost oxecutate luсrйrilе din etapa I: Studiul
topo gi geo, colectarea datelor initiale, in valoare de 144480 ,00 lei.

Рf;пё la moment de la ONDRL nu а fost efectuat transferul confoIm solicitarii de рlаtё din
2З.l l .2022 qi facturii nr.EAD000 99 529З .

La data de 07.12.2022 ,,UrЪап Design,, а prezentat nota informativй despre luсrёrilе executate in
etapa II :Analiza situatiei existente. Propuneri de dezvoltare.Valoarea lucrёrilor executate este de
268320,00.

Din motiv сй рАпё la data de 31.12.2022 de сйtrе ONDRL poate sй пч fie alocatё suma iпtеgrаlё
conform contractului, este песеsаr de prelungit termenul de valabilitate а contractului рiпё la
з|.122023.

YII. Rezultatele examinirii:
In baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 3

_din 14.12.2022 а fost incheiat acordul adilional privind prelungirea termenului de valabilitate а
contractului

Conducitorul grupului de luсrч:

Grosu valentina
(Nuпе, Рrепumе)

Denumire ореrаtоr есопоmiс
Nr. qi data асоrdului

adi{ional

Vаlоаrеа modifi сйrilоr (duрй
caz)

Firй ТVА Inclusiv ТVА
Biroul de proiectёri,,Urban
Design,,SRL

1 15.|22022

2



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 66/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 de reparație capitală a str. M. 
Viteazul or. Cimișlia 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 850 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-661867690895 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661867690895? 

Data publicării anunțului de participare 30 august 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 

24.10.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Alternativa Construct” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 118/22 

Data: 31.10.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3331078,99 

Inclusiv TVA: 3997294,79 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 4 luni 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661867690895
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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:  [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 de reparație capitală a str. Mihai Viteazul din or. Cimișliadin or. 

Cimișlia, a cărui termen de valabilitate este până pe 31.12.2022 – se extinde până pe 30.06.2023. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
În temeiul adresării  SRL „Alternativa Construct” privind imposibilitatea executării contractului până la data 

de 31.12.2022 din motivul că lucrările au fost inițiate mai tîrziu în legătură cu faptul că a fost și o procedură de 
contestare și a condițiilor climaterece nefavorabile pentru executarea lucrărilor a fost solicitat extinderea 
termenulu de valabilitate a contractului până la data de 30.06.2023. 

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 30.06.2023 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.61/L/22 din 
14.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului până la 
30.06.2023. 

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 

SRL „Alternativa 
Construct” 

autohton 276/22 14.12.2022   

 

Conducătorul grupului de lucru: 

________Andronachi Sergiu_______                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                    (Semnătura) 
 
L.Ș. 
 
 
 



DARE DE SEAMĂ 

privind modificarea contractului 
de achiziții publice

Nr. 58/1 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 achiziție:

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

Obiectul achiziției Servicii de aplicare a denumirilor de 
străzi pe blocurile de locuințe

Cod CPV 98300000-6
Valoarea estimată a achiziției 530 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental ww. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1656939350994
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1656939350994

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 04.07.2022
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

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 X Da□

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: Buget municipalX

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

26 iulie 2022

Denumirea operatorului economic „Pro-Mapix” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Nr: 40-CA/22

din 08.08.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului- 
cadru

Fără TVA: 528 426,00
Inclusiv TVA: 634 111,20

1

mailto:achizitii.dglca@cmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


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

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 75 zile

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare 
Modificarea termenului de valabilitate □

Temeiul juridic Art. 76 al.(7) Legii 131/2015] art. 30 al.ll) H.G. 
10/2021

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:
Contractul încheat prevedea executarea serviciilor de aplicare a denumirilor de străzi pe blocurile de locuințe 

conform listei prezentate de Autoritatea contractată. In timpul executării, s-a constatat că:
• Lista blocurilor transmise executorului, nu a fost completă
• Au fost emise greșeli la denumirea străzilor incluse in listă
• Lipsa accesului la blocurile care urmează a fi aplicata denumirea
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
între timp, lista blocurilor supuse aplicării denumirilor stradale cu numerotarea sa, transmise executorului cu 

denumirea corectă a străzilor pe care ele se amplasează, de către beneficiar a fost verificată,concretizată și 
corectată.

Din aceste motive, executarea lucrărilor a fost tergiversată și pe alocuri sistată , prin urmare, este necesară 
prelungirea termenului de execuție cu prelungirea termenului de valabilitate a contractului.

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție, a fost încheiat acordul adițional 

de modificare a contractului nr.40-CA/22 din 08.08.2022 de achiziție la obiectivul ” Achiziționarea serviciilor 
de aplicare a denumirilor de străzi pe blocurile de locuințe ”

în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul 
adițional privind prelungirea termenului de execuție cu prelungirea termenului de valabilitate a contractului.

Președintele grupului de lucru:

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

„Pro-Mapix" SRL" autohton 1 13.12.2022
f\

BURDIUMOV Ion
(Nume, Prenume)

L.Ș.

mnătura)

2































model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contract,ului de achizitii qublice !

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr.ldin 21.12.2022

il
!

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Primiria satului Criva
Denumirea autoriti{ii contractante

Satul Criva
I 00760 1 004906

sCtiua,raionul Briceni

024747- 340
Num[r de telefon

024747- 336
Numir de fax

mariacriva@matl.ru
E-mail oficial
Adresa de internet

Gribencea OIga
ibenceao@,mail.ru

Fetsoa-"a oe contact (nume, prenume' telefon'

Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd rAltele:Ttp"t P.*edurii de atribuire

M ocdvb3\rydP1 -MD- 1 669984281643
P.oc.d,t.a de achizi{ie rePetatl

B"""ti. Servicii I LucrdriTiptt ofit.ttt.,i contractului de

acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

ffi*"eu motivului/temeiului
privind alegerea Ptog.equlii ,de
ot"ib,tit. (tn cazul aplicdrii altor

i decdt licitalia drtrlllo)

lic I tender I 21 0 687 88 llotl 1 L 61 5 5 02 Iffi.ed"., d.;tribuire (se va indica

din cadrul portalului guvernamental

www.mtender.gov.md.\ Link-ul:
bcl tender I 21 0687 8 8/1ot/ 1 1 6 1 5 5 02l

https : //ac hi zitii.md I r o I

Pata publ ic inii}2.12.2022

Platforma de achizi{ii Publice

P.o."d"t" a fost inclusi in Planul
de achizifii publice a autoritdlii
contractante

i Publice Publicat:



/Anun1 de inten{ie publicat in BAP
(dupd caz)

Link-ul:
httns : //achi z,itii.md,ho loublic/tend er 1210687 88 llotl I I 61 5 5021

Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamtc de acnzltle !Lrclta!Is
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare trB"get de stat; nBuget CNAM; lBuget CNAS; nSurse

exteme; nAlte surse:ONDRL

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 457 000 MDL

Clarificiri privind documentalia de atribuire:

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

Modificari operate in documentalia de atribuire:

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

Informalii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cdtre operatorii

economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintfl a solicitirii de

clarificare
Expunerea succint[ a risPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
llnd'tcayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

Pdnd la termenul-limitd (data 14.12.2022, ora 14:00), au depus oferla 2 ofertanfi:

Asociafii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

Buzdugan Maxim
DAAC Auto SRL

MARARITA MIHAI

Denumirea operatorului economic

Denumire document Operator
economic 3

"East Test" SRL

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, nePrezgllqt'2 3e!3-s.

ificatii tehnice

Formularul DUAE
Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentatCertificat de



{ntreprinderi i/Extras

din Registru de Stat

al persoaneior
juridice, emis de

cdtre organul
imputernicit conform

tarii de reqedinld a

^forf qnfr r'lr t i

Certificat privind
delinerea contului
hqna,ar

corespunde prezentat

prezentat orezentatRaport ltnancrar
Certificate cu Privire
ia situalia
contribuabilului .

prezentat prezent0I

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; preZentat, nepreZentat' nu corespande (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunclecerin{elor de calificare))

Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica preyul ofertei finale

(Informalia privind ,,Corespunclerea cu ierinyere rie-carificaie" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,,t " tn cazul corrrpund"ii ;i prin ":" in cazul necorespunderii)

pentru elucidarea unor neclaritali sau confirmarea unor daie privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in document a1:a deatribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) s-a

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(11r[ TVA)*

Procurare
DAAC Auto SRL 467 400 MDL 1 unitate + +

1 unitate"East Test" SRL 497 6s0 MDL

Rezmatul r[sPunsului
operatorului economicData

solicitirii
Operatorul economic Informa{ia solicitati

Wtotivut respingerii/descalifi cIrii
Denumirea operatolglgi rgsnerqig

F*t, ttdtat ;i bunul nu coresPunde

cerintelo r tehnice sq!lg{319
"East Test" SRL

trrtodalitutea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n

Att. ti-i,*i privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



E

Criteriul de atribuire aPlicat:

Pre{ul cel mai scdzut

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre1 I
Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazur tn care tn cadrur procedurii de atribuire sunt apricate rnai mulre cr,erii de atribuire' se vor

indica toate criteriile ie atiibuire aplicate ;i clenumirea loturilor aferente)

Informalia privind factorii de evaluare apltcalt:

(se va compreta pentru rorurire care aufost atribuite tn baza criteriiror: cer mai bun raport calitate-pretr

iau cel mai bun raport calitate-cost)

Punctajul calculatValoarea din ofertiFactorii de evaluare

Denumirea torului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
atorului economic n

Denumire f-actorui 1

Denumire factorul n

Reevaluarea ofertelor:

(Se va comPleta tn cazul tn care ofertele au.fost reevaluate repetal)

in urma examinari, evaludrii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

tului de a

Motin,rt t"evahr!r!! i&49!ql
Modificirile oPerate

Pre(ul total
(inclusiv

Preful total
(f[rn TVA)

Pre{ul unitar
(fnrd TVA)

Cantitate;i
unitate de

misuri

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea
lotului

467 400 MDL467 400 MDL1/unitateProcurare
autoturism

Anularea Procedurii de

in temeiul att. Jl altn'

achizilie Publici:

lit

Argumentare:

orm

Data transmiterii

Scrisoare nr.701 din
18.12.2022

Modalitatea de transmitere

E-mail

T.nu mire a oP erato rului
economic

EAAd Auto sRL

lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:



East Test" SRL

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire

lucru pentru achizilri|i se realizeazd tn conformitate cu prevederile art' 3l

20 1 5 privinct achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ontractul de hizitie/acordul-cadru incheiat:

(Serectari termenur de a;teptare respecta.t. Carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' I3I din 3 iulie

20t5 privind achiziliite-yu!ti1' :":'::: ,;";i:{;:::,!:,f,i!f',','[:"1;;":{t:if:fft:;":;;{::n::tf:,';
',i::,:;::;+i;!;l'::,i;,:r\:;;";:;;"iloi,,lo,na rermenutiil'or coa"tui Civit at Repubticii Motdova)

rnformalia privind achizilii public.e durab'e (achizilii verzi) (rubri ca datdse comprete azd doar in cazul in care

la procedura d" ";rd 
prbril au f"r;;;il; crite;ii de durab'itate qi s-a incheiat contract/contracte

oentru lovloturi p;;;r" au fost aplicate criterii de dtrrabilitate):

Scrisoare nr.700 din

t8.12.2022

despre cJeciziile gruPului de

al Legti nr. I3l din 3 iulie

l) 6 zlle in cazul transmiterii cornunicdrii prin

mijloace electronice qi/sau fax n

d a contractului

.rt. .ui micd decdt pragurile nrevallt-e-la att' 2

uiin. t:l al Legii tt . i31 din 3 iulie 20i5

privind achiziliile Publice

. lL- ,-:: ^^.61rrtrllF. i" cazul nertansmiterii comurucarll

in miiloace electronice Ei/sau fax I
ffiicomunicariiprin
miiloace electronice ;i/sau fax n

----.-----------In cazui in care uarou'"u ttti*utd a contractului

este egala sau mai mare {9c1t.pragurile ., r:.^
;;il; laart.2 alin' (3) al Legii.nr' 131 din

: i.tti. 2015 privind achiziliile publice

-l6zite rn c azul netransmiterii comurucarll

in miiloace electronice Ei/sau fax r

Contractul de acntzl
Va[oarea contractului

Termen de valabilitate al

contractului/acordului-
cadruDenumirea

operatorului
economic

intreprinderea:
Cu caPital
autohton/
Cu caPital

mixt/asociere/
Cu caPital strtrin

Num[rul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

fbr[ TVA inclusiv TVA

461 400
MDL

467 400
MDL

31.12.2022
DAAC

Auto SRL
S.R.L. contract nr.2 din

21.12.2022
34100000-8

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizi{ii



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

(indicayi suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scAzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raoort calitate-cost tr

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului./contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); prccum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt pentru care poartii rdspundere conform prevederilor legale tn vigaare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)



DARE DE SЕАМД

Nr. о cds-b3wdp 1 -MD -16693 67 97 7 39 4 l 00l diп 20.12.2022

,,Produýe alimentare (fasole)"

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante Administratia Nationalй а penitenciarelor

Localitate Mun. Chisinйu
IDNo 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Numйr de telefon 022-409 -7 48, 022- 409 -7 07
E-mail oficial апр@апр,sоч.md
Adresa de internet htto://ano.sov.md/
Persoana de contact (пutlе, рrепltпrc, tеlеfоп, е-rпа,il) Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

2. Date cu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 9Сеrеrеа ofertelor de prefuri
Рrосеdurа de achizitie repetati (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdulчьсаdrч

Bunuri !|

obiectul achizitiei рrоdчsе alimentare (fasole)

Cod СРV 03200000-3
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuitu (ttt cazu! aplicdrii
allor 1lroceduri ctecdt licitalia deschisd)

in conformitate cu prevederile art. 57 а1 Legii rir.
1З1l 12015 privind achiziliile publice

Procedura de atribuire (se уа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl

уууу,цl е ц с{ е r, gру;цl0

Nr: ocds-b3wdp 1 -МD -1669з67 97 7 39 4
Link-ul :https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD -l 6693 67 97 7 З9 4?tab:contract-notice
Data publicбrli: 25 .| | .2022

platfornra de achizitii publice utilizati 9 achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrоссdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

ИDа пNu
Link-ul cбtre planul de achizitii publice publicat:
htфs ://drive. google.com/drive/foldersi 1 7cObNPOun
oSaPY87vlnuSI3 2KiPaDOdO

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: 25.11.2022
Link : https ://tender. gov.md/ro/system/Гrles/b ар l 20 l 4
/lэар пr 94 l.рdГ

Tehnici Ei instrumente specifice de аtriЬцirе llicitalie electronicб

sursa de finantare ивusеt de stat

Vаlоаrеа estimati aei, /drd ТVД) 230 000,00

3. Clarificйri privind docrrmenta{ia de аtriЬчirе: (Sevocomplelatпcazultпcareaufostsollcltateclarlflcdri)

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
ExDunerea succintй а rйsrrчпsчlui
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:(ý"vacomplёtatttcazultПcareaufostoPelalemodilicllri)



ýiхJД. +"t:,,:]1r{]::

l

б. Informa{ii privind оfеrtеlе depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DuдЕ prezentate de сйtrе
operatorii economici:

Rezumatul modifi сirilоr
publicate in BAp/alte miiloacelor de informare [Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii|
Теrmеп-limitй de depunere pi deschidere а ofertelor
prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пutпdrul de zileJ

5. Рffпi la termenulJimitй (data 03.12.2022, ora 10:30), ач depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
adйinistratorii

1. SRL,,Geoter соm" 100з600009799 Gheorghe Ciudin, SRL ,,Delmix Prim" 10106000з 1257 Dilan Galina
3. SRL,NobilPrest" 1010600021038 Calugher Vadim
4. SRL ,,Prodagrotrade" 1014600029375 Сеарй Victor

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL,,Geoter
com"

SRL,,Delmix
Prim'o

SRL,ýobil
Prest"

SRL
,Prodagrotrade'

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsпlпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пtt соrеsрuпdе)
Сеrеrе de participaro (Апсха пг, 7) prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat
Declaralie privind
valabilitatea ofertei (Апеха пr. 8)

prezeпtat prezeпtat prezentat prezeпtat

Specificalii tehnice (Апеха пг.22) prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаt
Specificalii de рrе! (Апеха пr. 23) prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
DUAE prezeпtat перrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа соп|mпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Dovada inregistrйrii de stat prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеZепtаt
certificat de atribuire al
corrtului lэапсаr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеZепtаt

certilicat de еfесtuаrе
sistematicй а plйlii
impozitelor, contributiilor

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Declaralie pгivind
сопfirmаrеа identitйlii
Ьепеfiсiаrilоr efectivi Ei
пеiпсаdrагеа acestora in
situalia condamnйrii pentru
participarea la activitйli ale
unei organizalii sau gruрйri
cl,inrinale, pentru coruptie,
fraudi Eiisau spilare de bani.

prezentat перrеzепtаt prezeпta,t перrеzепlаt

Act се ar сопfirmа
cal itatealc onformitatea/ino fen
sivitatea

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Autorizalie sanitarй de
futrcIionare

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Autoriza!ie satritaгi veterinarй
de functionare al transportului

prezeпtat prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt

Mostre prezeпtat пu s-a solicitat пu s-a solicitat пu s-a solicitat



tl
(Iп/оrmа|iа priviпd dепumirеа dосutпепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп conformitate сu сеriп|еIе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prczeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
Сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе сеriп|еlоr de calificare))
7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
;i unitate

de mйsurй
cu cerin{ele

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice
SRL,,Geoter com" 218 100.00
SRL ,,Delmix Prim"
SRL,ýobil Prest"

324 074,07

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteiJiпale (Iпforma|ia
priviпd "CorespLtпdgrea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" qi "Соrisрuпdеrеа cu ipecifica|iile tеhпiсе" , se va
сопSеmпа priп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tп cazul песоrеsрuпdеrii)
8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{ulчiЪпоrmаl de scйzut) s-a
solicitat:

Data
sblicitЁrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

06.|2.2022
SRL ,,Geoter соm"

Specificalia de pre! (Anexa
ж. 2З) actualizatё conform
pretului propus uImаrе а

desй;urйrii licitaliei
electronice.

Specificalia de рrе! (Anexa nr.
23) actualizatё conform
pre{ului propus unnare а

desfr qurёrii licitaliei
electronice.

SRL,ýobil Prest"

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificйrii

10. Modalitatea de ечаIuаrе а оfеrtеlоr: Репtru fiесаrе lot

11. Criteriul de atrilruire aplicat: Рrеlul cel mai scdzut si соrеsрuпdегеа specificaliei tehnice.

12. [пfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va соп,рlеtа репtru loturile care au fost atribuite |п baza criteriilor; cel mai Ьuп raport calitate_
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum rе fасtоrul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

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

13. RеечаIuаrеа ofertelor:

(se va соmрlеtа iп cazul tп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluйrii ofertelor
Modificirile operate

Denumirea
lotului

Рrе{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Fasole 10 000,00
kg

+ +
240 462"96
220 400.00

SRL ,,Prodagrotrade"

3
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14. in чrmа ехаmiпf,ri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Denumirea
lotului Dепumirеа оЕ Cantitate qi

unitate de mйsurй
Pre{ul unital
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrп ТVА)

Prelul total
(inclusiv ТVА

Fasole SRL..Geoter соm" 10 000,00 ks 21,81 218 100,00 235 548"00

Anularea procedurii de achizilie publicё:

iп terneiul жt. -/1, alin. _ lit _.
Argumentare;

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репlrч achizilii se realizeazd iп сопfоrпlitаtе сu prevederile arl. 3] cl Legii пr. l3] diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice)

2. Теrпrепul de а;tерtаге репtгu iпсhеiеrеа contractului:

n cazul in care valoarea estimatй а contractului l О б zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii prin
este mai miсё decflt pragurile рrечёzutе |а жt.2 | mijloace electronice ýi/sau fax
alin. (3) al Legii nr. 131 din З iulie 2015 privind l О 1 1 zile in cazul notransmiterii comunicёrii
achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrпlепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzdiп сопfоrmitаtе
сu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

3. Contractul dc achizi(ielacordul-caclru incheiat:

4. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп

cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate qi s-a tпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

1. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Denumirea
operatorului economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,.Geotef соm"

|3.|2.2022 e-mail
SRL ..Delmix Prim"
SRL,.Nobil Prest"

SRL ..Prodagrotrade'o

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea NumйrчI
qi data

contractuIui

Cod
cPv

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifirй ТVА

SRL,Geoter
соmо'

Сч capital
autohton

2б СоР din
20.12.2022

032212l0-t 218 100,00 235 548,00 зl.|2.2022

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

(DA/NU\

Yаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
Iotului/loturilor rrentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (iпdiсаli suma cu TVA)

incIusiv
тчА

4



(lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de аtriьuirе репtru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de cluralrilitate:

Pre|ul cel mai scdzut Р
costul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raporl calilate-pre| г1

Cel плаi Ьuп raport ca,litate-cost z

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de lacru declard сd tеrmепаl de aEteptare репtrа iпcheierea
coпtractulai/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерffiпd cazarile preydzate ае iп. зz ittп. (З) al Legii пr,
131 сliп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice ), рrесum qi сd tп cazul depuпerii coпtes;ta1iito, ii/rourecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaýtea aufost ехаmiпаtе qi sоtuуiопitе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grapul de lacru репtrа achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desJd;urdrii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevedirilor iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luсru репtru achi

nftelraшu, о/А/r-.
(Numе, Рrеп,umе)

ý

!'+l"лЧ

\"k



















Date

Aprobat:

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.12.2022

re la autoritatea contractanti:

P SCBI ,oToma Ciorbi,'

asilifa Sergiu

Director al I
/vzvr4

cu
IMSP SCBI ..Toma Ciorbi"

'"t, mun. Chisinau

IDNO .. 1003600132121

Adresa bd. $tefan cel Mare, 163

Numlr de telefon 022-358099

Numir di fai 022-245068

E-mail oficia.l: ,,'"'' achizitii.imspscto(@gmail.com
t;

ffi:o;: *""r::;",!,o i,', *,,,,,
l:.it l

Curea Cristina

[I. Date cu ire la ra de achizitie:

Licitatie deschisd

'i:ii:

i:

Reparatia capitald a secliei nr. 2 tn cadrul
IMSP Spitalul Clinic de Boli Infeclioase "Toma

CIORBA" pentru anul 2022.

Cod'CPV ,:1 :' 45200000-9
Valoilrea estiriiatl a achizi{iei 3 479 200.00

Nr: : ocds-b3wdp 1 -MD-1 663495284:302

Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 210 63927 I

Data nublieirii anuntului de participaret'i t8.09.2022

ilI. Date cu privire la contractul de achizitielacordul-cadru:
Lucrdri
Nu

.:'

Buget - Ministerul SandtAfli al Republicii
Moldova

2r.10.2022

SRL Euromontai CTI
Ni.' si data:,Cdntracfu lui de achizitie/acord ulu i-cad ru Nr: 12 S



,,,,,' ,, '' ,, ',-
iea confractului

Data:04.11.2022
Valoa de aChizi{ie/acordului-cadru Fdrd TVA: 2458070.19

I Inclusiv TVA: 2949684,23
lqrmpn de valabilitatd 3t.r2.2022

3r.12.2022

cu vire la modificirile necesare a fi efectuate:
Tipul modifiCfritoi Punctului 13.4. din prezentul Contract - Pentru

confirmarea celor menJionate, pd{ile au semnat
prezentul Contract in conformitate cu legislalia
Republicii Moldova, la data qi anul indicate, frind
valabil p6nd la 31,12.2022lrecep!ia finald a
lucrdrilor.
Se prelungeqte termenul de valabilitate a

contractului de la 31.12.2022 pdnd la 28.02.2023
TCmeiul juridic Legea Nr. i 31 privind achizi{iile

publice, art.76. alin (7)

l;;;r""^ 
prefului in Y*u modificirii (dupd

Modificarea anterioari a':i contractului
achizifii publice/acord iilu i-ca dru (dio d c ai I

aii;

Alte informalii relevante '.. l

ry Date

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica notura Si amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura gi
amploare a s ervic iilor)

La data de 18.09.2022 IMSP SCBI ,,Toma CiorbI" in calitate de autoritate contractanta a
iniliat gi a publicat pe platform a de achizilii Mtender LP nr. ocds-b3wdp 1 -MD- I 66_3-4952. L43p2
privind achizilionarea ,, Reparatia capitald a secliei nr. 2 tn cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli

Infeclioase "Tomo CIORB{" pentiu anul 2022.",

economic: SRL,,Euromontaj CTI"

VI. Descrierea circumstan{elor care au
La data de 14.12.2022 din partea qefului de

prin care ne informe azd, urmdtoarele:
Din partea operatorul economic SRL Euromontai a primit o scrisoare nr. 14112 din 14. 12.2022,

prin care intervine cu rugdmintea de a fi prelungit termenul de execulie a contractului, de a nu fi
agtavatd calitatea lucrdrilor. Motiv6nd cd nivelul de umiditate in seclie este ridicat qi lucrdrile
efectuate necesita un termen mai mare de uscare (podele cu sapa de beton, tencuiala perelilor),
avdnd in vedere condiliile climaterice qi schimbarea relelei de incdlzire este o problem ce nu
permite finisarea lucrdrilor in termenul stabilit.

$efulu de gospoddrie examindnd qantierul, confirmd cele expuse mai sus gi solicitd prelungirea
termenului de execulie pdnd la sf6rgitul lunii februarie 2023.

VII. Rezultateleexaminirii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.

12 S din 04.1I.2022 a fost incheiat acordul adilional de prelungirea termenului de valabilitate a
contractului pdni la 28.02.2023.

Se aplici urmitoarele modificiri asupra contractului:
Termenul de valabilitate aprezentului Contract 31.12.2022 se prelungeqte pdnd 1a28.02.2023.

fdcut necesari modificarea:
gospoddrie a parvenit o notd de serviciu nr. 74,



punctul 13.4. din Contract se modifica qi va avea urm6torul cuprins: Pentru confirmarea celor

mentionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova,

la data qi anut indicate, fiind valabil pdnd la28.02.2023lrcceplia fina16 a lucrdrilor.

Semniturile membrilor grupului de lucru:

Conducitorul gruPului de lucru:



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.09 dln16.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ielacordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante IMSP Centrul de Sanatate Bardar

Localitate Bardar
IDNO 1013600022298

Adresa Ialoveni, s. Bardar

Numir de telefon 0268-38-048
Numir de fax 0268-38-048
E-mail oficial cs.bardar@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Ursuleac Irina tel. 069155707
ursu leac irin a@email.com

Tipul procedurii de achizitie Licitalie deschisi X
Obiectul achizifiei Constructia edificiului Centrul Sanatate

din s. Bardar
Cod CPV 45215140-0
Valoarea estimati a achizitiei 4490267.80
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
po r t alul u i guv e r nanrc n t al u,w tt'. m I e n rl e r. go v. n t c0

Nr:2051/14
Link:

Data publicflrii anuntului de participare 31.10.2014
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicErilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se

referl anuntul respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Lucr[ri X
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la
un proiect;iisau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

NuX Dan

Sursa de finantare Buget CNAM X
Alte surse: Consiliul Raional laloveni

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

t0.t1.2014

Denumirea operatorului economic GETARCON GRUP SRL
m.C h i s i n au,s tr'. Ca I e a O r lte i u lu i I 09/3 of. I 2 4
c/f1003600129026

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 01 din 19.11.2014
Data: inregistrat la AAP nr.Ol-8705/14
din 18.12.2014

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fird TVA:
Inclusiv TY A: 4490267.80

Termen de valabilitate t0.11.2014
Termen de executie GETARCON GRUP SRL

m.Chisinau,str.Ca|eo Orheiului I09/3 of. I21
c/f100i600129026



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

Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului r
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezilierea contractului X

Temeiul juridic Contractul de Antreprizd nr.Ol din 19.11.2014,
Art.l3.2. b), c).

Creqterea pre{ului in urma modificflrii
(duod caz)

Modificarea anterioar[ a contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru
(dupd caz)

Acord aditional nr.01 din 28.12.2015 inregistrat
la AAP nr.l-1286116 din 14.04.2016:
- Modificarea termenului de execu{ie pind la 180

zile.
-Modificarea termenului de valabilitate a
contractului pini la 31.12.2016.
Acord aditional nr.02 din 21.03.2016 inregistrat
la AAP nr.l-1495/16 din 04.05.2016
-Majorarea sumei contractului cu suma de 288497
lei in urma ajustdrii contractului. Suma totald va
constitui 47787 64 lei inclusiv TVA.
Acord aditional nr.03 din 28.03,2016 inregistrat
Ia AAP nr.l-1287116 din 14.04.2016:
-Majorarea sumei contractului cu 1321707.957 lei
inclusiv TVA. Suma contractului va constitui
6100472,7 5 lei inclusiv TVA.
Acord aditional nr.04 din 24.04.2019
-Majorarea sumei contractului cu 20108,90 lei
inclusiv TVA in urma ajustarii, suma totala a
contractului va constitui 6120581,65 lei inclusive
TVA
-Excluderea p.14.6din art.l4 a contractului.
-Termenul de valabilitate a contractului va fi pinl
la frnalizarea lucrdrilor qi efectuarea plitilor
integrale a acestora in conformitate cu prevederile
p.14.5 a contractului.
Acord aditional nr.05 din 12.07.2021
Majorarea sumei contractului in urma ajustarii cu
suma de 213922,415lei.

Excluderea lucririlor in sum[ de 457339,83
lei. Suma totalI a contractului va constitui
5877164,24.

Termenul liuritd de executare
01.12.2022.

lucrlrilor

Alte informatii relevante Nu este cazul

2



V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:

Construclia edificiului Centrului de Slnitate Bardar a inceput in primul trimestru a anului 2015.
Lucrdrile au fost indeplinite in suma de 3410000 lei inclusiv TVA. Din anul 2016 lucrdrile de
construcfie au fost stopate din motivul lipsei finanfarii. Modificarile operate la contractul de antrepriz[
sunt rezultatul lipsei finanfdrii.
In urma analizei surselor de finanfare disponibile pentru anul202l, grupul de lucru a decis excluderea
din deviz a unor volume de lucr6ri de executarea cdrora nu depinde funclionalitatea obiectului. S-a
propus de exclus dupi cum urmeazd:

a) Devizul Local N. 5-l-1AD, volumul de lucrdri "Pavaje executate din pl6ci de trotuare...' 428
m2 in sumd de 177 137,124 lei

b) Devizul Local N. 7-1-2, volumul de lucriri "Amenajarea teritoriului. Inverzirea" in sum[ de 4
579,l4lei

c) Devizul LocalN. 7-1-3u, parlial, volumul de lucrdri "Imprejmuire" in sumi de275 623,56\ei

Astfel, contractul privind Construcfia edificiului Centrului de Slnitate Bardar s-a diminuat cu
suma de 457 339,83lei. Suma total5 a contractului a constituit 5 877 164,241ei.

PinI in luna iulie 2016, au fost achitate lucrdri in suma de 34 10000 lei. Pe parcursul anului 2021
au fost executate qi achitate conform PV suma de 400000 lei, Factura fiscald Nr.EAA006250342 din
26.07.2021, PV suma de 887141,25 lei, Factura fiscald Nr.EAA006537094 din 19.08.2021-500000 lei
qi Factura fiscald Nr.EAA008092588 din 14.12.2021-357141,25 lei. Astfel, suma totalf, achitatd
constituie 4697141,2lei. Lucrrri rrmase de executat in suma de I l g0 023 lei.

Pe parcursul anului 2022 Antreprenorul a executat qi prezentat PV de execufie a lucrlrilor in suml
de 590041,86 lei, dar refuzd sd prezinte Factura fiscal[ din motiv cd au fost respinse cele 3 solicitdri de
majorare a contractului de cltre Agenfia Achizilii Publice, in special majorarea manoperei. Astfel, ca
Beneficiarul sd poat[ achita, dar gi refuzd, executarea restul lucrlrilor conform Contractului de
Anteprizd nr.0 1 din 19.11.2014.

vI. Descrierea circumstantelor care au flcut necesarl modificarea:

Ca urmare a refuzului Antreprenorului de executare a lucrdrilor conform contractului de Antreprizd
nr.01 din 19.11.2014, refuzului de prezentare a Facturei fiscale pentru lucrdrile executate in an;gi 2022
Ei conformlrii deciziilor Agenfiei Achizilii Publice, prin care s-a respins modificarile Contractului de
antteprizd, qi anume Decizia privind modificarea contractului de achizilie publicd nr.06 din 25.07.2022,
Decizia privind modificarea contractului de achizilie publicd nr.07 din 12.08.2022, Decizia privind
modificarea contractului de achizilie public[ nr.08 din 07.L0.2022, refuzul Antreprenorului de ,.mrure
a Acordului de reziliere expediat \a28.11.2022, grupul de lucru a autoritatii contractante, IMSp CS
Bardar prin Procesul verbal nr.10 din 16.12.2022 a decis transmiterea spre examinare Agen{iei
Achizifii Publice Decizia nr.10 de modificare a contractului de achizigie publicd. Temei legal:
Contractul de Antreprizdnr.OT din 19.1 1.2014, Art.l3.z. b), c).

VII. Rezultatele examinirii:

Art.l3.2, b), c), Contractul de Antreprizd,nr.0l din l9.l1.2014.

Termenul limitd pentru executarea lucr[rilor rdmase 0L12.2022.



Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(dupd caz)

F'Iri TVA Inclusiv
TVA

GETARCON GRUP
,SRZ

Capital autohton

-=\
Conducltorul grupulu

Ursuleac lrina
(Nune, Prentnte)

L.$.

Agenlia Achi:ilii pubtice; t
e -ma i l : b ap@te nde r. gott. n,

derucru:/ffre
f;fl,,:u'rr?i,,1

K+.{;:::M

IFt9
10 1n 3,' ['

(Semndti
0t

wa)

nt,rn. Chisindu,
d; uttuut.tender.

fniffgi::sa;te/
;ri-!-:.:t' -< 02 2 -B 2 0- 7 0 3 ; .fax. 0 2 2 -B 2 0-7 2 B ;

,y uue r. EU v. n t 4,. utviu). I e nd.e r. gov. md.:S_:r:Z
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DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

w. pdin/ftz.zozz

I. Date cu privire la autoritatea contractantS:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

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

Denu mirea autoritltii contractante Academia,,$tefan cel Mare"
Localitate : Mun. Chigindu
ID\O l 00660 I 000069 I
Adresa Str. Asachi 2l
\umlr de telefon 022-73-58-95
\umIr de fax 022-73-s8-98
E-mail oficial Academiastefancelmare I @gmail.com

dumitru. ghelan@mai. eov.md
Adresa de internet
Persoana,de eontact
(nume,'pfenume, rcle fon, e'mail

Dumitru Ghelan

Tipul procedurii de achizitie Lcitatie deschisa
Obiectu aehiziliei Lucrdri de reparatie conform necesitatilor

Academiei ..Stefan cel Mare" a MAI
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimat[ a achizitiei 16012 971,91 MDL
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ztl't t i guv e r name nt al w w w . nt t e n de r. g ov. m 4)

ocds-b3wdp 1 -MD- I 628 1 5 7 692823Nr:
Link-u1 : https ://achizitii.md/ro/pr_rbli citenderi2
ta42l95t

Data publiclrii anuntului de oartici 05.08.2021

Data (datele) gi referinta (refCrin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, privind proiectul (proiectele)
la care se refer5 anunful respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifieiacordului-cadru Lucrdri
Nu

Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acord ul u i-cad ru

t6.09.2021

Denumirea operatorului economic Lorascom SRL
Nr. qi data contractului de achi2i{iC/acordului-
cadru

Nr: 30

Data 16392021
Valoarea contractului de nehizi[ielrcordului-
cadru

Fara TVA: 13 81 I 118.- j
Incffi

Termen de valabilitate 30.12.20r3

Termen de execufie 84 ztle dupa inregistrarea C,::-::,:
Trezoreria de Stat



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

II tranga gi a III tranga de achitare
juridic Legea achizitiilor publice Ni tf t

din 03-07-2015
Nu

Nu

Alte inl

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:

(t^:.::,':!:a natura ;i amploarea lucrdrilor, naturq ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
servrcnrcr)

Intre Academia
antreprenor, a fost

Stefan cel Mare a MAI in calitate de beneficiar Ei Lorascom SRL in calitate de
incheiat contractul nr.30 din 16.09.2021 privind achizitionarea lucr6rilor de

reparafie conform necesitalilor Academiei ,,$tefan cel Mare,, a MAI.

(Se vgr indica motivele/argumentele modificdrii contrqctului de achizilie/acordului-cadru)
In urma incheierii contractului sus men{ionat sa stabilit perioada de achitare in trei transe

lucrdrile de reparalii conform necesitdlilor Academiei ,,gtefan cel Mare,, a MAI, p.i;; H;a
2021in sum[ de 1 294 437,09 lei, adoua trangd pentru anul2022 in sum6 de 7 639-g30,70 lei gi
trang[ in an.2023 in sumd de 7 639 g30.70 lei.

vI. Descrierea circumstantelor care au frcut necesarr modificarea:

Dat fiind faptul cf, nu existd surse financiare necesare
cf, a II trangi sf, fie de I 991 359,00 lei pentru anul2022.
anul2023.

pentru
in anul
a treia

- .Totodatd menJiondm faptul cd fiind surs-e fllanciare disponibile, Academia ,,$tefan cel Mare,,, a
achitat I tranqd - 7 95? 437,r0 lei pentru anul 2027 gi respectiv tranga rr - 4 310 g30,70 lei pentru anul
2022 gi tranga III - 4 3 1 0 830,70 lei pentru anul 2023.

pentru achita a doua tranqd integral sa decis
iar tranga a III de 6 630 3,02,40 lei pentru

VII. Rezultatele examinirii:

itatilor Acad

Inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. din

-12.2022 
a fost incheiat acordul adilional privind achizilionarea lucrdrilor de reparatie .onm"

Conducitorul grupului de lucru:

OSTAVCIUC Dinu
Qtlume, Prenume)

Agenlia Achizilii Publice: mun. Chi;indu, ;os. Htnce;ti, 53; tel.: 022_g20_703;fax: 022_820_
e-mail : bap@tender.gov.md; www. tender. goy.md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Conesra\iilor: mun. chi;indu, bd. $teJan cel Mare ;i6 5 2 ; fax : 0 2 2 - 8 2 0- 6 5 t ; e -m ail : c ontes tat i i@ans c. md ; www. ansc. md

neceslta emter ,,Stefan cel Mare" a MAI
Nr. ;i data

acordului aditional
Valoarea modificirilor (dupa cazl

Inclusiv TVA
Lorascom SRL 2 1 . .12.2022

_sf
i5:
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/ 

Nr. 23/08 din 23 august 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 

12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial aplcriulenivprimar@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □   
Obiectul achiziției Lucrări de construcţii complete sau 

parţiale şi lucrări publice, or. Criuleni 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  4068900 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-
1649084017389-EV-1649255331651 
Link: e-licitatie.md/public/offer-
docs/386122 

Data publicării anunțului de participare 16.04.2022 
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 Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □  

Sursa de finanțare Bugeul APL 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

16/05 din 16.05.2022 

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

Nr: 27/06 
Data:27.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 4059961,4 
Inclusiv TVA: 4 871 953,7 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție Lucrări □ 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de 
execuție și actului de constatare 

Temeiul juridic art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c). 
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz) 

Ca urmare a modificărilor  prețul lucrărilor se majorează 
cu 250258.79 lei, suma totală a contractului constituie      5 
122 212.49 lei 

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

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de 
execuție și actului de constatare 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Lucrări de reconstrucție a bd. Biruința din or.Criuleni 
 

   № 
 crt. 

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 
 1. Lucrari de demolare 

1 Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 
tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm 
Коэффициент к трудозатратам=0,800 
Коэффициент к материалам=0,800 
Коэффициент к машинам=0,800 

m2 3 000,000 
 

2 Transportarea betonului asfaltic frezat cu autobasculanta de 10 
t la distanta de: 4 km t 180,000 

 
3 Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri 

din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton 
(borduri din piatra sau beton) 

m 2 000,000 
 

4 Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea 
drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm buc 40,000 

 
 2. Amenajare 

5 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei 
terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 
catg. II 

100m2 38,000 
 

6 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara 
innoroire (10 cm.) 

m3 380,000 
 

7 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
(vibropresat 200x100mm, 6 cm. gr.) asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

m2 3 400,000 
 

8 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
(vibropresat 200x100 mm, 6 cm. gr. colorat) asezate pe un strat 
din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
(Kman=2) 
Коэффициент к трудозатратам=2,000 

m2 400,000 
 

9 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara 
innoroire (20 cm.) 

m3 361,000 
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1 2 3 4 
10 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 t 1,083 
 

11 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la 
cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica m2 1 805,000 

 
12 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 t 0,542 
 

13 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata 
la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 1 805,000 

 
14 Borduri mici, prefabricate din beton cu b=10 cm, pnetu 

incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 2 900,000 
 

15 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei 
terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 
catg. II 

100m2 64,500 
 

16 Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 
30% 100m2 64,500 

 
17 Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 

latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru 
perete de sprigin 

m3 7,200 
 

18 Strat de fundatie din pietris m3 1,200 
 

19 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, 
inclusiv sprijinirile m2 96,000 

 
20 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,  pt. pereti si 
diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 142,000 
 

21 Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 
diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 373,000 
 

22 Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

m3 19,200 
 

23 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 4 km t 1 196,000 

 
24 Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu 
inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 
kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment 
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 

buc 40,000 
 

 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Modificarea contractului a survenit ca urmare a actului de constatare a volumelor de lucrări necesare, 
care nu au fost prevăzute inițial, a volumelor propuse spre excludere si altor lucrări propuse spre 
includere, in cadrul proiectului: „Reconstructia bulevardului pietonal Biruinta din or. Criuleni. 
 Comisia formată din:  
 Reprezentatntul autorității contractante  Primarul orașului Criuleni Mihail Sclifos  
 Antreprenor SC Structural Construct SRL  Administrator  Anatolie Bocan 
 Proiectant Andrei Vatamaniuc  
 Responsabil Tehnic Anatolii Stircu 
 Diriginte de șantier Ion  Andrie 

În urma examinării la faţa locului s-a constatat: 
Pe parcursul implementării proiectului s-au identificat lucrări de construcție care 

nu au fost prevăzute de către proiectant în devizul inițial și necesită  a fi incluse, iar o 
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serie de lucrări, în circumstanțele apărute, lucrări  montaj și materiale, necesită de a fi 
excluse. 

Ca urmare a celor constatate, se propunme modificarea contractul inițial se modifică 
tipul lucrărilor, cantitatea de lucrări și materiale din oferta operatorului economic după 
cum urmează: 

Volumele de lucrări propuse spre excludere 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme şi Cod  
resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate conform 
datelor din proiect 

 

1 2 3 4 5 
  1. Lucrari de demolare   

1 DI155A 
k=0,8 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 
tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm m2 -3 000,000 

   2. Amenajare   
7 DA12C 

 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu 
asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire m3 -64,000 

8 Dl107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 t -1,083 

9 DB19F 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in 
grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   m2 -1 805,000 

10 Dl107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 t -0,542 

11 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la 
cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  m2 -1 805,000 

12 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m -2 900,000 

15 RpCA0
1A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de 
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

m3 -7,200 

16 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 -1,200 
21 TsI51A

4 
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 
km t -1 196,000 

Volumele de lucrări propuse spre includere 
 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate conform 
datelor din proiect 

 

1 2 3 4 5 
  1. Lucrari de demolare adaugator   

1 DG05B 
 

Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, 
formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe 
brinder, covoare asfaltice la rece 

m2 4 241,000 

2 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 74,460 

   2. Zid de sprijin si banca linga MAIB (lucrari 
adaugatoare) 

  

3 CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in 
constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile m2 70,500 

4 CC02A2 
 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 
diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,  pt. pereti si diafragme, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 265,930 

5 CA03K 
 

Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti 
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa 
conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) 

m3 5,780 
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1 2 3 4 5 
pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton 
simplu clasa C20/25  

   3. Amenajare accese pietonale adaugator (3800 m2)   
6 DE10A 

 
Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de 
beton 30x15 cm m 50,000 

7 TsE06B 
 

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat 
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare 
manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, 
de 10-12 t, in teren coeziv 

100m2 38,000 

8 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,976 

9 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 160,890 

10 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,976 
11 TsD08A1 

 
Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 

100 m3 0,976 

12 DA12C 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 
cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 
(pentru h= 15cm de piatra sparta la 3100 m2 se adauga 5 cm de 
piatra sparta, pentru h=20cm de piatra sparta la 700 m2 se adauga 
10cm de piatra sparta) 

m3 225,000 

   4. Amenajarea accese pietonale conform caiet de 
sarcini (3800 m2) 

  

13 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x10 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 520,000 

14 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 930,000 

   5. Amenajare accese ciclisti adaugator (1805 m2)   
15 TsE06B 

 
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat 
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare 
manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, 
de 10-12 t, in teren coeziv 

100m2 18,050 

16 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,881 

17 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 145,370 

18 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,881 
19 TsE05B 

 
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

100m2 18,050 

20 TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 

100 m3 0,881 

   6. Amenajarea accese ciclisti    
21 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 1 450,000 

22 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime 
strat de 5 cm tip Caramida neteda 200*100mm, 6 cm grosime, 
colorata 

m2 1 805,000 

   7. Spatii verzi   
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/ 
/ 

(Semnatura) 

Conform constatarilor proiectantului, si a celorlalti membri ai comisiei, Lucrarile sus 
mentionate au caracter esential, fundamental si de baza in vederea mentinerii procesului 
tehnologic necesar pentru executarea lucrarilor stipulate in caietul de sarcini, dar si sunt 
necesare de executat pentru a atinge nivelul cerintelor indicate in proiectul respectiv. 

Lucrarile propuse sunt indinspensabile fara de achizitia iniutiala si fac parte din procesul 
tehnologic de executare a contractului initial, iar contractarea unui alt agent economic pentru 
volumele respective, nu este posibila · 

Astfel, volumele propuse pentru excludere sunt in suma de -1 982 189,00 lei inclusiv 
TVA. 

Iar volumele de lucrari propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ expertizat, 
sunt in valoare de 2 645 638,43 lei inclusiv TV A. 

Ca urmare a negocierilor si a preturilor din contractul existent, pentru volumele incluse, 
Antreprenorul a prezentat o oferta de 2 232447,79 lei, inclusiv TVA, ceia ce va majora suma 
contractului initial cu 250 258.79 lei inclusiv TV A., 

in baza celor relatate in actul de constatare, grupul de lucru considera necesare 
modificarile propuse, si semnarea acordului aditional conform ofertei de 2 232447,79 lei, · 
inclusiv TV A 

Totodata, consideram ca modificarea propusa corespunde cerintelor stipulate la art Aart. 
76 a/in 1 lit. a), b, c, a/in (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizitiile pub/ice. 
Rezultatele examinarii: 

in rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordul aditional privind modifcarea contractului nr.27106 din 27.06. 2022 incheiat 
cu OE SRL Structural Construct SRL, cu excluderea ~i includerea volumelor sus mentionate, si 
majorarea sumei contractului cu 250258. 79 lei inclusiv TV A, din suma contractului, respectiv valoarea 
totala a achizitiei constituie 5 122 212.49 lei. 

Modificarile propuse au fost coordonate cu Antreprenorul SC Structural Construct SRL, 
Proiectantul SRL Lamiez Administrator Andrei Vatamaniuc Responsabil Tehnic Anatolii Stircu. 

Diriginte de santier Ion Andries 

100m2 64,500 TsEOlB 28 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 
10-20 cm, in teren mijlociu 

645,000 m3 
TsDO 1 B lmprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 

I 0-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul proven ind din teren 
miilociu 

27 
26 64,500 100m2 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni 
25 6,450 100 m3 TsC51 B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria 11 

1 064,250 t 24 Ts151A1 O Transportarea pamintului cu autobasculanta de I 0 t la distanta de 
lOkm 

6,450 100 m3 
Sapatura mecanica cu excavatorul e , - , me, cu motor cu 
ardere intema "si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren cat . II 

VI. 
G 



DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 19.12.2022

I.Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani

or.Rîșcani
iliiiiiBiifliiii» 1007601009336
[MBiKitBiHilllMIIIIIB str.Independenței 44

0 256 2 20 58
0 256 2 20 58

E-mail oficial inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) LilianaTașciuc,025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

П. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preturi 0 

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 

amenajarea pieței regionale EN-GROS și 
spațiilor destinate activităților NON- 
AGRICOLE din or.Rîșcani (Lucrări de 
construcție a blocului sanitar
45000000-7
1 045 450

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www. mtender&ov.md) г

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1655295294768
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058412/

Data publicării anunțului de participare 20.06.2022
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/acorduliii-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale

Nu И Da □

Buget de stat □ Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: buget local.

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

08.0.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”B.I. C.E. -Invest Europa ”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 64

Data: 25.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 793 876,13

Inclusiv TVA: 952 651,36
31.12.2022

Termen de execuție ; 90 zile

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

mailto:inforiscanimd@gmail.com
http://www.consiliulriscani.md
mailto:crr.achizitii.md@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058412/


Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □ 
Majorarea valorii contractului EI 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic j Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 
2, literele a), b), c).

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost modificări anterioare

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) 
Suma totală a contractului 952 651,36 lei MD se majorează cu 17 446,66 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achizifie/acordului-cadru)
a) _modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă 
care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă deoarece proiectul blocului sanitar a fost 
realizat în urmă cu mai bine de 5 ani și la acel moment, din cauza costului ridicat al lucrărilor de 
construcție și instalare, în proiect a fost convenită opțiunea bugetară - pereții sunt acoperiți cu 
gresie până la jumătate, dar astăzi, datorită punerii în funcțiune a acestui obiect, are sens să se 
reconsidere unele decizii de proiectară adoptate anterior.
Deoarece prețul pentru vopsea este la același nivel cu prețul la gresie, nu este rezonabil de aplicat 
vopseaua. Este recomandabil de acpperit pereții cu gresie până la tavan - acest lucru are 
următoarele avantaje:- durata, reparațiile sunt mai rar efectuate;- rezistența la umiditate;- ușurință 
în curățare;- compatibilitate ecologică.
b) modificarea nu afectează natura generală a contractului.
c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului.

VII. Rezultatele examinării:
In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 
19.12.2022 a fost încheiat acordul adițional 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

SRL”B.I.C.E.-
..Invest Europa”

Capital autohton 02 19.12.2022 ^1^537,22 17 446,66

Conducătorul grupului de lucru:

Secrieru Vasile
(Nume, Prenume) natura)

chiziții Publice: тип. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
Affîul: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: тип. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: cont est atii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

 Nr. 5/1 din  16.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Colonița 
Localitate Satul Colonița, mun. Chisinau 
IDNO 1007601006689 
Adresa s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, nr.3 
Număr de telefon 022579165 
Număr de fax 022579165 
E-mail oficial colonitaachizitii2019@gmail.com 
Persoana de contact  Angela Zaporojan 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție LD 
Obiectul achiziției Lucrări de construcții a retelelor de 

apeduct si canalizare 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 236 676 MDL lei fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Data: 10.08.2021  
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-
1627491359317 

Data publicării anunțului de participare 28.07.2021  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu au fost 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget local 
Fondul Ecologic Național al RM 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție 

Decizie de atribuire Nr. 3/09 din 
03.09.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct 
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 10/09 

Data: 10.09.2021 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2557451,26  MDL 

Inclusiv TVA: 3068941,51 MDL 
Termen de valabilitate 31.03.2022 
Termen de execuție 12 luni 

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

Tipul modificărilor  Modificarea termenului de valabilitate  a 
contractului până la  31.05.2023 

http://www.mtender.gov.md/


2 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art.76 alin.7 
subpct. 2 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

-- 

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

Majorarea termenului de valabilitate a contractului 
pana la data de 30.10.2022, Acord Aditional. 
Majorarea termenului de valabilitate a contractului 
pana la data de 01.08.2022 Acord Aditional. 
Majorarea termenului de valabilitate a contractului 
pana la data de 31.12.2022 Acord Aditional. 

Alte informații relevante -- 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În urma executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare din str. 

Ștefan cel Mare, s. Colonița, pentru executarea lucrărilor au fost alocate surse financiare de către 
Fondul Ecologic Național al RM cu contribuția administrației publice locale. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

 În conformitate cu art. 76, alin 7, subpct. 2, contractul de achiziție nr. 10/09 din 
10.09.2021, pote fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de achiziție, ținând cont de 
situația că modificarea a devenit necesară în urma circumstanțelor pe care autoritatea 
contractantă pe  pracursul executării lucrărilor de construcții a retelelor de apeduct si canalizare 
din str. Ștefan cel Mare, s. Colonița, din motivul transferării surselor financiare cu întârziere, 
reținere a Fondului Ecologic Național RM.Autoritatea contractantă este în imposibilitatea de a 
suplini sursele financiare și este în sutuația de a prelungi valabilitatea contractului până la 
31.05.2023, fără a putea prevadă situația susmenționată și pentru  a-și onora obligațiunile față 
de operator economic. Administratia publică locală a solicitat de la Fondul Ecologic Național al 
RM acord de prelungire a contractului de finanțare încheiat între Ministerul Mediului și Primăria 
s. Colonița nr. 03/4873-6328 din 20.07.2021, pentru a avea posibilitatea de a achita operatorului 
economic lucrările execxutate. 
VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 5/1 din 
16.12.2022 fost încheiat acordul adiţional privind, majorarea valabilității contractului până la 
31.05.2023. 

Denumirea 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor  
(se modifică) 

 

Modificările 
necesare 

(valabilitatea 
contractului) 

Fără  
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL Structural 
Construct 

Capital 
autohton 

5/1 16.12.2022 - - 31.05.2023 

Conducătorul grupului de lucru:  

Angela ZAPOROJAN    ____________________ 
                                                (Semnătura)  



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului de achiziții publice/ acordului-cadru 

Nr.02  din  13 decembrie   2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria Işnovăţ raionul Criuleni 
Localitate Satul Işnovăţ raionul Criuleni 
IDNO 1007601009624 
Adresa Satul Işnovăţ raionul Criuleni 
Număr de telefon 0248 77 38, 060394369 
Număr de fax - 
E-mail oficial uliana.dicusar@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Uliana Dicusar 
060394369 
uliana.dicusar@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  

 □  Altele: [Licitaţie publică] 
Obiectul achiziției „Constructia statiei de pompare cu retele 

de canalizare (extindere) in s.Isnovat ,r-
nul Criuleni ” 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1566360.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1664350780076 
din 28.09.2022 
Link:www.mtender.gov.md 

Data publicării anunțului de participare  28.09.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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: [APL-I, APL-II, 
FDRL 

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

13.12.2022 

Denumirea operatorului economic NEW FUTURE TECH SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:02/2022 
Data:31.10.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1305300.00lei 
Inclusiv TVA: 1566360.00lei 

Termen de valabilitate 31.07.2023 

http://www.mtender.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Termen de execuție 31.07.2023 
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 131/2015 cu privire la achiziţiile 
publice  conform art.76 al.7 subpunctul 2] 

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)  
Constructia statiei de pompare cu retele de canalizare (extindere) in satul Isnovat r-nul Criuleni . 
 

VI. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.02 /2022 din 31 octombrie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional nr.06/2022 din 13 decembrie  2022 cu privire la prelungirea termenului de 
valabilitatea a contractului pina pe 31.07.2023  

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 

New Future Tech 
S.R.L. 

CAPITAL 
AUTOHTON 

Nr.06/2022 13.12.2022 0 0 

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 
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizif ii publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 20.12.2022

Date cu privire la autoritatea contractantA:

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

II. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul modific[rilor Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului -
Modificarea termenului de executare I livtatel

Denumirea autorititii contractante Prirnaria Bumbata

Localitate s.Bumbata,r.Ungheni

IDNO I 00760 I 001 857

Adresa s.Bumbata,r.Ungheni

Numir de telefon 06928r033

Numir de fax 023644236

E-mail oficial primariabumbata@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(nurue, r)renume, telefon, e-nt ail,

Primar Paladi Dumitru
06928 i 033

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de pre{uri V
Licitatie deschisd I Altele: flndicatiJ

Obiectul achizifiei Lucrari de renovare de exterioara si interioare
pentru cladirea Casa Centrului Gultural Sportiv
din satul Bumbata, raionul Ungheni

Cod CPV 45400000-l

Valoarea estimati a achizi(iei 1089588.63

Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul

rt ortal ului gur ernanxen t al wryw-ulgndl?I8gv. md)

Nr:
Link: ocds-b3wdp1-MD-1662533249970

Data nublicirii anuntului de participare 07.09.2022 ora9:52

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

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucr[ri V

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referl la un
proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii EuroDene

NuV Dar

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

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

21.09.2022

Denumirea operatorului economic Tehelectro SRL

Nr. gi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:37.37.1
Data:01.11.2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru Fard TVA: 823990.53.84000.00 MDL
Irrclusiv TVA:988788.63, I 00800.00 MDL

Termen de valabilitate 3t.12.2022

Termen de executie 3r.t2.2022

IU. Date cu privire ta modificirile necesare a fi efectuate:



prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate V
Rezelierea contractului I
Altele: [Indicalil

Temeiul iuridic [Indicayi actul normativ, articol, alineatl
Cregterea pre{ului in urma modificdrii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificarea anterioar[ a contr.actului de
achizi(ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior
;i valoarea acestoral

Alte informa{ii relevante

IV. Descrierea
(.Se vor indicu natura si
serviciilor)

_s-au
lucrari

achizi{iei inainte gi dupi modificare:
amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

realizat 58% din

v. Descrierea circumstantelor care au f[cut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ntodificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

-Timpul 

nefavorabil (precipitatii si valori scazute)au dus la intirzierea
receptiei

VI. Rezultatele examinirii:

ln baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.37, 37 .I din
01.11.2022 a fost incheiat acordul adilional privind modificarea/extinderea termenului de valabilitate a
contractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital strlin

Nr. qi data acordului
adifional Fnit:TVd

Tehelectro SRL I 20.12.2022 823990.53 988788.63
Tehelectro SRL 2 20.12.2022 84000.00 100800.00

Conducitorul grupului de lucru:

Paladi Dumitru
(Nttme, Prenume) (Semndtura)

L.$.

Agenlia Achizilii Publice; mun. Chisindu, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-g20-703;fax: 022-920-72g;
e - nr a i l : b ap @t e n d er. gov. m d ; www. t en der. gov. m d
Agen|ia Nalionald pentru Solulionareo Contestafiilor: tnun. Chisindu, bd. $tefan cel Mare si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-g20-
652, fax 022-820-65I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.rnd



model-tip

DARE DE SЕАМД
r' de аtriьчirе а contractului de achizi{ii publice п

de incheiere а acordului-cadru tr
de anulaTe а procedurii de atribuire tr

Nr..]_din 19.12.2022

Dateъ Ua[g cu рпчlrе la а
Oeoumi

utorttatea contractantё:

i l00760l00з7l4
l s. Hagimur rt

Localitate
IDNo
Adresa
Numйr de telefnn UZ+JJбJUv, Uz+3>6zЗб

ццtаr ч9 Iax 024з58236

Primar, Cu"".

E-mail oficial
Аdrеsа de internet
Реrsоапа de contact (пumе,ПйЙ*; tаф;,
e-mail)

Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:
Tipul procedurii de atribuir" uрП.чt. пСеrеrеа ofertelor de pre,turi

/ пLicita{ie
deschisi пAltele:
IIпdica!iJ

рrосеdчrа de achizi
Tipul obiectului сопtrасtul"ГiГч.ЬИiliЫ
асоrdчlчi-саdru вчпчri servicii

п Lчсrйri п
Obiectul achizi{iei Mijloace TIC pentru ne@

gimnaziul ,,Ioan Vоdi'' din satul Hagimus,

Ехрчпеrеа mоtiччIui/tеmеiuБГ- pБind
аlеgеrеа рrосеdurii de atribufte (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (seiiЙaica аМ caarutportalului guvеrпаmепtаl
ЦWw. mtq п d е r, g о_у. rп dl

Nr:21064793
Link-ul:
https://achizitii blic/tenderi2 l 0647 9з l
Data public drii 0З.l 0.2О22

Platforma de achizi{ii publice utilйatf, ,/ achizitii.md; п e-licitatie.md; tr
урtепdеr.md

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

./ Da пNч

Link-ul сйtrерlапul de achi@



Апчпf de intenfie publicat in ВАР (duрd са)
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire пАсоrd-саdru пsistem dinamicae aahиitie
,/ Licitatie еlесtrопiсi пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе ,/ 
Чче"t de stat; пВчgеt CNAM; пВчgеt
CNAS; пýчrsе ехtеrпе; пАltе ýчrsе:
IIпdica!il

Vаlоаrеа estimati (el,

сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriьчirе:
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clariJicйri)

Modificiri operate iп documenta{ia de аtriьчirе:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modiJicdri)

Data solicitirii сlаrifiсirilоr 1 l .|0.2022, |2.10.2022
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе Buna ziua. pct 11 - Declaratia privind livrarea

la adresele institutiilor din anexa din contul
agentului economic castigator La care anexa
se rеfеrё acest articol si сum se соmраrа acesta
сеrеrе cu pct 14 (Lista livrari)??? Dасё existй
о listй cu organizaliile iп care afost instalat
acest echipament de catre agent economic,
acesta va fi contrar legii concurentei.

Buna ziua. pct 11 La саrе ANEXA se rеfеrй
acest articol (&quot;privind livrarea la
adresele institutiilor din ANEXA&quot; ) ???
D-voastre nu as rasprrns la acesta iпtrеЬаrе.

Buna ziua. Computer pentru control о sa fie
fu rn:izat de Autoritatea С опtrас tanta? ? ? ?

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului
Declaratia de la pct. 11 va demonstra existenta
experientei aplicantului in domeniu. Nu vedem
un conflict de interese sau ingradire а
dreptului.

Ne сеrеm scuze dar s-a produs о greseala in
text, trebuie sa fie livrarea la adresa institutiei
din contul agentului economic

Conform caietului de sarcini , computerul pentru
control пu face parte din obiectul achizitiei la acest
lot

Data transmiterii l | .I0.2022, 12.1 0.2022

2



Rezumatul modif,.й"ilo"
Publicatein@
iпfоrmаrе (dupd caz)
теrmеп-limi
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i п"mЙijuil,]

clncl ) о
Nr. Dепцmirе"орffi

IDNo Asocia{iil
administratorii1.

IUUZбUU050325 Adminisratoi сай
Liliaпa2.

1006606001224 Alexandru Constantin qi
маlаirйu serpill3.

100860006t5б Suчоrоч Alexandr qi
volociuc Irina4. l003б0O1з3l6э

5. VоIоýiп Grigori
101 1600040409 ЕИоdiеч Silчiф

Eйodiev Igorn

рбпё lа tеrmе
(cinci) ofertanti:

ъ
I5:00), au depus oferta 5

Informalii p
аfеrqПtе DUAE prezentate de сйtrеопеrяfпrii дпппл*iлi.

Dепчmirе document

сбtrе о :atorii economici:
Dепчmirеа орсlrаtоrulчi ecrDnnmic

Savexol
SRL

Тriоmас
SRL

BTS PRo
SRL

VЕс SRL Didact Vеgа

(Se va сопsmл
Documentele се constil
la рriп: prezeпtat, пeprt

;urе оtЭrtа
zzeпtat, пu са,respuпde)

Рrорuпеrеа tehnica hprezentat 
I prezentat | гrezenЙl--tlu-
l l | спr.ол,r-.l

Nu
corespunderrорчпеrеа lшапсiаrй prezentat prezentatг\ттлD PItrZtrIrtat Drezenfat prezentatprezentat prezentat зrеzепtаt prezentatuаrапFа pentru oferta

(duрd caz)
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

rrосчmепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп; prezeпtat,

lх€Dl € Zeпtat. пu с or р _qпt t и do
Oferta/ (F3.1)

ýьдпi4iлл+iл +л1_1 л,-7]-----]:- prezentatprezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat prezentat prezentatSpecificatia de n..t rдБ*" * Б prezentat prezentat

DUAE (formula. n.,,,-]-i, )6 1,1 эпэп'
prezentat I prezentat prezentat prezentat I prezentat

2rezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat prezentat

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei (Anexa

пr.8)ъ

дýZgпиI зrеzепtаt prezentat
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

uuvaua trrгеglsrапi persoanei juridice,
in conformitate cu prevederile legale

_din tаrа in care ofertantul este stabilit

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

certificat de еfесtuаrе sistematica
plalii impozitelor, contribuliilor
valabil la data deschiderii оfеrtеlоr

а prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Uочаdа inregistrЙrii in ,,Lista
producйtorilor" de produse supuse
reglementarilor de responsabilitate

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

aJ

prezentat



extinsa а ргоdчсаtоrilоr, delinuta Б
Agen{ia de Mediu рriп intermediul unui
subsistem informa{ional раrtе integrata
а Sistemului informa{ional automatizat
,,Managemenful deýeurilor''
https ://siamd. gоч,md/роrtаUdеее. html. )
'l'еrmепчl de gаrапfiе репtrч bunuri - сопfоrm
Specificafiei tehnice (Anexa пr.22)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Declarafia privind livrarea la аdrеýа institutriei din
contul agentului есопоmiс cýýtigitor

prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
Certificate / declarafii de conformitate prezentat prezentat prezentat
DЕСLАRАТIД privind сопfirmаrеа identit5fii
ьепеfiсiаrilоr efectivi 9i пеiпсаdrаrеа дсеstоrа in
situafia condamnirii репtrч participarea la activitifi
ale unei organizafii sau grчрiri criminale, репtrч
corupgie, fraudl gilsau sрllаrс de bani

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declаratle privind lista рriпсiраlеlоr
liwir7рrеstЁri efectuate in ultimii 3 ani
de activitate (апеха пr. 12) prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentat

(Iпforma\ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрапdе (tп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеSрuпdесеriп|еlоr de calificare))

Informalia privind

4

n а prlvlnd corespunderea оfеrtеlоr сu ceri le solicitяt

Dепчmirеа
IotuIui

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Preful
ofertei
(Iаrа

ТVа;*

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Corespunderea
сu cerintele de

caIificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Lot1
Echipament
Iingvistic

Savexol SRL 256250,00 bucё!i + +

Lot2
Соmрutеrе

TRIOMAC SRL з74400,00 bucйti + +BTS PRO SRL 398298,00 Ьuсйti
Lot3
Monitor
interactiv

Savexol SRL 41250,00 Ьчсй!i +

+
Lot4
Echipament
репtrч
retelele de
calculatoare
din 2 саьiпеtе

BTS PRO SRL l678|,45 bucй!i

Lot 5 Set de
tabla (in
contestatie)

чЕс SRL 257040,00 bucбti
Didact Vеgа 304000,00 Ьuсё!i
Savexol SRL 3 l9200,00 bucёti + +Lоtб Set de

Iuсru pentru
2 cabinete de
calcuIatoare

Savexol SRL 100630,00 Ьuсё!i + +

*' iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei Jiпаlе

+

+



n la de atribuire (inc usiv justifi carea pretului апоrmаl de scйzlIt) s-я sпliсifяf
Data

solicitйrii
Ореrаtоrчl есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitati Rezmatul rйsрuпsului

operatorului есопоmiс

(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа cu specifica|iile
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" iri cazlll песоrеsрuпdеrii)

pentru elucidarea unor neclaritёli sau сопfirmаrеа unor date privind corespunderea ofertei cu cerintelestabilite in documentalia de atribuire (inclusiv iustifiсаrея nrefrllrri япп'*о1 
"_ 

-лr-,,^l":^л:;:,:л11,*

ll 1 descali l:
Denumirea ореrаtоrului есопоmiс Motivul respingeriildescalifi сйrii

Modalitatea de evaluare а ofertelor:

/ Репtrч fiесаrе lot
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

r' Рrеfчl cel mai scizut

cosful cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, seiпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа йturilor аfеrепtе)

Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаIuаrе aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаluаrеа ofertelor:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаIuirii ofertelor
Моdifiсйrilе operate

чrmа exami
decis:

пiri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul р.о"еd,r.iГdе atribuire s-a

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 TotaI

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

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

Аtriьuiгеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:



Dепчmirеа
Iotului

Dепumirеа
ореrаtоrчIчi

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
mйsrlrй

Рrе{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrа ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)Lot 1

Echipament
lingvistic

Savexol SRL Вuсё!i х 256250,00 307500,00

Lot2
Соmрчtеrе

TRIoMAC
SRL

Ьuсй!i х з74400,00 449280,00
Lot 3
Monitor
interactiv

Savexol SRL bucй!i х 41250,00 49500,00

Lot 4
Echipament
репtru retelele
de calcuIatoare
din 2 cabinete

BTS PRo
SRL

bucй!i

Ьuсй!i

х 16781,45 20137,74

383040,00
Lot 5 ýet de
tabla (in
contestatie)

Savexol SRL х з 19200,00

Lot б Set de
luсru pentru 2
cabinete de
calculatoare

Savexol SRL Ьuсё!i х 100б30,00 12075б,00

Anularea procedurii de achizilie publicё:

iп temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:
Iпfоrm

теrmепчl de incheierea contractului:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului deIucrupeпtru achizi|ii se realizeazd tп ioпformifu;r r;;;;iederlte art. З] iftegii пr. ]зI diп з iulie20I5 priviпd achizi|iile publice)

('selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп з iulie
::;::,:;:i';itr!;:,Уl;,чr',!!:,?лi,i:!у"^,:.!::::,:Ь; i у!?!а:е, _se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сч

п аrеа r economici desnrp dдaiziilo
Dепчmirеа ореrаtоrulчi-

economic

-- - чlDдедrlw Ёr rr]rulLll (Ie
Data transmiterii

чсru ас l:
Мо с а l i ta te а Б tй ns m i-ter"

Savexol SRL Uz.l2.2022 c-lfIull

Incazulincareudo*ffi
este mai miсй decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 13 1 din 3 lulie 2015
privind achiziliile publice

б zile in cazul transmiterii соmчпiсйrii рriпmijloace electronice qi/sau fax п 
- r-

in mijloace electronice qi/sau fax пIncazulincareualoarй
este еgаlй sau mai mаrе decбt pragurile
prevйzute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile piblice

о rr r''.
mijloace electronice gi/sau fax п
П 16 zile in 

"Muйetransmiterii comunicйii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

1i;::,!#l;T:,й{"?:!;':!"',j,!':{xP;;,;;;,;;,;;;;;;Ыiii"i3iJi;:;;:;";?Y;'#:,Y:;;



Dепumirеа
operatorului

economic

ntreprind
еrеа:

Сu capital
autohtorr/
Сч capital
mixt/asocie

rel
Сч capital

strйiп

Nчmirul
qi data

сопtrасtчlui/
асоrduluьсаdru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valahilitate al

сопtrасtчlчi./асоr
dului-cadru

fйri ТYА inclusiv
тчА

l5j2.2022
30j2.2022

Informalia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dаtй se completeazё doar in cazulin саrе la рrосеdurа de achiiilie publicЙ au fost aplibate criierii de durabilitate 9i s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru 
"*. Ыfоrt aplicate criterii de durabilitate):

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucra cleclard сd tеrmепаl de aqteptare репtrч tпсhеiеrеаСОПtrаСtаlui/СОПtrаСtеlоr iпdicate aftbst respectat (ехсерtdпd 
"";;Й'р;;;;;;;;:;rr. з2 аliп. (з) aI Legii пr.131 diП 3 iulie 2015 PriviПd achlzi\iile yaltici 1, p*"i-- qi сd й :"r"I ;;;;erii coпtestaliilor Ei/saareceplioпdrii rapoartelor de moпitorizare' ^aceastea- atl fost еiаmiпоtе .pj sоlа|iопаtе.рriп prezeпta dyre de sеаmd, grapul d9 lacru pioi o1nizilii-coпJirma io,reaituaiпeo desfisardriiprocedarii de achixi|ie,fapt репtrа cire poartd ,,аrрооа"r" 

":оо7о.. 
pr"yederilor legale iп vigoare.

Conducйtorul grupului de lucru: cucerovschi veaceslasv

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

yаlоаrеа de achizi{ie сч ТyА din contract/ contracte аlоtчIчiлоtчrilоr репtru саrе ач fost aplicate criterii dedurabilitate (Iei MD):

codul Срv at lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criteriide durabilitate:

сritеriчl de atribuire репtrч lоtчIлоtчrilе репtrч саrе ач fostaplicate criterii de durabilitate:
Pre}ul cel miГЙЕГБ
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-.o.i о
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice E
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.21 din22 decembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primlria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mqn. Chigindu
IDNO 1 00760 I 0078 I 5
Adresa s. Tohatin, str. $tefan cel Mare I
Numir de telefon 022 387236,022 387238
Numlr de fax 022 387236,022 387238
E-mail oficial primaria.tohatin@mai l.ru
Adresa de internet tohatin.md
Persoana de contact (nunrc, prenume, telefon, e-
nruil)

Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, OZZ3Bj23B

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de pre{uri [t icitalie deschisl
aAltele: [hdicaliJ

Procedura de achizi(ie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucriri I
Obiectul achizi{iei Lucriri de repara{ie capital5 a strlzilor Picii,

M.Eminescu, Vadul lui VodI, satul Tohatin,
mun. Chi$iniu

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decat I icitatia deschisa)

Art.47 al Legii 13112015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portal ului guverna m en tal www. n t I encler. gov. md )

Nr: sgels:bSwslg!:MD- 1 669284379367
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl
MD- 1 6692 8 437 93 67 ?tab:contracr-notice
Data publicdrii:24.1 1 .2022

Platforma dc achizifii publice utilizatl flachizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizitii
publice a autoritlfii contractante

EDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http://tolratin. achizitii-2l

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instruntcnte spccifice tle atribuirc
(d1ypd caN

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie llicitalie
electronicS lCatalog electronic

Sursa de finantare flBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget aNAS; lsurse
externe; rAlte surse findicaliJ

Valoarea estimatl (ei, fird TVA) 3 206 575 lei

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



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

Data solicitlrii clarifi cirilor 28 nov 2022,09:20
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Buna ziua Pct 32 din caiet de sarcini prevede un volum de
1m3 pentru montarea portalurilor si aripelor la podetul
tubular. Conform calculelor noastre volumul ar trebui sa fie
de minim 2,96 m3. Solicitam sa reevaluati aceasta pozitie si
sa ne informati despre cantitatea necesara. Ori aripile si
portalurile sunt existente?

Expunerea succint[ a rlspunsului Buna ziua! La momentul actual podetul este existent, fara
portal, in devizul dat este calculat doar un portal CT 10 si un
tub nou(TS100) pentru 1.0 m

Data transmiterii 4 nov 2022,12'.06

Data solicitlrii clarificirilor 2 dec 2022, 09:1 9

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Buna ziua, termenul de garantie solicitat de catre AC este
exorbitant de mare, tipul lucrarilor necesare de executat nu
se incadreaza in constructiei noua ci lucrari de reparatie
curenta, ca urmare solicitam reducerea termenului de
garantie, nu tractati gresit legea calitatii in constructii.

Expunerea succintl a rlspunsului Buni ziua, va invitam la fata locului sa analizali lucririle
necesare de executat, nu merge vorba de plombari, ca sd le
consideram reparatie curenta.

Data transmiterii 2 dec 2022,09:34

Data solicitlrii clarifi cirilor 2 dec 2022,09:38
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare

Aplicarea unui strat de uzura pe sistem rutier existent
degradat deasemenea este reparatie curenta

Exnunerea succint[ a risnunsului Va roq sa va apropiati sa vizitati santierul
Data transmiterii 2 dec 2022, 10:03

Data solicitlrii clarificirilor 3 dec 2022, 11:30
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

DUAE... Prezentarea altui DUAE ecit cel solicitat de AC
temei e escalificare ????? Dupa cite cunoastem formularul
DUAE a fost aprobat de Ministrul Finantelor prin ordinul 72,
ori autoritatea contractanta are aprobat alt model de DUAE
si publicat in monitorul oficial al RM ?????

Expunerea succintl a rispunsului Formularul DUAE a avut modificiri, se solicita anume
ultimul model, autoritatea contractanta a pus la dispozilia
participantilor formularul DUAE, de asemenea puteti sa il
descircati tender.qov. md

Data transmiterii 3 dec 2022, 17.11

Data solicitirii clarificlrilor 3 dec 2022, 11'.34
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Buna ziua. Spune{i va rugam pentru lucrarea data este un
proiect avizal, expertizat, sau lucrarile sunt executate in
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baza de deviz.?
Expunerea succinti a rlsrrunsului Este Ei raportul de verificare
Data transmiterii 3 dec 2022,17:12

4, Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

nu este cazul

Termen-limitl de dcpunere;i deschidcre a
ofertelor prelungit (dupd caz)

nu este cazul

5. PAni la termenul-limitl (data 15,12,2022, ora 08:00), au depus oferta 12 (doisprezece) ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SC"DROMAS-CONS''S.R.L. l 003600 I 07905 Piotr DACIN

2 ,,GENESIS International,,SRL I 0 r 0600006879 Mrug Vitalii

3 Group One SRL I 00360 1003808 Dorin Fortuna

4 Edilitate S.A. I 003600045544 Tatiana Burlac

5 CREDO INDUSTRY l 003600 I 002 r 6 Paschevici Sergiu

6 MARNICMIH I 00360002 I 577 Nicolae Rozembac

7 ANDIG TRANS r 007600075800 Virlan Zinaida

8 Compania Termosistem SRL r0036001 17881 Arina Butmalai

9 SC LUXGAZ SRL 100460001 1768 Alexei Plesca

10 Lincons I 0026000 1 86 I 5 Zingan Alexandru

ll Nouconst 100s600012120 Odovenco Dorin

t2 Trans Invest Group 1011600052299 Popa Ion

Denumire document
Den umirea operatorului economic

SC"DROMAS.
CONS"S.R.L.

,,GENESIS
Internationa
l,rSRL
Ststul
tn usleplsre

Group One
SRL

Stotut
tn ustentlre

Edilitate S.A.

Slotut
tn asleptare

Documentele, ce constituie oferta
(documentele mentionate obligatoriq se plaseazl in cadrul procedurii in SIA RSAP

DUAE prezentat
Devizele locale aferente ofertei prezentat
Cerere de parlicipare prezentat
Declaralie privind valabilitatea oferte i Drezentat
Scrisoare de garanfia bancard I o/o Drezentat

Documente de calificare

J



Se va consmnq prin; prezgntot, ,upuurtot, ," *rr"pu*
Grafic de executare a lucrdrilor rrrezentat
Declarafie privind experien(6 similar6 Drezentat
Declaralie privind lista principalelor lucrtrri
executate in ultimul an de activitate

prezentat

Declara(ie privind dotdrile specifice, uiita;ut gi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzAtoare a contractulu i

prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate qi/sau
a expe(ilor propus/propuEi pentru implementarea
contractu I u i

prezentat

Lista subcontractanlilor qi partea/pd(ile din
contract care sunt indeplinite de acegtia

prezentat

nformafii privind asocierea in vederea participdrii
a procedura de atribuirea executdrii obiectivului de
nvestitie

prezentat

AVIZ pentru participare la licitagiile publice de
lucr6ri din domeniul construc{iilor qi instala(iilor

prezentat

Certifi catldec izie de inregistrare a intreprinderi i,
extras din Registrul de stit al persoanelor iuridice

prezentat

Garanfia lucrdrilor executate 5 ani Drezentat
Cerlificat privind lipsa datoriilor la bugetul public
na{ional

prezentat

Cert ficat de atribuire a contului bancar prezentat
Certificat de atestare tehnicd profesional6 a
dirieintelui de santier

prezentat

Denumire documcnt
Denumirea operatorului economic

CREDO
INDUSTRY

Statut
in asteptare

MARNICMI
H
Statut
in asleplore

ANDIG
TRANS

Slstut
in s$teptare

Compania
Termosistem
SRL
Statut
tn astentsre

Documentele, ce constituie oferta
(documentele mentionate obligatoriu se plaseazd in cadrul procedurii in SIA RSAP

DUAE
Devizele locale aferente olertei
Cerere de participare
Declaratie privind valabilitatea oferlei
Scrisoare de garan(ia bancard, I Yo

Documcnte de calificare
Se va consmna prin: prezenlat, neprezentot, nu corespunde

Grafic de executare a lucrdrilor
Declara{ie privind experien[6 similard
Declarafie privind lista principalelor lucr6ri
executate in ultimul an de activitate
Declara(ie privind doErile specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractu I u i

Declara{ie privind personalul de specialitate qi/sau
a experlilor propus/propugi pentru intplernentarea
contractului
Lista subcontractan{ilor 9i partea/p6(ile din
contract care sunt indeplinite de ace5tia
nformalii privind asocierea in vederea parlicipdrii
a procedura de atribuirea executdrii obiectivului de
nvestilie
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AVIZ pentru participare la licitaliile publice de
lucrdri din domeniul construcliilor qi instalaliilor

CertificaUdecizie de inregistrare a intreprinderii,
extras din Registrul de stat al persoanelor iuridice
Garanlia lucririlor executate 5 ani

Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public
na{ional
Certificat de atribuire a contului bancar

Certificat de atestare tehnic[ profesionalS a
dirieintelui de Santier

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

SC LUXGAZ
SRL
Statut

in s$leplsre

Lincons

Stutut
tn usteptare

Nouconst

Statut
tn usleolsre

Trans Invest
Group
Stutut
in s$tept0re

Documentele, ce constituie oferta
(docLrnrentele nrentionate obligatoriu se plaseazi in cadrul procedurii in SIA RSAP

DUAE
Devizele locale aferente ofertei
Cerere de participare

Declaratrie privind valabilitatea ofertei
Scrisoare de garan{ia bancard, I o/o

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

Grafic de executare a lucrdrilor
Declaralie privind experien{5 similard
Declara!ie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimul an de activitate
Declaragie privind dotdrile specifice, utilajul qi

echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzAtoare a contractului
Declaralie privind personalul de specialitate qi/sau
a experlilor propus/propuEi pentru irnplementarea
contractului
Lista subcontractanfilor fi partea/p6(ile din
contract care sunt indeplinite de acestia
Inforrnafii privind asocierea in vederea participdrii
la procedura de atribuirea executirii obiectivului de
investitie
AVIZ pentru participare la licitaliile publice de
lucrdri din domeniul construc[iilor gi instala{iilor

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii,
extras din Registrul de stat al persoanelor iuridice
Garan{ia lucrdrilor executate 5 ani

Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public
na[ional
Cert icat de atribuire a contului bancar

Certificat de atestare tehnicd profesionald a

dirigintelui de santier

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica in conformitate cu cerinlele din
documentalio de atribuire ;i se vo consemna prin; prezentat, neprezentot, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fnrn TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de
mdsuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrlri de
reparatie
capitall a

strlzilor PIcii,
M.Eminescu,
Vadul lui Vodi,
satul Tohatin,
mun. Chiqinlu

SC''DROMAS.
CONS'S.R.L.

2 9t5 476,20 Lucrari
Conform
caietului
de sarcini

+ +

,,GENESIS
International..SRL

2 996 021,25

Group One SRL 2 997 976,96

Edilitate S.A. 3 044 636,28

CREDO
INDUSTRY

3 259 859,56

MARNICMIH 3 286 098,76

ANDIG TRANS 3 348 356,25

Compania
Termosistem SRL

3 497 577,15

SC LUXGAZ SRL 3 499 862,75

Lincons 3 550 102,11

Nouconst 3 564 323,40
Trans Invest
Group

4 206164,62

* in cazul utilizdrii licita[iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemnq prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderiil

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

,,GENESIS
International,,SRL

conform sIA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul rr, cu o ,atoare Tara na a" z lx
021,251ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel
mai ntic prel,

Group One SRL Conform SIA RSAP oferta depusl s-a clasat p"
976,961ei.
Aplic6nd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel
mai mic prel,

Edilitate S.A. conform slA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul ly, cu o ,aloare Tara na d" 3
044 636,28|ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu o oferit cel
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fdrn TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrdri de
reparatie
capitall a

strlzilor PIcii,
M.Eminescu,
Vadul lui Vodi,
satul Tohatin,
mun. Chiqiniu

SC'DROMAS.
CONS'S.R.L.

2 915 476,20 Lucrari
Conform
caietului
de sarcini

+ +

,,GENESIS
International..SRL

2 996 021,25

Group One SRL 2 997 976,96

Edilitate S.A. 3 044 636,28

CREDO
INDUSTRY

3 259 859,56

MARNICMIH 3 286 098,76

ANDIG TRANS 3 348 356,25

Compania
Termosistem SRL

3 497 577,15

SC LUXGAZ SRL 3 499 862,75

Lincons 3 550 l02,ll
Nouconst 3 564 323,40
Trans Invest
Group

4 206164,62

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" ilt cazul necoreipunderilil

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi c[rii

,,GENESIS
International,SRL

conform sIA RSAP oferta depusr s-a clasat pe locul lr, cu o ,atoare yara na ae z lx
021,251ei.
Aplic6nd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel
mai mic prel,

Group One SRL Conform SIA RSAP oferta depus6 s-a clasat pe
976,961ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel
mai mic prel,

Edilitate S.A. Conform SIA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul
044 636,28|ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta
se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

lY, cu o roioo*7a* nal" 3
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mai mic prel,

CREDO
INDUSTRY

Conform SIA RSAP oferta depusl s-a clasat pe locul Y, cu o valoarefara Na de 3 259

859,56\ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

mai mic pre1,

MARNICMIH Conform SIA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul YI, cu o valoarefara na de 3

286 098,76Iei.
Aplicdnd criteriulde evaluare pentru atribuirea contractuluil. cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

mai ntic prel,

ANDIG TRANS Conform SIA RSAP oferta depusl s-a clasat pe locul YII, cu o valoare fora tva de 3

348 356,251ei.
Aplicdnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

mai nic prel,

Compania
Termosistem SRL

Conform SIA RSAP oferta depus[ s-a clasat pe locul YllI, cu o valoare fara Na de 3

497 577,151eL

Aplicflnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

ntai ntic prel,

SC LUXGAZ SRL Conform SIA RSAP oferta depusl s-a clasat pe locul IX, cu o valoare fara na de 3

499 862,751ei.
AplicAnd criteriulde evaluare pentru atribuirea contractului:. cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

mai mic prel,

Lincons Conform SIA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul X, cu o valoare fara na de 3 550

l02,lllei.
Aplic6nd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu o oferit cel

mai mic prel,

Nouconst Conform SIA RSAP oferta depusd s-a clasat pe locul XI, cu o valoare fara na de 3

564 323,401ei.
Aplic6nd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel, oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

ntai mic prel,

Trans Invest
Group

Conform SIA RSAP oferta depusi s-a clasat pe locul XIl, cu o valoare fara tva de 4

206164,621ei.
AplicAnd criteriul de evaluare pentru atribuirea contractului: cel mai mic prel , oferta

se respinge deoarece nu corespunde criteriului de evaluare Si anume nu a oferit cel

mai ruic pre!,

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri 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 sclzut I
Costul cel mai scizut o

Cel mai bun raPort calitate-Pret a

Cel mai bun raPort calitate-cost o

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

toate *iteriile de atiibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: NU ESTE CAZUL

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

pret sau cel mai bun raport calitate'cost)

13. Reevaluarea ofertelor: NU ESTE CLZUL

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

14. in urma examinflri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

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

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

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru ichizisii se realizeazd tn ionformitite cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: 
g

Motivul reevaluirii ofertelor

Denumirca lotului Dcnumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de misurl

Pre{ul unitar
(fnr[ TVA)

Preful total
(f[rn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucriri de
repara(ie capital[ a

strizilor Picii,
M.Eminescu,
Vadul lui Vod5,
satul Tohatin, mun.
Chisinlu

SC"DROMAS-
CONS'S.R.L.

Lucrari
Conform
caietului
de sarcini

2 915 476,20 3 498 571,44

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC"DROMAS-CONS"S.R.L. 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

GENESIS International,,SRL 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

Group One SRL 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

Edilitate S.A. 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

CREDO INDUSTRY 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

MARNICMIH s)2.2022 e-mail, SIARSAP

ANDIG TRANS 5)2.2022 e-mail, SIARSAP

Compania Termosistem SRII 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

SC LUXGAZ SRL 5.12.2022 e-ntail, SIARSAP

Lincons 5.12.2022 e-ntail, SIARSAP

Nouconst 5.12.2022 e-mail, SIARSAP

Trans Invest Group 5.122022 e-mail, SIARSAP

Modificlrile oPerate



In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

[! 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiteriicomunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice pi/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiteriicomunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calculareo termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldovo).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dati se completeazl doar in
cazul in care la procedura de achizi(ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezentq dure de seunii, grupul ele lucru tleclard cd termenul cle s$leptore pentru tncheieres
contruclului/conlraclelor indicate afost respeclil (e-xceplfirtd cazurile prevtizate de ort.32 alin. (3) ol Legii nr. I3l ttin 3
iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd irt culul depunerii contestoliilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de
monilorizare, oceosleu au fost exantinole Si soluliottute.

Prin prezents dqre de seamd, grupul de lucru pentru rchizilii cortJirmii corectilutlineu desfasurdrii procedurii de
ochizilie,fapl pentru care poartii riispundere conform prevederilor tegate tn vigoare.

Denumirea
operatorului

economic

NumIrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

SC"DROMAS.
CONS"S.R.L.

80 22.t2.2022 OO\
Ol
NO
ta)v

2 915 476,20 3 498 571,44 31.12.2023

Au fost aplicate criterii pcntru achizi{ii publice durabilc (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pcntru care au fost aplicatc critcrii dc
durabilitate (lci MD): (indicali sunta cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate critcrii
de durabilitatc:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii dc durabilitate:

Pretul cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

Conducdtorul grupului de lucru: SERGIU Cebotoru

I

ffiri TVA inclusiv TVA





















































































DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizilii publice

Nr. 102 diп22,|22022

I. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autorit5tii contractante Inspectoratul General al politiei al МдI
Localitate mun. Chiginйu
IDNo l0136010000495
Adresa str. Tiraspol1]rlI
Numйr de telefon 022-868-1з0
B-mail oficial achizitii@igp.gov.md
Adresa de internet www.politia.md
реrsоапа de contact
(пu,mе, рrепumе, tеlеfсlп, e-mail)

Victoria Lupan, victoria. lupan@igp. gov.md,
022-868-265

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

ПI. Date сu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

тiрul procedurii de achizitie Licitatie deschisй
Obiectul achizi{iei LucTйri de reparalie la sediul

Inspectoratului General al Politiei
Cod СРY 45200000-9
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 1 0|2 з22,00
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdica diп сqdrul
р о r t alului guv er папlе пt al tl., yt, 1,1,. tll. | е t,l d е r. к о tl. m d)

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 6639308 46288
Link-ul:
https : //mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
1 663 93 0 8462 8 8?tab:contract-notice

Data publicйrii anuntului de participare 2з,09.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
la care se rеfеrй anuntul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Lucrйri
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй
la uп proiect qi/sau program finan{at din fonduri
ale Uniunii Еurорепе

Nu

Sursa de fiпапtаrе Buget de stat
Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdru

1,з.10.2022

Dепчmirеа operatorului economic ,, CAMONIR" ,S.л.l,.
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Nr: l61-LC
Data:24.10,2022

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fйrй ТVА: 817 697,99 |ei
Inclusiv ТVА: 981 237,5t) lei

теrmеп de valabilitate з|.12.2022
Теrmеп de execu{ie In decurs de 60 (qaizeci) de zile dupй

primirea ordinului de iпсэреrе а execu{iei
qi asigurёrii lucrului ritmic de cйtre
beneficiar-ordonatorul de credite.

1



/-l t' t'

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

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрй modificare:

Urmаrе а реtrесеrii licita{iei deschise пr. ocds-b3wdpl-MD-166З9З0846288 din 2З.09,2О22 сu
Participantului ,,CAMONIR" S.R,L. а fost incheiat contractul nr.l61-LC privind achizi(ionarea luсrйrilоr
de rераrа[iе 1а sediul Inspectoratului General al Poliliei iп sumi totalй de 98l 237,59lei inclusiv ТVД.

VI. Descrierea circumstantelor саrе ач fйсчt песеsаrй modificarea:

Ре parcursul executбrii lчсririlоr de rераrа{iе in incinta sediului Inspectoratului General aI Poliliei s_
au fost identificate un qir de lucrlri suplimentare йr1 ехесutаrеа сёrоrа пu este posibilй finalizarea
obiectivului.

Sec{ia construc{ii gi dezvoltarea infrastructurii а Directiei logistice а Inspectoratului General al
Poliliei de comun cu qeful Direc{iei logistice gi antreprenorul а constatat luсrЁrilе suplimentare cu
respectarea procedurii de avizare а acestora, intocmind actul de constatare пr.l din 21.12.2022.

Astfel, Sec{ia construc{ii gi dezvoltare а infrastructurii а Direc|iei logistice сопfirmй necesitatea
lucrёrilor suplimentare, suma сйrоrа conform devizelor locale este de 52 313,00 lei, inclusiv ТVД.
Vаlоаrеа lчсrЁrilоr suplimentare nu dep69e9te 15% din suma ini{ialб а contractului gi constituie 5,ЗЗYо.

VП. Rezultatele examinirii:

1п baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizi|ie m,228 din22.|2.2022 а
fost incheiat acordul adilional privind mаjоrаrеа sumei contractului, duрй cum urmеаzё:

Сопduсйtоrul Grupului de lucru репtru achizi{ii:

Tipul modificйrilor Mai оrаrеа valorii contractului
Temeiul juridic In conformitate сч prevederile art. 76 alin. (7)

pct.l) din Legea пr. 13|l20l5 privind achizitiile
рчЫiсе, qi anume - ,,devine песеsаri achizilionarea
de Ia contractantul inilial а uпоr lucrйri suplimentare
care nu au fost incluse iп contractul initial, dar саrе
au devenit strict necesare pentru indeplinirea
acestuia", "schimbarea contractantului este
imposibilё" 9i ,,orice mаjоrаrе а pre{ului
contractului reprezentбnd valoarea luсrйrilоr
suplimentare пu depй;eqte |5% din valoarea
conhactului initial".

Creqterea pre{ului in urmа modificйrii
(duрd caz)

Nu se aplicd

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

Nu

Alte informatii relevante

Denumire
ореrаtоr economic

iпtrерriпdеrеа:
Nr. qi data
acordului
adi{ional

Vаlоаrеа modificйrilor (duрй
caz)

Firп ТVА Inclusiv ТVА
,,CAMONIR"

.S.л.l,.
Cu capital social 1 22.|2.2022 4з 594,17 52 313,00

?r'j';;1ll)|l lI{ ]]j
яr'*i,'" . alT I e\ l'r:"i,1}:'*;-i

Alexandru GANACIUC



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilli publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. l7 din 30.11.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

Denumirea autoritif ii contractante Direclia generala pentru protecfia drepturilor
copilului

Localitate Mun.Chigindu
IDNO 1007601009543
Adresa str.Al. Vlahu![, 3
Numlr de telefon 022 - 24 - 27 - 02, 022-22-7 0-34
NumIr de fax 022-24-27-02
E-mail oficial dgpdc(@cmc.md
Adresa de internet dgpdc.md
Persoana de contact Tarus Victoria, dmpdc}} @,mai l.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publica deschisa
Procedura de achizifie repetatl (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de inchiriere imobile-apartamente
Cod CPV 703 I 0000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea rrrocedurii de atribuire
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alului guv er name nt al www. mt e n d er. gov. m d)

Nr: - 21067409
Link-ul ://achizitii. md/ro/public/t ender I 21 0 67 409
ocds-b3wdp I -MD- 1 6685 1 0545002
Data publicdrii/transmiterii: -l 5.1 1 .2022

Platforma de achizifii publice utilizati SIA RSAP

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritifii contractante

Da nNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

Anun( de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) lrttps :i/depdc.md/planuri-de-achiziti i/
Data:.-

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire Link-ul:
Sursa de finan{are Nu
Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) nBuget de stat; V Buget CNAM; nBuget CNAS;

Data solicitirii clarificlrilor 25.11.2022 ORA l2:04
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Bund ziua ! Spune{imi vi rog , ce facem in cazul in

care perioada de propunere a obiectelor este deja
activd , insd noi nu avem accesul de a participa la
aceastd licitalie ?Ar fi ceva cu contul nostru ?

Expunerea succintl a rlspunsului adresati intrebarea la adresa info@achizitii.md sau

latel.022-003-999
Data transmiterii 25.11.2022 ORA l3:21

I



4' Modificrri operate in documentafia de atribuire: nu au fost

5. P6ni la termenul-limiti (data 3O.11.2022, ora l3z2l), au depus oferta ---- ofertan(i:

Rezumatut moAiliifiilo"
Publicate in flndicalisursa@
Termen-limite de depune.eli Uesct ia...
olertelor prelungit (dupd caz)

[Indi calr nu*aiufiu i tuJ

Nr. Denumirea;ffi IDNO Asociafii/
administratorii

1

calificare Ei aferente DUAE prezentate

7' rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

*-in cazul ailizaii ticitafiei elec.tronice se va indica prcSul oferlei finale
f:!#:!WX:1,;?;i';#' ,!::f: ::,;f?;:i:il;i*:*i;i:;''::;;;,o,derea cu specincasiite ,ehnice " , se va consemna pin: ,, + '.

6. Informa{ii privind
de cltre operatorii

ofertele depuse qi documentele de
economici:

8' Pentru elucidarea.un:r neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerin{ele stabilite in documenialia de atribuire finclusiv lustificarea prelului anormal desclzut) s-a solicitat: nu se aplicl

Denumire document
Denu-i.ea operatoiuf ui 

"conomii
Documentet. ciionstituie oE.ta
Propunerea fi narrciarfi i tehriA
Docr*ente de caiifiE6
Buletin de identitate

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(frri TV{;* Cantitate Ei

unitate de m[surd

Informa(ia solicitatA Rezumatul
rlspunsului
operatorului

economic

9. Ofertan{ii respinqTdescalificafi: nu se aplicl

Denr*i.eaopffi Motivul respin geiii/d escatifi Giii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

o Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractur pe roturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

2



Preful cel mai scilzut
Costulcel mai sc[rut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost o

(n canl tn care tn cadrul proceduii de atibuire sunt aplicote mai multe citeii de atribuire, se yor indica toate citeiile de atibuireaplicate Si denumirea lotuilor aferente)

12.Informafia privind factorii de evaluare aplica(i: nu se aplici

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplicl

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Atribuirea contractului de achizi
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic

Anularea procedurii de achizilie public[:
In temeiul art. Tt alin. (l) lit.-a) al Legii
depus[ nicio ofert[.

nu a fost depusl nicio ofertl.
achiziliilor publice nr.I3 l/2015.

ui de lucru tru achizitii:

Argumentare: nu a fost

Informarea rilor economici

(Infornnrea operatoilor e,conomici implicali in ro1dY1 de ati-buirc clespre cleciziile gntpului cle htcru pentra achizilii se realbeazd tnconfotmitate cu pra,ederile art. 3l al iegiiirr. ist din 3 iulie zols priviiia"iiriliit, pitirl

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

Denumirea operato.ului Econo*ic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

In cazul in care valoarea estimatiiiontEctrtui est"

11 mlc[ dec6t pragurile prevlzute la art. Z alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
publice

D6ziteiffi
mijloace electronicq Ei/sau fax n

prin

LJ I I zrle in cazul netransmiterii comunicirii prin
nrijloace electronice qi/sau fax o

In cazul in care valoarea estima6.;;ontractului este
egald sau mai mare decdt pragurile previzute la art.
2 !1n (3) al Legii nr. t3l din 3 iutie 2015 privind
achiziliile publice

Ll I I zile in cazul transmiterii cornunicirii prin
mijloace electronice $i/sau fax n
n 16zile incazu
mijloace electronice $ilsau fax o

$electa\i termenul de atteptare resPectat. Calcalarea ternrcnelor prevdzute de Legea nr. 13l dirt 3 iulie 2015 pivitd acltizifiile publice,inclusiv a temrcnelor de asteptare, se efectueazd in corrfonitati ,u piirriiatnircLuru i crpii1 I (calcularca Termerrului) alCodului Civil al Republicii Moldova). 
-

deciziile



16. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Prin prezenta dare d,e s.eoytd, grupul de lucru declord cd termenul de asteptare pentru tncheiereocontroctului/contractelor intlicote afost respegtat (exceptand co4urile prevazute ii irt. sz alin. (3) ol Legii nr.131 din 3 iulie 2|t|.privind achizitriile )ubfici s, priiu*-iy "u;t ";;i i;;;;erii contestoliitor si/saurecepliondrii rapoartelor de monitorix,are, ocestea au fost examinate qi solulionate.

Prin prex'ento dare de seomd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea clesfdgurdrii proceduriide ochiailie,fapt pentru care poortd rdspundere 
"onQor* )i*ederilor legole in vigoore.

PreEedintele grupului de lucru pentru achizilii: */'fa Gheorghe Gatman
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DAREDE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi îi publice p 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire V

Nr.20 din 22.12.2022
i

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritafii contractante IMSP Sitalul Raional $oldane§ti
iB I l l i l i i l l l l l l l l l l l i l l l Or.Soldane§ti

1003606015521
ijlilliilllllllllliiilllllSllillllllIlllllllllllllflliiiiliil Str.PScii 24
1Яи1111и11Ш111№111111111111111111111111111111111!1 0 (272) 2 40 60;

0 (272) 2 52 62
sr.soldanesti.md

::-1|1й|1М1;11111Д11|11111йИ11И111ИИИ111И1111Д11111Д11Я1 sr.soldanesti@ms.md
Persoana de contact (пите, prenume, telefon, Babcinefchi Diana 

diana.babcinetchi@ms.md

2. Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate a Cererea ofertelor de prefuri V Licitafie deschisa 
□Altele: flndicafi]
Nr: ■

Tipul obiectului contractului de achizifie/
iillillllljliiiiiills iiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif f liii if

Bunuri □ ' Servicii v LucrSri о

Obiectul achizifiei Servicii de furnizare a energiei electrice pentru 
anul 2023

Ш й в ш н н 65300000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia

Slî fflKliieiiBISSillilSllIl!SlSli!IIISIiSSSSSI!ISSIIIIIllfilil68SilllllllP®lSllli
Procedure de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1670316829746
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocd$- 
b3wdp1 -MD-1670316829746
Data public3rii: 06.12.2022

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

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

v Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
sr.soldanesti.md

Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz) Data:
Link-ul:

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru aSistem dinamic de achizifie 
vLicitatie electronics nCatalog electronic

Sursa de finanfare □Buget de stat; VBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse exteme; nAlte surse: [Indicafi]

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 1 329 888.04

1

mailto:sr.soldanesti@ms.md
mailto:diana.babcinetchi@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocd$-


3. Clarificari privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarific&ri)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic ‘ ' ?
Expunerea succintS a solicitarii de

llf!lil̂ e!!ll!lSSSlllll!SBISSl!!SsBllllS!!SS!SlllllllSlllllllllllllSllllSSl̂ ® :̂:|
Expunerea succinta a raspunsului

IMMlfliiilBillMllllllllllilllllllllilSlBlilBBllMMilSSlllllllli
4. Modificari operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

й!ШЯШшЩ|Ш|вЩ||||1|Ш1Ш11ШШ11Д111811111В81 BMBBllliSil в В И1 a №11181
Publicate in BAP/alte mijloacelor de [Indicafi sursa utilizatd $i data publicarii]

Termen-limita de depunere §i deschidere a [Indica.fi numarul de zilej

5, Pana la termeiiul-Iimita ('20.12.2022. oralO.00). au depus oferta 0_ ofertanfi:
Nr. Denumirea operatorului economic | i | j | | | | | l | | | | | | | j | | Asociafii/

administratorii
1.
6. Informafii privind ofertele depuse §i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de c£tre 

operator» economici:

Denumire document
11В111111М1М111М111М11111Д|Д|Щ111Ш1|Ц1рШШм111М1И|М|111111И11И|§ЯИЙ1й1ИД1М1И1В1№Д1

Operator 
economic 1

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica
Propunerea fmanciara

Garantia pentra oferta 
(dupa caz)

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

.Document 1 .

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

JlllllillliJil̂ illllllSSsl
Preful
ofertei

(fara TV A)*

Cantitate 
§i unitate

iiiiiiiiit iiii
Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile

gBIlggljMialllllllll
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

2



Operator economic n ’ 1

* in cazul utilizarii licitafiei electronice seva indica preful ofertei finale
(Informafia privind ’’Corespunderea cu cerinfele de calificare ” $i ’’Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii $i prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

solicitarii
Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 

operatorului economic

9. Ofertanfii respin§i/descaliflca|i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □ ’
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile v
Alte limitari privind numSrul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:______________________________ _

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut v j '
Costul cel mai scSzut □
Cel mai bun raport calitate-pret □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modiflcarile operate
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А

14. In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicS/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic
unitate de 

masura

Preful unitar 
g l

111!Ни|И111Ш111
ДИ|11|1ИДДИИ

Preful total 
(inclusiv 
TVA)

Anularea procedurii de achizifie publics: 

in temeiul art. 71 alin. l_lit a_.

Argumentare: Licitatia nu a avut loc fiindca nu a fost denusa nici о oferta.
15. Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de Iucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specifics SIA RSAP, e-mail, 
fax, po?ta, etc]

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

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizifiile publice

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

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

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

(Selectafi termenul de a$teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a§teptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) alCodului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Num£rul 
§i data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

■ ■ ■ и
l l l l l

contractului Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadru1агй

TVA
inclusiv

TVA

18. Informafia privind achizifii publice durabiie (achizifii verzi) (rubriea data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizifie publica an fost aplicate criterii de durabilitate ?i s-a incheiat 
contract/contractepentru lotfloturipentru care au fost aplicate criierii de durabilitate)’.
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Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii (DA/NU)

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

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

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

Preful cel mai scazut о 
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref a * 
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard ей termenul de a$teptare pentru ineheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum $i ей in cazul depunerii contestafiilor fi/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate $i solufionate.

Prin prezenta dare de sea/пй, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa$urariiprocedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)



APROB:

р Ж ^ 1 # & а г /1 Р  CREPOR

iEBEDINSCHI

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. MD-166817444210Г' din 22 decembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contraetanta:

Denumirea autoritatii contractante Institutia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare. Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun. Chisinau
1DNO 1003600032782
Adresa MD 2005. mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022/263001
Nurnar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Sectia Achizitii Publice, 022/263130
e-mail) achizitii.crepor21@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

□Cererea ofertelor de preturi oLicitatie deschisa nAltele: 
[Indicati]

Procedura de achizitie repetata
(dupa caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achizitie/ acordului-cadru

Bunuri □ servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Legume si fructe sezoniere
Cod CPV 03200000-3
Expuncrea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa)

/Vm este cazMi

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

Nr: u c d s - b . | w d n  l - M l ) - 166:: 1 7 4 4 4 2  103

Link-ul:
https://achjzitii.md/ro/publ ic/tender/2106722 5/lot/11611027/
Data publiparii: 11 noiembrie 2022

Platforma de achizitii publice 
utilizata

□ achizitii,ind; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

□ Da □ Nu

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
mailto:achizitii.crepor21@gmail.com
https://achjzitii.md/ro/publ


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

T .ink-ul catre planul de achizitii publice publicat: P L A N -D H -  
A C I I I / m i - P l ) B L I C E - 2 0 2 3 - P R O V I / O R I U . D d f
(crcpor.oru) !

Anunt de intentie publicat in BAP
(dupa caz)

Data: 07.10.2022
Link-ul: bap n(r 70 3.pdl'(t>ov.md)

Tehnici si instrumente specifice de 
atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie nLicitatie 
electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare oBuset de stat; nBueet CNAM; aBuset CNAS; nSurse 
externe; nAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 500000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu este cazul

(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)

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

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nu este cazul

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizatd si data publicdrii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 01 decembrie 2022, ora_09_:_00_), au depus oferta l(unu) ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1 . ’’Procriomax” S.R.L.
P Ю 8 6 0 0 0 5 2 4 8 0

Tronciu Alexei

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAL prezentate de catre 
operatorii economici:

Denumire document
1)cnumirea operatorului economic

’’Procriomax”
S.R.L.

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica prezentat
Propunerea financiara prezentat
DUAE prezentat
Ciarantia pentru oferta prezentat
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Cerere de participare prezentat
Declaratia de valabilitate a 
ofertei

prezentat

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

Declaratie privind lista 
principalelor livrari 
efectuate in ultimii 3 ani 
de activitate

prezentat

Declara|ie privind dotarile 
specifice, utilajul §i 
echipamentul necesar 
pentru indeplinirea 
corespunzatoare a 
contractului

prezentat

Declara|ie privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului

prezentat

Dovada inregistrarii 
persoanei juridice, in 
c o n fo rm ita te  c u  p re v e d e r ile  
leg a le  d in  {ara in  c a re  o fe r ta n tu l 
e s te  s tab ilit

prezentat

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezentat

C e rtif ic a t p r iv in d  lip sa  sau  
e x is te n ta  d a to r ii lo r  fa{a d e  
b u g e tu l p u b lic  n a tio n a l, v a la b u l 
la z iu a  d e c h id e r ii o fe r te lo r

prezentat

U ltim u l ra p o r t  f in a n c ia r  2021 prezentat
Certificat de inregistrare 
oficiala pentru siguranja 
alimentelor (eliberat de 
ANSA)

prezentat

Autorizafie sanitar- 
veterinar pentru unitatile 
de transport/ transport cu 
regim termic special

prezentat

Autorizatie sanitar- 
veterinar pentru depozit

prezentat

P re z e n ta re a  d o v e z ilo r  p r iv in d  
c o n fo rm ita te a  p ro d u se lo r , 

id e n tif ic a ta  p r in  re fe r ire  la 
sp e c if ic a tii sau  s ta n d a rd  
re le v a n te , v a la b ile  la  z iu a  
d e sc h id e rii o fe r te lo r

prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezenlate se va indica in conformitate cu cerinfele din documentafia de 
atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, пи corespunde (in cazul cand documentul a fosl prezentat, dar nu 
corespundecerinfelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TV A)*

Cantitate 
si unitate 

dc masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Legume si 
fructe

’’Procriomax” S.R.L. 442186,55 1 ljat + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Infor mat ia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare" $i (Corespunderea cu specifica(iile tehnice ” , se va 
consemna prin: „ +  ” in cazul corespunderii $i prin „ - ” in cazul necorespunderii)

8. 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: Nu se aylica

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul
raspunsului
operatorului

economic
09.12.2022 ’Trocriomax” S.R.L. prezentarea actelor obligatorii la 

evaluarea ofertelor, si 
anumc conform anexelor 
Caietului dejsarcini

prezentat

9. Ofertantii respinsi/descalificati: Nu se aylica

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre| □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati: Nu este cazul

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

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



Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cu7.ul

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetай

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in eadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

1*retul unitar
(fara TVA)

Pretultotal
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA)
Legume si 
fructe

’’Procriomax”
S.R.L.

1 lot 442186,55 442186,55 491761,00

Anularea procedurii de achizitie publica: Nu este aplicabil 

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

Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data tran^miterii Modalitatea de transmitere

Procriomax S.R.L. 15 decembrie 2022 e-mail: procriomax@gmail.com

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

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

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

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

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

lncheierea contractului cu respectarea prevederilor art. 32, alin. (3), lit, b) al Legii 131/2015 
privind achizitii publice ” ...Respectarea terntenelor prevazute la alin. (1) este facultative atunci cind 
contractul de achizitii pubtice/ucordul-cadru rcspectiv unneazii sii tie incheiat cu un operator
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economic care a fost sittgurul ofertant la procedura tie atribuire si ttu exista <il(i operatori econoniici 
implicali in respectiva procedural de atribuire"

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

CodCPV

Valoarea
contractului

Termen
de

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fara TV A inclusiv
TVA

P ro c r io m a x
S .R .L .

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton

195
2 2 .1 2 .2 0 2 2

0 3 2 0 0 0 0 0 -3
442186,55 491761,00

3 0 .0 6 .2 0 2 3

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

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

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

a
f (indicati 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:

Pretul 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 declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractu/ui/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/suu 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast exanimate si solutionate.

Prin prezenta dare de seanui, grupul de lucru pentru achizitii confirmit corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta rasp under e conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru :

Nicolai ISCHIMJI
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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.8 din 23 decembrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com.Cosnita 
Localitate s.Cosnita 
IDNO 1007601009381 
Adresa s.Cosnita,str.Pacii nr.51 r-nul Dubasari 
Număr de telefon 0248 44 491;0248 44 236 
Număr de fax 0248 44 491 
E-mail oficial  Primaria.cosnita@mail.ru 
Adresa de internet www.cosnita.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Tatiana Mamulat tel.0248 44 491 
primaria.cosnita@mail.ru 

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 Produse alimentare pentru semestru I anul 2023 
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: 21068162 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1669374998026 
Data publicării: 25.11.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 956847.00 
 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

mailto:Primaria.cosnita@mail.ru
http://www.cosnita.md/
http://www.mtender.gov.md/
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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 iulie  2022, ora  9 : 00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. I.I Prozorovschi Lilian 1010605000089 Prozorovschi Lilian 
2. FPC Tiraston SRL 1003601002443 Pescov Alexandru 
3. Villa Prodotti SRL 1016600007719 Agrici Alexei 
4. SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 
5. SRL Alim Total 1014600000912 Falinciuc Cristina 
6. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

I.I 
Prozorovschi 
Lilian 

FPC 
Tiraston 
SRL 

Villa 
Prodotti 
SRL 

SA 
Fabrica 
de unt 
Floresti 

SRL 
Alim 
Total 

SRL 
Baguette 

 

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

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

Formularul ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 
conformitate cu 
prevederile legale din 
țara în care ofertantul 
este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Actul care atestă dreptul 
de a livra 
bunuri/lucrări/servicii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Prezentarea de dovezi 
privind conformitatea 
produselor,identificată 
prfin referire la 
specificații sau standard 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
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relevante 
Certificat de efectuare 
sistematica aplații 
impozitelor,contribuțiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Autorizația sanitar-
veterinară de funcționare 
a operatorului economic 
participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Autorizația sanitary 
veterinară de funcționare 
a unității de transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Carnetul medical și 
certificatul de instruire 
igienică a persoanelor ce 
asigură transportarea și 
manipularea produselor 
alimentare. 

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 
LOTUL I-
fructe si 
legume 
proaspete 

II Prozorovschi Lilian 174365.83 Conf.doc.st. + + 
SRL Alim Total 174889.60 Conf.doc.st. + + 

SRL Baguette 263665.50 Conf.doc.st. + + 
LOTUL II-
produse 
lactate 

SA Fabrica de Unt 
Floresti 

271743.96 Conf.doc.st. + + 

II Prozorovschi Lilian 278443.36 Conf.doc.st. + + 
Lotul III-
produse de 
origine 
animal,carne 

Villa Prodotti SRL 188050.20 
 

Conf.doc.st. + + 

II Prozorovschi Lilian 188752.70 Conf.doc.st. + + 

LOTUL IV-
Produse de 
panificatie 

FPC Tiraston SRL 48980.40 Conf.doc.st. + + 

LOTUL V 
fructe si 
legume 
prelucrate si 
conservate 

II Prozorovschi Lilian 38494.34 Conf.doc.st. + + 

SRL Baguette 38726.64 Conf.doc.st. + + 

Lotul VI oua 
de gaina 

II Prozorovschi Lilian 24308.27 Conf.doc.st. + + 
SRL Alim Total 24600.00 Conf.doc.st. + + 

Lotul VII-
peste 

II Prozorovschi Lilian 110150.00 Conf.doc.st. + + 
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congelat 
LOTUL VIII 
Cascaval 

SA Fabrica de Unt 
Floresti 

17442.00 Conf.doc.st. + + 

SRL Alim Total 18104.49 Conf.doc.st. + + 
II Prozorovschi Lilian 22312.50 Conf.doc.st. + + 
SRL Baguette 22567.50 Conf.doc.st. + + 

LOTUL IX-
produse 
cerealiere de 
morarit 
prelucrate 

SRL Alim Total 35410.97 Conf.doc.st. + + 
II Prozorovschi Lilian 35812.00 Conf.doc.st. + + 

SRL Baguette 39673.44 Conf.doc.st. + + 

LOTUL X-
Diverse 
produse 
alimentare 

SRL Alim Total 58347.60 Conf.doc.st. + + 
II Prozorovschi Lilian 58900.00 Conf.doc.st. + + 

SRL Baguette 73571.04 Conf.doc.st. + + 
LOTUL XI-
Drojdie 

II Prozorovschi Lilian 981.75 Conf.doc.st. + + 
SRL Baguette 2310.66 Conf.doc.st. + + 

Lotul XII-
Seminte 

SRL Baguette 2734.98 Conf.doc.st. + + 
II Prozorovschi Lilian 3405.00 Conf.doc.st. + + 

* 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 
SRL Alim Total 
 
 
 

Lotul:I-fructe și legume proaspete 
Lotul:VI-ouă de găină 
Lotul:VIII-cașcaval   
ofera preț mai mare,criteriul de atribuire fiind cel 
mai mic preț pe fiecare lot. 

SRL Baguette Lotul:I-fructe și legume proaspete   
Lotul:V-fructe și legume prelucrate și conservate  
Lotul:VIII-cașcaval   
Lotul:IX-produse cerealiere de morărit prelucrate 
Lotul:X-deverse produse alimentare 
Lotul:XI-drojdie 
ofera preț mai mare,criteriul de atribuire fiind cel  
mai mic preț pe fiecare lot. 
Lotul:XII- Seminte operatorul economic a refuzat 
contractarea prin scrisoarea din 20.12.2022 

II Prozorovschi Lilian Lotul: II-produse lactate 
Lotul:III- produse de origine animal,carne   
Lotul:VIII-cașcaval   
Lotul:IX-produse cerealiere de morărit prelucrate 
Lotul:X-diverse produse alimentare 
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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) 

LOTUL I-
fructe si legume   
proaspete 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  174365.83 194643.36 
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LOTUL II-
produse lactate 

SA fabrica de 
Unt Floresti 

Conf.doc.stand  271743.96 293494.80 

LOTUL III-
Produse de 
origine 
animal,carne 

Villa prodotti 
SRL 

Conf.doc.stand  188050.20 225660.24 

LOTUL IV-
Produse de 
panificatie 

FPC Tiraston 
SRL 

Conf.doc.stand  48980.40 52920.00 

LOTUL V- 
fruvte si legume 
prelucrate si 
conservate 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  38494.34 46193.21 

LOTUL VI-oua 
de gaina 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  24308.27 29169.92 

LOTUL VII- 
peste congelat 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  110050.00 132060.00 

LOTUL VIII-
Cascaval 

SA Fabrica de 
Unt din  Floresti 

Conf.doc.stand  17442.00 20930.40 

LOTUL IX- 
produse 
cerealiere de 
morarit 
prelucrate 

SRL Alim Total Conf.doc.stand  35410.97 42487.32 

LOTUL X-
Diverse produse 
alimentare 

SRL Alim Total Conf.doc.stand  58347.60 67331.07 

LOTUL XI- 
Drojdie 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  981.75 1178,10 

LOTUL XII-
Seminte 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand  3405.00 4086.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

I.I Prozorovschi Lilian 16.12.2022  e-mail 
SA Fabrica de unt Floresti 16.12.2022  e-mail 
Villa Prodotti SRL 16.12.2022  e-mail 
FPC Tiraston SRL 16.12.2022  e-mail 
SRL Alim Total 16.12.2022  e-mail 
SRL Baguette 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) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

I.I Prozorovschi 
Lilian 

Nr.70 din 
23.12.2022 15800000-6 351605.19 407330.59 14.07.2023 

SRL Alim Total Nr.71 din 
23.12.2022 15800000-6 93758.57 109818.39 14.07.2023 

SA Fabrica de unt 
Floresti 

Nr.72 din 
23.12.2022 15800000-6 289185.96 314425.20 14.07.2023 

Villa Prodotti SRL Nr.73 din 
23.12.2022 15800000-6 188050.20 225660.24 14.07.2023 

FPC Tiraston SRL Nr.74 din 
23.12.2022 15800000-6 48980.40 52920.00 14.07.2023 

 
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:  
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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/acordului-cadru 

Nr. ____1_______ din ___21 decembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Sălcuța 
Localitate Satul Salcuta, raionul Causeni 
IDNO 1007601003769 
Adresa Str. Pavel Creangă nr 33 
Număr de telefon 024341184 
Număr de fax 024341184 
E-mail oficial primariasalcuta@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Bacal Liliana 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Reparatia acoperisului cladirii primariei 
din satul Salcuta, raionul Causeni 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 657 000 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

 Nr: 21041537 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1625557433446 

Data publicării anunțului de participare 06.07.2021 10:52 
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: Surse proprii 

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

06 septembrie  2021 .    

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

Nr:32 
Data:15.09.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 322 572,64 lei 
Inclusiv TVA: 1587087.17 lei 

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 Art 76 alin 7 punct 2 Legea 131/2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Suma contractului nu se modifica. 

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) 
 
Devizul general ,,Reparatia acoperisului cladirii primariei din satul Salcuta, raionul Causeni,,  include doua 
capitole:1 Reparatia acoperisului si 2 Termoizolarea peretilor. Reparatia acoperisului a avut loc in 2021, iar  
lucrarile de termoizolare a peretilor au fost  planificate pentru anul 2022. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Lucrările de termoizolare a pereților au fost stopate din cauza crizei sociale și economice, cauzate de conflictul 
armat din Ucraina, situație care nu a putut fi prevăzută nici de autoritatea contractantă, nici de antreprenor, iar 
acum suntem nevoiți să prelungim termenul de valabilitate a contractului de achiziții, pentru a putea finaliza 
lucrărilor. 
Contractul de achiziții poate fi modificat, în baza art. 76 alin 7, pct. 2, deoarece se atestă următoarele condiții: 
- situația de criză nu a putut fi prevăzută de ambele părți ale contractului 
- modificarea termenului de valabilitate nu afectează natura generală a contractului 
- valoarea contractului rămâne neschimbată. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._32___din 
15.09.2021  a fost încheiat acordul adiţional privind Modificarea termenului de valabilitate pina la 31.12.2023, 
fără modificarea prețului, suma contractului rămânând neschimbată.     

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 Paduret Alexandru  1 21.12.2022   

Conducătorul grupului de lucru: 

___________Bacal Liliana_________________              ____________________ 
                              (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 SEAMI
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. 21047 512 din 23.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantd:

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

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

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei MoEneaga"
Localitate Mun.Chisin[u
IDNO I 0036001 50783
Adresa Mun.Chi;indu, str.N.Testemi{anu, 29
Num5r de telefon 022 403 697
Numlr de fax 022 403 697
E-mail achiziti ipubl i cescr(rl gnr ail. conr
Adresa de internet tvwlv.scr.tnd
Persoana de contact Pavel Slonin a, te1.022403 697

Tipul procedurii de achizitie ffi Licitatie Deschisd

Obiectul achizi{iei Consumabile medicale pentru Seclia
morfop atolo sie sistem desc his D entru anul 2 02 2

Cod CPV 33 I 00000- 1

Valoarea estimati a achizitiei 895 433,33
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvenrantental
y'tt' lt:. m l. e ncl e r. gor,. nt d )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 637 7 6669 659 5

Link-ul:
https: I I acl'iziti i. md/ro/public ltender 12 1 0 47 5 12 I

Data publiclrii anun{ului de participare 24.1t.2021
Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referl
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri M
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi Ia
un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget CNAM M

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi{ie

15/22 din 18.01.2022

Denumirea operatorului economic 1. Pharmonv SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

1. 06-26 122 din I 5.02.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Inclusiv TVA:
t. 232 920,00

Termen de valabilitate 31.12.2022



Termen de execufie
Pe parcursul anului 2022, in termen

30 zile din data comenzii
de

ry. Descrierea achiziliei inainte ;i dup[ modificare:
Pharmony SRL:
S-a contractat:
- Lot 16. Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

cantitatea de 500 kg;
- Lot X8. Lame histologice de sticla cantitatea de 60000 buc;
- Lot22. Casete histologice cu capace cantitatea de 60000 buc;

Se propune micqorare:
- Lot 16. Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

cantitatea de 270 kg;
- Lot 18. Lame histologice de sticla cantitatea de 57000 buc;
- Lot 22. Casete histologice cu capace cantitatea de 57000 buc;

V. Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
In legiturd cu limita stocuriior disponibile plnd la finele anului curent gi semnarea contractelor

pentru anul2023 se determind micqorarea loturilor contractate inilial.
VI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi,tielacordului-cadru
rr.327122 din14.12.2022 afostincheiat urmltorul acord privind micqorarea Contractului:

1. Pharmony SRL Acord adifional Nr. 1

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificlrilor
(dupd caz)

FTTT TVA Inclusiv
TVA

Pharmony SRL
Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. I

23.12.2022 164 100,00 196 920,00

Conducltorul grupului de lucru: Gheorghe
(A

* t/,

W )



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizifii publice

Nr.210б6603 din 23 decembrie 2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei
Moqneaga"

Localitate mun. Chiqinlu
IDNo 1 003600 1 50783
Adresa mun. Chiginйu, str. Testemileanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Numir de fax 022 40з 697
E-mail oficial rrc hizit i ipubl i с е scr(iD цrrr ;ri 1. otrtn
Adresa de internet lvww.scr,rrrd
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Andrian Cebuc, tе|,02240З697,
email : achizitiipublicescr@,gmail. com

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuiге aplicate Licitalie deschisй
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Вuпuri

Obiectul achizi{iei Articole de lz medical pentru serviciul de
perfuziologie (cardiochirurgie) - sistem inchis
репtru anul 2023

Cod СРV зз 1 00000- l
Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita{ia deschisd)
Procedura de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
р о r t а l u l u i gu у е r п а п1 е п t а l yt, ly и, . rп l е п с] Q_l:.gp!JЦ)

Nr ocds-b3wdp 1 -MD -I 667 З9 4046042
Link-ul:
http s ://achizitii. md/ro/public/tend er l 2l О 666ОЗ l
Data publicйrii: 02.1 |2022

Platforma de achizi{ii publice чtilйаtй achizitii,md

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

Nu
Nu, urmeazi а Гl inclusi in planul de achizilii
provizoriu 2023

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: ВАР пr.78 din.04.|0.2022
Link-ul:
https : //tender. gov. rnd/ro/system/fi le s/bap/2 0 1 4 lЪ ар
_nr_78_3.pdf

Tehnici gi iпstrumепtе specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

Licitalie deschisб

SuTsa de finan(are Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй (lei, fard ТVД) 908.179,17

3. clarificйri privind documentatia de аtriьчirе: пu sunt



Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)
Теrmеп-limitй de depunere;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

б. Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare gi aferente DUдЕ prezentate
de сйtrе ореrаtоrii economici:

5. Рfiпй la tеrmепul - limitй (data 22 поч 2022, оrа 9:00), аu depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Dепчmirеа operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. Oxivit-Med SRL 1007б00044280 Dmitrii koievnikov
2. Рhаrmопу SRL 1015б00025123 Alexandru sarco
3. "Endo-Chirurgie" SRL 1009б00033242 Victor GHEREG

Denumire document
Dепumirеа ореrаtоrulчi есопоmiс

Oxivit-Med
SRL

Рhаrmопу
SRL

"Endo-Chirurgie"
SRL

Documentele се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)(Se

DUAE pre:elllcll рге:еlllаl pl,e.elllal

Garan{ia pentru ofertй - in чаlоаrе de 1% din
suma оfеrtеi fЕrй ТVА

рге:е 1,1l0l Pl,e:e 11lal рге:е 11lcll

oferla tehnicй ])l,e:elllal рге:еtllаl pl,e.eпlal

оfеrtа fiпапсiаrй рге:е1,1lаl l)l,e:e пlаl J)l е:епlаl

Сегеrе de раrtiсiраге
Declaralie p.i

| р,"-пl"t

| рrе:епtаt

a p,"=,,l"l 1lI
| рt,е:епtаr l

рrе:еlllаl

Pl,e:e 11lal

Documente de calificare
Se у rеsрuпdе

Uertrtlcat de i'nregistrare (decizie de
imegistrare)/ Extras de inregistrare

Pre:e1,1l al рrе:еlllаl pl,e:e пlаl

Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor,, identiГrcatй prin lеfеrirе la
specifi calii sau standarde relevante

Pt e:elllal Pre:elllcll pre:erllal

Declaralie ре рrорriе rйspundere рrесum сй
livrarea ча ачеа loc сu respectarea lanlului
condiliilor de pйstrare qi trапsроrtаrе

рrе:еtllаl рrе:е t1l0l рrе:епlаl

Dесlагаliе ре рrорriе rйsрuпdеrе privind
termenul de valabilitate lestant (la morrrentul
livrйrii)

pl е:епlаl рrе:е l1lal pre:elllal

Dесlагаtiе ре рrорriе risрuпdеге pгivind
criteriile de calitate

pre:elllal рrе:епlаl pl,e:elllal
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(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliq de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de calificare)

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrе
а cu сеriп{еlе
de calificare

Соrеsрuпdеrе
асu

specificaliile
tehnice

Lot. 1 Cateter
IAB MEGA 7.5
Fr 40 сс сu kit
de insertie(152-
162сm)

SRL Endo-
Chirurgie 35.200,00 2 BUC + +

Lot.2 Cateter
IAB Linear 7.5
Fr 40 сс cu kit
de insertie(|62-
183 сm)

SRL Bndo-
Chirurgie 33.800,00 2 BUC + +

Lot. 3 Sensor de
пiчеl (Теrumо) f5rй оfеrtй!

Lot. 4 Senzor de
пiчеl (Maquet)

SRL Endo-
Chirurgie 250 BUC + +

Lot.5
consumabile
pentriu
cellsaver
compatibile сu
aparatul
Aotologus
Medtronic

oxivit med
SRL 32500,00 15 BUC + +

Lot.6
Consumabile pt
mаsurаrеа
parametrilor
echilibrului
acido-bazic оп-
line la copii si
adulti

SRL Endo-
Chirurgie 87.285,00 50 BUC + +

Lot.7
Consumabile pt
mаsчrаrеа
parametrilor
echilibrului
acido-bazic оп-
line la copii si
adulti

SRL Endo-
Chirurgie 85.000,00 50 BUC + +

Lot. 8 Set
consumabile
pentru
plasmafereza la
aparatul Nisale

Рhаrmопу
SRL 38.000,00 1000 BUC + +



Lot.9 ЕрruЬеtе
ACT-HR

oxivit med
SRL 333.330,00 1800 BUC + +

Lot. 10

Eprubete АСТ -
LR

oxivit med
SRL 282.798,00 200 BUC + +

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

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i: пч se aplici

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentTu fiесаrе lot М
pentru mai multe loturi cumulate М
pentru toate loturile М

11. Criteriul de atribuire aplicat:
PreJul cel mai scizut Ш

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicafi: пu se aplicd

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr: -

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii ;i соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie рuьliсй: se atribuie contractul de achizilie operatorilor
economici care а ofeTit cel mai mic perllot.

Data
solicitйrii

Operatorul
есопоmiс

Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului

economic
2з.11,2022 Oxivit med SRL 1). Din anunlul de participare, puntul 15

subpunctul 8 Prezentarea de dovezi
privind conformitatea produselor,
identificatй prin rеfеrirе 1а specificalii sau
standarde relevante.

1). Operatorul
economic а prezentat in
termenii solicitali.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
mаýurа

Рrе{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Pretul
total
(fйrй
тчА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot. 1 Cateter IAB MEGA
7.5 Fr 40 сс сu kit de
insertie(l52-162cm].

SRL Endo-
Chirurgie 2 BUC 17.б00,00 35.200,00 42.240,00

Lot.2 Cateter IAB Linear
7.5 Fr 40 сс сu kit de
insertie(lб2-183 cm)

SRL Endo-
Chirurgie 2 BUC 16.900,00 33.800,00 40.5б0,00

Lot. 4 Senzor de пiчеl
(Maquet)

SRL Endo-
сhirursiе 250 BUC 130,00 32.500,00 39.000,00
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Lot.5 СопsчmаЬilе
pentriu Cellsaver
compatibile сu aparatul
Aotolosus Medtronic

oxivit med
SRL 15 BUC 5.819,00 87.285,00 l04.,742,00

Lot. б Consumabile pt
mаsurаrеа parametrilor
echiIib rului acido-bazic
on-line la copii si adulti

SRL Endo-
Chirurgie 50 BUC 1.700,00 85.000,00 102.000,00

Lot.7 Consumabile pt
mаsurаrеа раrаmеtrilоr
echilibrului acido-bazic
on-line Ia copii si adulti

SRL Endo-
Chirurgie 50 BUC 7б0,00 38.000,00 45.б00,00

Lot. 8 Set consumabile
репtru plasmaferezala
aparatul Nigale

Рhаrmопу
SRL 1000 BUc 333,33 333.330,00 400.000,00

Lot. 9 ВрruЬеtе ACT-HR oxivit med
SRL 1800 BUc l57,|l 282.798,00

305.424,00

Lot. 10 Eprubete АСТ -
LR

oxivit med
SRL 200 BUC 157,11 31.422,00 33.93б,00

Апчlаrеа procedurii de achizitie рчьliсй:
1), PentTu lotul rrr. 3 - in temeiul aft.7I alin.(l) lit.a) al Legii пr.131 din оз,о7.2Оt5 privind

achiziliile publice, se anuleazй atribuirea contractului.
Аrgumепtаrе: Autoritatea сопtrасtапtб,, din propria ini{iativй, antl|eazб, procedura de atribuire а
contractului de achizilii publice, dасй ia асеаstй decizie inainte de data transmiterii comunicйrii privind
Tezultatul aplicйrii procedurii de achizilie publicй, dасй nu а fost depusf, nici о оfеrti.

NОТД: PENTRU LOTURILE ANULATE ЧА FI DЕSFДýURАТД О РRОСЕDURД
RЕрЕтАтД.

2. Теrmепчl de asteptare pentru incheierea contractului:

Noti: iп conformitate сu prevederile аrt. 32 alin.(S) lit. ь) din Legea 1з1/2015 priivnd achizi{iile
publice - un singur participant.

1. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Endo-Chiruгgie 19.12.2022 e-mail, SIA RSAP
Oxivit med SRL 19.12.2022 e-mail, SIA RSAP
Рhаrmопу SRL 19.|2.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in саrе чаlоаrеа estirnatй а contractului
este mai miсй decit ргаgurilе prevйzute 1а aft.2
alin. (З) al Legii nr. 131 din З iulie 2015 pгivind
achizitiile publice

Z б zite in cazul transnriteгii 
"о--riМ.iфririmijloace electronice si/sau fax п

П 11 zile in cazul netransrnite.ii corrir-i"arii
ргiп rrrijloace еlесtгопiсе si/sau fах п

In cazul in care чаlоаrеа estimatd а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute laart,2 аliп, (3) al Legii nr. 131 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii соrпuпi"аrrфrИ
mijloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
рriп mijloace electronice Ei/sau fax п



3. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

4. Iпfоrmа{iа privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtd se completeazd
doar iп cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate Ei
s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul de luсru declarii сd tеrmепul de a;teptare репtrч iпcheierea
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерfiпсI cazurile prevdzute di art. з) алiп. (З) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесаm yi сd tп cazul dерuпеrii coпtestatiilor ;i/sau
receptioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceaslea aufost ехаmiпаtе si solutioпite.

Рriп рrеzепtп dare de sеаmй, grupul de luсru
de achizi|ie, fapt репtru care роаrtЙ rdsрuпdе

соrесtiludiпеп dеsfйs urйrii procedurii
legale iп vigoare.

Denumirea
operatoruI

ui
economic

iпtгерriпdеr
еа:

Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Сu capital
strйiп

Numйrчl

;i data
сопtrасtului/

acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate
al

contractului/
асоrdчlui-

саdrч

fйri ТVА inclusiv
тчА

SRL
Endo-

Chirurgie

autohton 06-249l22 2з \2,2022 з з 000000-0 190.700,00 269.400,00 з1,\2.202з

Oxivit
med SRL

autohton 06-247l22 2з.,l2.2022
з 3000000-0 401.505,00 444.|02,00 з|.12.202з

Рhаrmоп

у SRL
autohton 06-248/22 2з,12,2022 33000000-0 333.330,00 400.000,00 з1.\2.202з

Аu fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)? Nu

vаlоаrеа de achizilie сu ТvА din contract/ сопtrасtе а lotului/loturilor репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate:

Conduc5torul grupului de lucru: rghe Manolache L.ý.
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21048875  din 19.12.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial  detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Marian E. /7 Iațcu R. 

I. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției „Apă  potabilă pentru  instituţiile de 
educație timpurie subordonate DETS 
sectorul Ciocana pentru anul 2022”. 

Cod CPV 41100000-0   
Valoarea estimată a achiziției  376 833 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639741605039 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/    
21048875  

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) 

Nu sunt 

II. 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 

24.01.2022 

Denumirea operatorului economic Casa de Comerț Vita SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:36 
Data:24.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 307 496,00 
Inclusiv TVA: 368 995,20  

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 24.01.2022-31.12.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/
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III. 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 LP 131/2015, art.76, alin. (7). Pct. 4) atunci 
când modificările, indiferent de valoare lor, nu 
sînt substanțiale. 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

 

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

 

Alte informații relevante  

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

Contractul Nr. 36 din ”24” ianuarie 2022, înregistrat la Trezorăria Regională Centru cu nr. 2022-
0000000737 din 28.01.2022 se micșorează cu 92 041,00 MDL. 

După micșorare suma contractului va constitui 276 954,20 MDL. 

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Motivul care a stat la baza deciziei de micșorare a contractului, este nemijlocit frecvența copiilor în cadrul IET 
din subordine. Numărul mai mic de copii care au frecventat instituțiile, este cauza datorită căreia contractul 
respectiv este modificat prin acord-adițional de micșorare. 

VI. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr21048875  din 
19.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micțorarea contractului nr. 36 din 24.01.2022 cu SRL Casa 
de Comerț VITA. 

Denumire 
operator 
economic 

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

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Casa de 
Comerț VITA 

1 19.12.2022 76 700,83 92 041,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

ROTARU Valeriu                                                                              ____________________ 
        (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 achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 23.12.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Model -  tip

Denumirea autorităţii contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa or.Soldanesti str.31 August 1
Număr de telefon 0272-2-54-83
Număr de fax 0272-2-53-66
E-mail sectiaeconoinie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Galina Nani

I

I. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preturi □
L ic i t a ţ i e  d e s c h i s ă  □ A l t e l e :  [Indicaţi]

Obiectul achiziţiei ‘ întreţinerea drumurilor publice locale 
raionale in perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea poleiului) an. 
2022”

Cod CPV 90620000-9
Valoarea estimată a achiziţiei 500000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdo 1 -M D-1639467914072
L in k :  a c h i z i t i i . m d / r o / p u b l i c / t e n d e r / 2 1 048620

Data publicării anunţului de participare 14.12.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

\

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

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

N u □ Da □
f*/

Sursa de finanţare* Buget de stat □ Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: [Indicaţi]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie/ 
acord u lu i-cadru

28.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎP’IVIariana Druţă”
Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru» * Nr:42/21

Data:30.12.2021
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fără TVA: 499206,76

Inclusiv TVA: 599048,11
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie________________î. 31.12.2022

mailto:sectiaeconoinie.sd@gmail.com
http://www.mtender.gov


III. 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: [Indicaţi]

Temeiul juridic Legea AP din 03.07.2015, art.76
Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplica [Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordul ui-cadru]

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

Nu[Se vor indica toate modificările operate 
anterior şi valoarea acestora]

Alte informaţii relevante
________________________________________________________ 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)
întreţinerea drumurilor publice locale raionale in perioada rece (deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022

V. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
*

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)
Pe parcursul anului 2022au fost puţine precipitatii(zapada) si nu s-au executat lucrările pe 
deplin pentru intretinerea drumurilor locale raionale in perioada rece.

VI. Rezultatele examinării:
/V

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr.4 din 
23.12.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea sumei contractului

Denumire operator 
economic

“  A

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/a soci ere/ 
Cu capital străin

Nr. si data acordului
*

adiţional

Valoarea modificărilor (după
caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

ÎP’Mariana Druţă” autohton Nr.2 23.12.2022 359585,71 A31502,85

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae Minăm

(Semnătura

: mun. Chişinău, şos. Hinceşti, 33: tel. 
v . md; www.tender.gov. md

022-820-703; fax: 022-820-728;

*A% 4 * 0  1 0 '

2

http://www.tender.gov
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Dare de sеаmй privind modificarea contractului

de achizifii рu blice/acord ulu i-cadru

Nr. 7 Din 26.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:
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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. 10 din 24.12.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Dondușeni 
Localitate Or.Dondușeni 
IDNO 1007601006793 
Adresa Or.Dondușeni, str.Independenței, 49 
Număr de telefon (0251)2-22-03 
Număr de fax (0251)2-46-05 
E-mail oficial  primariadonduseni@mail.ru  
Adresa de internet --- 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Padnevici Alina 
079549332 

 

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 Extinderea, reconstructia si modernizarea 
sistemului de alimentare cu apa a or.Donduseni. 
Obiect 201713. Etapa IV(repetat) 

Cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau 
parțiale și lucrări publice 

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

Conform Legii nr.131/2015 privind achiziții 
publice, valoarea estimată a serviciilor depășește 
pragul 800 000 lei, însă se remarcă faptul că 
obiectul achiziției se atestă a fi lucrări. 

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

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1664176490550 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664176490550?tab=contract-notice  
Data publicării: 26.09.2022 

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: 

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:primariadonduseni@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664176490550
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664176490550?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664176490550?tab=contract-notice
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5106780,0 
 

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 13.10.2022, ora 08:00), au depus oferta 03 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Fedion Com 1004607000666 Minascurta Ion 
2. Prosperus-Cons SRL 1011600042056 Țugui Ruslan 
3. Primaterax Nord SRL 1006602011124 Badrajan Vladimir 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Fedion Com 
SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

prezentat    

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

Certificat de înregistr. 
a întreprinderii 

prezentat    

Certificat de atribuire 
cont bancar 

prezentat    

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 

prezentat    



3 
 

impozitelor, 
contribuții 
Formularul ofertei prezentat    
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat    

Garanție pt ofertă, 1% prezentat    
Formular DUAE prezentat    
Graficul de executare 
a lucrărilor 

prezentat    

Declarație privind 
experiența similara 

prezentat    

Declarație - lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul 
an de activitate 

prezentat    

Declarație –dotări 
specifice, utilaj și 
echipament necesar pt 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat    

Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus pt 
implementarea 
contractului 

prezentat    

Aviz pt participare la 
licitațiile publice de 
lucrări în domeniul 
construcțiilor 

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)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Extinderea, 
reconstructia 
si moderniz 
sist. de alim. 
cu apa a 
or.Donduseni. 
Obiect 
201713. Et. 
IV 

Fedion Com SRL 4 225 
261,22 MDL 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Prosperus Cons SRL Pretul ofertei s-a dovedit a fi mai mare 
Primaterax Nord SRL Pretul ofertei s-a dovedit a fi 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 □               

(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) 
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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) 
Extinderea, 

reconstrucția și 
modernizarea 
sistemului de 
alimentare cu 

apă a 
or.Dondușeni. 
Obiect 201713. 

(Etapa IV) 

Fedion Com 
SRL 

Lucrări 4 225 
261,22 MDL 

4 225 
261,22 MDL 

5 070 313,47 
mdl 

 
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 FedionCom 18.10.2022 e-mail 
SRL Prosperus Cons 18.10.2022 e-mail 
Primaterax Nord SRL 18.10.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Co
d 

CP
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

FEDION-
COM SRL 

 
Cu 

capital 
autohton N

r.1
29

 

 

24.
12.
22 

4
5
2
0

0
0
0
0
-9

 

4 225  
261.22 

5 070 
313.47 

Pînă la 
31.12.2023 

 

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) nu 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 Ivan BELCIUG           
(Nume, prenume)         (semnătura) 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractuLlui de achiziliipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

D

cl

E]

?fr
Nr. 0: 41n

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:
/lg/t,pa l*:e i{.t,/{,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea auto.itelii .ont"uctart. IMSP SCMC "Valentin Is*rr."."-
Mun. Chisindu
10036001s2640
Str. Qrenoble,l4gNumir de telefon

Num5r de fax 0227257 66
E-mail oficial
Adresa de internet

MorariNatalia,\6gg 1 I 79,3 fi@;

rlcererea oferteron oe pn@
pAltele: flndicatilProcedura de achiz

Tipul obiectului "o.tt"uffiacordului-cadru
lBunuri a Servicii n Lu"-.fi;

Obiectul achizi{iei lleactive qi consumannt--ffi
enul2023
:i3696500-0

Expunerea motivului/ffi
afe€erea procedurii de atribuire (tn cazul

y:r,:;;:;, ahor proceduri decdr' ti'iirrj"

Procedura ae atri
por t a lul ui guv e rnom e n t al WVw. mt e nde r. goi. md)

Ittrr:21068048
L ink-ul : sgd$.b3_urdpj.MDjG 6 9", 9 A 89 0 5 04

lcanl:
Platforma de achizi blice utilizatl
Anunf deintenfiepual@

Link-ul:Tehniciqiinstrumenffi rAcord-cadru nsisten'Jliffi
alicitalie electronicd nCatat.re;imni.Sursa de finanfare nJBuget de stat; nBueet Cf!@
nlSurse exterlg; nAlte surse: flndicatilY aloarea estimatd (l e i,1'dr d TVA) I 5gt 937,71

3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:



(Se va completa in cazul in care aufost solicitat,e clarfficdri)

5. Pdni la rermenulJimitd (data 12.12.2022
_: 00), au depus ollerta I oferta:

t_ 
Il,t:JffilHili::""rT#ff,depuse qi docume'tere de carilicare si aferente D'AE prezentare de

Den umirea economic

(Irtformayia privind denumirea documentelor prezenta,r, ,u ,,o 
-:^:!.,ca 

in conformit,tte cu cerinrere din
documentayiq de atribuir, ;i in-;;;;;:r*na prin; prez,entat, neprezentat,-nu cor,es,punde (fn cazulcdnd documentur afust priruntat,' ;;;;" corespundec<trinreror de carificare))

7' rnforma{ia pnivind corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

Lenurnirea ratorului e.onomiculoue$..i"le_q!qr@
Expunerea surccintl a r4spunsului
Data transmltEii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa fn cazul in care aufost operate modificdri)
RezumatulEodiEGriiorffim

de. depune.e Ei OescniUe.e a

Nn Denurnireuop@
IDNO Asociafiil

__ . administratorii
lvtannescu Traiar,

t.
101260001q{('

s e v a c o n s m n a );:Y:::, :. -.:_'.,3;;



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

tCantitate
qi unitate

de
misuri

Corespundere

acu
specificafiile

nematocritul u i(DILUENT

.Lot. . I Reactiv--pentru
rmprelmuire, diluareat.reucocltelor, pentru
determinarea
dif"'";;;;;; celureljj
sangvine si masurarea

SRL 'Dffiedi
x Impex',

399 291,N
Oorespunde corespunde

gu analizatorul penira 400

Lot II rotrr irlffi
de laborator compatibili

SRL "Diam-edl
x Impex,,

871 :;96,71

Lot III neactiv," AJg;;
i roni pR500 secfia
Reanimare pentru anul
2022

SRL "DiamE
x Impex',

3l I 0s0p0
corespunde

*-in cazul utilizdrii licitaliei electronice/Info r m a fi a pr ir' i na" " C n," rt c nt t n.J n," ^
(Info r mafi a p r iv i nd " c oi r rp) ni n: r; ; ;; 

r e v a t ndt c'a p r e lu I ofe r t e i fi na I e
rehnice "' , si va ,onr,*no prin; ,, * ,, rn:i,:l:;!:',i!I::,: ):i- ,:::'runate,rea cu speciJicatiite
,',n 

:' 
r' 

_, ::, 
o 

: 
o 

::, 
* n o p, i,. 

-,, 

i:, ; :"r r::f : ; ::,'r# # : ;,; r:: r:; ::: ;g. pentru elucidarea uflor nanro_r***, ^^.__ 

_". valuq,,uvt u ).t prrn ,,_,. in cazul necorespunderi.i)

cerinfere r,"or,r,i,illlffi'j:i::?f :iililfi:*lrea unor dare privind ,coresnunrrprpq ^r^#^:; ::ilfff ,a bi, i te in o oc u m e n;",# ffi .; ffi ilT J# I .l;n #:lHil f; lil l:il"; "ot #"."b .-

Pentru -ui -uiffiTuri cumulate n
Pentru toate loturile I
AIte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: /InalicaliJ
Justificarea d,eciziei de a nu atribui contractul pe loturiL:

11. Criteriut de atribuire aplicat:

!:l rn.ibun raporr catitare_prel n
Let mal bun raport calitate_cost a

Data
solicitlrii

Ope.uto.ul ionoil,ic- I n fo.m a 1i a- s o li c ita t--a - R,eznrartul 
"aspun utui 

-operartorului economic
9. Ofertan{ii respinqi/descali

Denumiieamti;
MdUygU*pi.dti/di!dmilfr

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Costul cel mai s.tut o



(in cazul in care inindi,o;;;;;;,;;;;,f;y,:;:i:!ul,:;,:,;,3:,::;;;::i:i:i?l:,7#,r:l; 
cr*erii de atribuire, se

12. Informafia privind factorii de evaluare apticafi:

f;,':,:#f';:; {:r;:r,::::,:f,,,;::,au fost arribuite in baza criteriitor cet mai bun raport cat*are_

13. Reevaluarea ofertelor:

ructo"ii;;.*tuu*-
Valoarea din ofeGratorului econo",i.lDenumire factorull

Denumire factoruG

lui economic n-

(se va compreta tn cazur rn care ofertere aufost reeryaruate repetat)

14. in urma examiri"i o,,-,,,l]ll--
decis:minIri,eva|u5riiqicompaririio1|erte|ordepuseincadru|.;m

Atribuirea contractulu i de achizigie pubricd/acorduluLi-cadru:

ItoOificeriteo--pera-te

Denumirei Caniirralg-F
unitatb de

Prepit toial
(fIrn TVA)

Pielul ioial
(inclusivLot. I Reactil pentru

diluarea
pentru

si

imprejmuire,
leucocitelor,
determinarea
diferentierea
sangvine si

SRL'Diamedix
Conform
contractului

3gg 291,00 431931,24

Lot II fotut tiReactivi Oe
laborator compatibili cu
analizatorul pentra 400

SRL"Diamrcclix-
851 :ig6,7l 977 42g,tl

Lot III fot tttTiltivi
de gaze qi ioni pR500
secfia Reanimare pentru
anul 2022

SRL"Diarnedix-
31 1 050,00 343 020,06

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art. Tl alin. _ Iit
Argumentare:

15. Informarea operatorilor economr., O,-espre deciziile grupului de lucru pentru ar:hizi{ii:



Denumirea op.rutr,"utui Data trans.it..ii M[odralitatea de rf.Jo.m ite."
SRL "Diamedixlilpex,,

13 decedembrie?/|l22

(Informarea operatorilor economici implic^afi tn proceduro de atribuire de,sprs decizi,e grupurui de';;;!!:#;IX:J',::!;:,i'offi;"n"t*ri*ii,oi,,,il)vederite;;; ;;;,'f.Legii nr 13r din 3 iutie

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoare,affi
este mai micd dec6t pragurile prevazute I a arl.2
alin. (3) al Legii *. t: iiOin : l"ri. ioil
privind ach izi[iile publice

-/
f,,9:t! in cuzul tr"i,**r.rii 

""*rrlrA.tt prt,
iiloace electronice qi/sau fax an 1 1 zile C ..r"t dilrrrnGrii A-""i.arii

plin nqii.]loace electronic,e gi/sau fbx a -ln cantl in care valoarea estirnata a corrt uctufui
este egald sau mai mare, dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al iegil nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizi[iileoiUfi"" 

-

fl 1 1 zile in cazul tninsr;Grii b"-.riEi$il
rniilsagg electronice qi/sau fax oJ 16 zile in cazul n,stranrsmiterii aomuniffi
prin miilqgge g].eSltgtnice r;i/sau fax ,: -

18' rnforma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul tn care la procedurade.ychizisie publica )o,nt, oiti"oi" criterii de dwrallilitate si s-a incheiatcontract/contrqcte per'ttru lot/loturi peitru care o,iyort ipticate criteri,i de durabilitate)z

#ir 
aplicate criterii pentru achizifii publice durab,ile (achizifii

I|g"f" de achizifie cu TVA din contract/ conrracte,a

l"Jllli/,',il1J|Hffi1 
care au rost aprical...Ii..rl i,,

(indicali suma cu TV,4)

,T$;|,"l-,rYral 
totutui/toturilor pentru care au fost apticate criterii

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturil
aplicate c"ite"ii ae aurabilitate: 

e pentru care au fost Prelul cel r,naiscdzut

Costul cel mai sc:dzut

tr

D



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelo_r indicate afost respectat (exceptilnd cazurile prevdzate'de art.32 alin. (3) al Legiinr' l3I din 3 iulie 20-15 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd ii cazul depwnerii contestaiiilor qi/sau
recep(inndrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost uamina" qi solugionite, 

r

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitoml grupului de lucm pentru achizifii:

wi;i;i;'Lw,

k uou,ozo*



model-tip

DARI] DB SEAMA

!le.atrihrui.re a contractului cle achizitii publice ff'
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de alribuire rl

Nr.,f,6 ain il dyo<, /:r"-

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denun_rirea autoritltii contractante IMSP SCMC "Valentin lqnafencn"
Localitate MunL. Chrqindu
IDNO t00:t6001s2640
Adresa Str. tGrenoble- 149
Numir de telefon u22 /'2 57 66
Num5r de fax u2'2'/'2 57 66
E-mail oficial vre44!s!qq@![s=!ad
Adresa de internet $|4ryrgg4eIepga.r4d
rr:;:,irn^ de contact (nutne' P':inu*ii6i, Moran Nataha, 069 911793

natalia_morari @inbox.ru
2. Date cu privire Ia procedura de atribuirel

Tipul procedurii de atribuire apti.ate nQgfe.rga ofqrtelor de preturi nficitatie Oescfrise
nAlt,ele: flndicatil

Procedura de achizi{ie relretati Uupd,q,

ili5,;JfillTt 
.ont.udt@ Bunuri n Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizifiei Servjicii de asigurare a ordinii puntice pent"u
anul2023
7524,2000-4

Expunerea motivului/tm
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

Y/r,:i:r:;, 
attor proceduri decdt ticitalia

Procedura de atribuire &m
portalu I ui guve i nam e n t al w:ww. m te n der. gov. ryd)

Nr:21068034

Data jpublic drii,24 decembrie 2,022
Platforma de achizitii pubtLice utilizafi [[Zi!!!.mS!; n e-licitatie.md; n yptendermd
Anunf de intenfie publicat in BAp (drpd,"4

Link-ul:
Tehnici Ei instrumente spe,:ifice de at.ibui.e rAcord-cadru lSistem din de

nLicita1ie electronicd lCatalo electronic
Sursa de finanfaie nBuget de stat; rBueet CNAVI-EBuget CNAS,

n\rse externe; nAlte surse: fondator
Valoarea estimatl (lei, fdrd,TW



Data solicitlrii clarifi calilor
Denumirea ope{atorurui@
E x p u n e rea s u c c i n ti a qo I i c i H oi i <l-" i t u.id *."
Expunerea succinti a risp"nrul"i
uata transmtterl

3. Clarificiri privind rrlocumenta(ia de atribuire:
(se va completa tn cazur in care au.fost soricitate crarir,icdri)

4. Modificdri operate iin documenta{ia de atribuire:
(se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

5. PAni la termenul-limiti (data 09 decembrie
ofertanti:

2022a-_, ora 17 :00), au depus oferta I (una)

torului economic IDNO Asociafii/
administratorii

)t
l 0 I 0600043506 Sava Sershei

6' Informa(ii privind ofertele depuse,si documentele cle calificane qi aferente DUAE prezentate decitre operatorii econLomici :

prezentat

prezentat

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

Termen-limiti de depunere qi desct ide.e a
ofertelor prelungit (dupd ,:az

Denumirea operrl

IS"Servicii Paza MAlt

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezenlat,

financiard

Garanfia pentru ofertA

Se va consmnta n: prezentat, neltrezentat, nu core

Caracteristica fi ecdrui

ptezental



Harta de amplasare a
fiecdrui gardian

prezentat

CertifiCate de
g:rfeCtibnaie

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfere solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deZaificare" si "Corespunderea cu speciJica{iile
tehnice " , se va consemno prin: ,, I " tn cazul corespunierii Si prin ,, _,, in cazltl necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

Ofertanfii respinqildescalifi ca(i:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Denumirea
lotului

Denumiieai
operatorului

economic

Preful ofCrtei
(ftra rva;*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceServicii de
asigurare a
ordinii publice
pentru anul
2023

IS Servicii
PazaMAI

900 990.00 12luni corespunde corespunde

Operatorul economic Iiformafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
rului economic

t2.r2.2022 "Servicii Pazd" a Clarificari pe marginea
valabilitdlii autoriza{iei
de funclionare in
legdturd cu faptul cE,la
ofertd este autoizalia
nr. 002 din 02.01.2018
care expird la data de
01.0L2023

La data de 14.12.2022 operaroru-
economic iS ',Servicii pazd" a
MAI cu scrisoarea nr. 2838 a
prezentat declarafia pe propria
rdspundere cd, pind la monetul
executdrii a contrcatului de
achizi{ie publicl, va prezenta
autoriza\ia valabild.

10. Modatitatea de evaluare a ofertelor:

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut r:
Cel mai bun raport calitate-pretr !
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in catlrul procedurii de qtribuire sunt aplicate ntai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile d.e atribuire aplicate Si denumirea loturilor qferente)

12. Informafia priviind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentrur loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport cttlitate-
pret sau cel mai bun ra,port calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa tn cozul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. In urma examiniiri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului rle achizilie publica/acordului-cad.ru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

Factorii cle evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I

-

Total
uenum Lre tactorul I
Denum re f'actorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Po;nderea

Denumire factorul n lPonderea

Denumirea
.,lotuluil

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate,si
unitate de
mlsurd

Preful unitar
(ff,rn TVA)

Pre{ul total
(fnrI TVA)

Prelul:total
(inclursiv
TVlr)Servicii de

asigurare a
ordinii publice
pentru anul
2023

IS "Servicii
Pilail"'a MAI

l2 luni 75 0';82,50 900 990,00 1 081 18t3,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmil;erii : Modalitatea de transmitere

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



13.12.2021 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicali tn procetlura de atribuire despre deciziile grupului delyyru Pentru achizilii se realizeazd in ionfoimitite cu prevederiltz art. 3l ai Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

18' Informafia privind achizi{ii publice durabile (achi:zi{ii verzi) (,ubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie pubticd aufostr aplicate criterii de durabilitate ;i s_a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost iplicate criterii de durabilitate):

(Selectali termenul d9 asteptare respectat. Calculareo t'ermeneloy prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenel'or de a;te,ftare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenu);ui) al Codutui Civit al ilepubticii
Moldova),

1 7. Contractul de achizilie/ acordul-cad ru incheiat:

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

fl 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
pgin mijloace electronice qi/sau fax n
fl 1l zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mjjloace elec;tronice gi/sau fax n
ll 16 zile in cazul netransmiterii cornunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economrc

Numirul
;i data

contractului/ acord ului-
cadru

Cod
cpv

Valo:rrea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

iS "Servicii
Pazil" a MAI r59t22

r6.12.2022 75200
000-8

900 990,00 1081 188.00 31.12.2023

Au fg{ aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din ,contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fosrt aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD):

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru loturrloturil" o"*u **
aplicatC criterii de durabilitate:

(DA/NU) NU

(indicali suma cu TYA)

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut z

Cetl mai bun raport calitate-prel t
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Prin prezenta dare d3 s-ear-nd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheieresc0ntractului/contructelot indicate afol respectat (exceptbnd cazurile prevdzute'di art. 32 alin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iurie 20IS privina aihtziyiite- pubtic'e 1, precum q.i cd ti 
"orir 

d"p,orerii contestori,or Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, oceastea aufost exsminate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizigii conJirmd corectitudinea desfisurdrii proceduriide achiailie,fapt pentru care poartd rdspandere 
"on|or* 

pi"vederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

;'//rrrn rrrkro t#n r-t..,n.zt
(Nume, Prenumd
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea centralei termică și instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor, amplasate 

în edificiul ASP din mun. Chișinău, str. M.Viteazul, 11/1. 
 

Nr. 215/22 din 27.12.2022               
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Centrală termică și instalație frigorifică 
pentru răcirea lichidelor, amplasate 
în edificiul ASP din mun. Chișinău, str. 
M.Viteazul, 11/1 

Cod CPV 42000000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

  În temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) al 
Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 
a fost selectată procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare. 

Achiziționarea centralei termice (cu 
dotările respective) și a IFRL, care aparțin 
operatorului Economic „Veaces Nova” 
SRL și sunt  montate la nivelul 7 (pe 
acoperiș) al edificiului ASP din mun. 
Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1, este 
necesară din următoarele motive: 

- asigurarea confortului termic în 
DAICEP, DSC și CM1 Chișinău; 

- insuficiența timpului pentru 
proiectare, montare și dare în exploatare a 
unui utilaj similar nou, luând în 
considerare că sezonul de încălzire 2022-
2023 este deja în derulare; 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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- achiziționarea utilajelor noi va fi 
considerabil mai scump decît cele deținute 
de „Veaces Nova” SRL, luând în calcul 
starea bună funcțională al ultimelor (raport 
de evaluare nr. 1322 din 02.11.2022, 
avizul de  expertiză tehnică în construcții 
nr. 01/08-22 din 08.08.2022 și raportul 
tehnic de evaluare a stării tehnice a IFRL); 

- accesul dificil la sistemul de 
încălzire centralizat („Termoelectrica”SA), 
deoarece în preajma blocului administrativ 
vizat nu există nici o magistrală de 
termoficare, la care poate fi conenctată 
clădirea, iar proiectarea și montarea unui 
tronson nou necesită coordonări cu APL și 
sistarea circulației rutiere pe strada M. 
Viteazul. 

- lipsa necesității de cheltuieli 
suplimentare în cazul modificării 
conectării la sistemul de încălzire/răcire, în 
cazul unor condiționalități tehnice 
necesare (în cazul încălzirii centralizate); 

- lipsa surselor de încălzire 
alternative (aparate și instalații electrice); 

- utilajul centralei termice propuse 
spre achiziționare este deja conectat și 
adaptat la rețele interioare de 
încălzire/răcire, care corespund normelor 
și normativelor tehnice și necesităților de 
confort termic pentru subdiviziunile 
vizate; 

- diminuarea cheltuielilor 
suplimentare pentru coordonarea 
proiectelor noi, în cazul unei instalații noi. 

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

Nr: - 
Link-ul: - 
Data transmiterii Invitaţiei de participare 
07.12.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată 
 

-  

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

Da 
Link: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ac
hizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 13.12.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2
014/bap_nr_98_1.pdf    

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  - 

http://www.mtender.gov.md/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_98_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_98_1.pdf
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(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 685 138,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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 au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 12.12.2022, ora 16:00),  a fost depusă 1(una) ofertă 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 „Veaces Nova” SRL 1003600111878  

- 
 

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

 
Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

 

„Veaces Nova” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică  

prezentat 
Propunerea financiară prezentat 

DUAE prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat 

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
 Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 
zile după data comunicării rezultatelor procedurii de 
achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va 
prezenta această Declarație autorității contractante și 
Agenției Achiziții Publice - semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 15 
de zile - Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată 
conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 

 
prezentat 
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- semnată electronic de către operatorul economic  
Dreptul de proprietate asupra bunurilor - Copia actelor 
confirmative, semnat electronic  
de către operatorul economic 

prezentat 

Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - Copia cazierului 
judiciar al persoanei juridice, semnată electronic de către 
operatorul economic 

 
prezentat 

Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale - Copia certificatului SFS privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional - 
semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului 

 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Centrală termică și instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor, amplasate 
în edificiul ASP din mun. Chișinău, str. M.Viteazul, 11/1 

1.1 Centrală 
termică 

„Veaces-Nova” 
SRL 

 

1.1.1 Cazane 30253,27 2 buc. + + 

1.1.2 Arzătoare de 
gaz 27778,00 2 buc. + + 

1.1.3 Pompe de 
circulație de diferită 

productivitate 
142866,36 7 buc. + + 

1.1.4 Stație de 
tratare chimică a 

apei 
8250,90 1 buc + + 

1.1.5 Sistem de 
automatizare a 

centralei termice 
7150,76 1 buc. + + 

1.2 Sistem 
(conducte) de 

alimentare cu gaze 
naturale 

 

1.2.1 PRG dotat cu 
două reglatoare 

combinate PDHK-50 
14762,11 1 buc. + + 
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1.2.2 Gazoduct cu 
diferite diametre 1413798,42 107 metri + + 

1.2.3 Nod de 
evidență a 

consumului de gaze 
naturale 

128118,44 1 buc. + + 

1.3 Instalație 
frigorifică pentru 
răcirea lichidelor 

540138,41 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) 

 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

„Veaces-Nova” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice se respinge oferta operatorului 
economic, deoarece aceasta nu corespunde cerințelor expuse în 
documentația de atribuire, și anume, suma ofertei, prezentată de 
către operatorul economic, depășește cu circa 37,27% suma 
estimativă a autorității contractante. 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot ✓  

Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
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Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică  
 

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 

 

- 
 

- - - - - 
 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a șasea din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice privind 
achiziționarea centralei termice și a instalației frigorifice pentru răcirea lichidelor, amplasate în 
edificiul ASP din mun. Chișinău, str. M.Viteazul, 11/1. 
 

Argumentare: oferta depășește cu mai mult de 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată 
conform prezentei legi. 

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

 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Veaces-Nova” SRL  

27.12.2022 email 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică 

 

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 

- - - - - - - - 
 

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

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

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

(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 

și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 
Președintele Grupului de lucru 
 pentru achiziții publice                                                                               Gheorghe POJOGA 
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DARE DE SEAMĂ  
de anulare a procedurii de atribuire    

Nr.01 din 26.12.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Inspecția Financiară 
Localitate or.Chișinău  
IDNO 1006601001159 
Adresa str. Alexandru cel Bun, 48 
Număr de telefon 022 21 20 10 
Număr de fax 022 22 07 75 
E-mail oficial  inspectia.financiara@if.gov.md 
Adresa de internet if.gov.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon,         
e-mail) 

Marjinean Tatiana 
022-21-20-10 
tatiana.marjinean@if.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

 Servicii  

Obiectul achiziției Servicii de paza fizică 
Cod CPV 79713000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr.   21069312 

Link-ul:   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1670571391771?tab=contract-notice 
Data publicării: 09.12.2022 

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: 
  
if.gov.md 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Bugetul de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 366 666,66 

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 - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638868676183
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Publicate în BAP/alte mijloace  de informare 
(după caz) 

- 
 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 21.12.2022, ora 10:00), a fost depusă o singura ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Î.S.” Servicii Pază”a MAI 1010600043506 Sava Sergiu  
    
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Î.S.” Servicii 
Pază” a MAI  

   

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

Cerere de participare prezentat    
DUAE prezentat    
Specificația tehnică prezentat    
Specificația de preț prezentat    
Dovada înregistrării 
persoanei juridice  

prezentat    

Licența sau autorizația 
de activitate  

prezentat    

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

prezentat    

Declarație privind 
corespunderea sistemei 
de management al 
calității Standardului 
ISO 9001-2015 

prezentat    

Garanția pentru ofertă prezentat    
Declarație privind 
valabilitatea ofertei  

prezentat    

Declarație pe propria 
răspundere, că compania 
dispune de grupele de 
intervenție operative. 

prezentat    

Ultimul raport  financiar prezentat    
Documente de calificare 

 Se va consemna 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 corespunde cerințelor 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 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Servicii de 
pază fizică 
pentru anul 
2023 

Î.S.” Servicii Pază” a 
MAI 

406 944,00 12 luni + + 

     
     

      
     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Î.S.” Servicii Pază a MAI “ Prețul depășește valoarea fondurilor alocate  pentru 

îndeplinirea contractului 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru un singur lot          

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut   

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n           Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
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) 

Servicii de pază 
fizică pentru 
anul 2023 

-     

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d. din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015          

Argumentare:  valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziții publice________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Î.S.” Servicii Pază” a MAI 27.12.2022  e-mail: secretariat@serviciipaza.md 

(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) 

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:  

                   Ciochină Vasile  ____                                                   _____________________ 
                                                                                                                (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 21064737 din  27.12.2022      

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600150783 
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29 
Număr de telefon 022 403 697 
Număr de fax 022 403 697 
E-mail oficial  achizitiipublicescr@gmail.com 
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Andrian Cebuc, tel.022403697,  
email: achizitiipublicescr@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse de curățat și accesorii pentru acestea 
pentru anul 2023 

Cod CPV 39830000-9 
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: ocds-b3wdp1-MD-1664440835287 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064737/ 
Data publicării: 29.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Nu 
Nu, urmează a fi inclusă în planul de achiziții 
provizoriu 2023 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  BAP nr. 76 din 27.09.2022 
Link-ul:  
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_76_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație deschisă 

Sursa de finanțare Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2.632.303,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  3 oct 2022, 12:06 
Denumirea operatorului economic - 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Lot 7 
Întrebare: Buna ziua. Rugam sa fie modificata 
cerința “culoarea Galbena “. Întrucât limitează 
participarea la licitație a mai multor operatori 
economici. La fel rugam sa fie modificata cerința “ 
a câte 50 pungi in rulou” sa fie posibilitatea de 
participare si a câte 20 pungi in rulou. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, culoarea nu poate fi schimbată întrucât 
este utlizată în domeniu medical și conform 
regulilor sanitar epidemiologice este solicitat 
culoarea „galbena” (pericol biologic). 

Data transmiterii 3 oct 2022, 13:30 
 
Data solicitării clarificărilor  3 oct 2022, 12:11 
Denumirea operatorului economic - 
Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Greșeala 

Întrebare: Ne cerem scuze, întrebarea era pentru 
lotul 8 

Expunerea succintă a răspunsului  Pentru lotul nr. 8 și lotul nr. 7 specificația a fost 
modificată (a se vede Anunțul de participare 
MODIFICAT încărcat pe platformă) 

Data transmiterii 3 oct 2022, 13:53 
 
Data solicitării clarificărilor  3 oct 2022, 12:15 
Denumirea operatorului economic - 
Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Lotul 8 

Întrebare: La fel rugam sa se includă sintagma 
minim pentru mărime . Respectiv minim 50*60 cm 

Expunerea succintă a răspunsului  Pentru lotul nr. 8 și lotul nr. 7 specificația a fost 
modificată (a se vede Anunțul de participare 
MODIFICAT încărcat pe platformă) 

Data transmiterii 3 oct 2022, 13:54 
 
Data solicitării clarificărilor  6 oct 2022, 16:32 
Denumirea operatorului economic - 
Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Lot 8 

Întrebare: Buna ziua, pentru lotul 8 se vor accepta 
saci si inclusiv de culoare albastra , dat fiind faptul 
ca sunt net superiori la calitate decat cele de culoare 
neagra? 

Expunerea succintă a răspunsului  Grupul de lucru va accepta pentru lotul nr. 8 si 
culoare albastra. 

Data transmiterii 6 oct 2022, 16:36 
 
Data solicitării clarificărilor  10 oct 2022, 12:33 
Denumirea operatorului economic - 
Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Clarificare pentru lotul nr.8 

Întrebare: Buna ziua, suntem un operator economic 
interesat de a participa la procedura de achizitie 
nominalizata. Alalizand parametrii tehnici la lotul 
”pungi rezistente pentru deseuri menagere” am 
constat ca intrunim toti parametrii tehnici solicitati, 
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cu exceptia cantitatii pungilor in rulou.Intru 
respectarea principiului de reglemetare a relatiilor 
privind achizitiile publice (art.7 din legea 131 din 
03.07.2015 privind achizitiile publice) si anume, 
asigurarea concurentei si combaterea practicilor 
anticoncurentiale in domenuiul achizitiilor publice, 
solicitam modificarea anuntului de participare dupa 
cum urmeaza: 10100 rulou a cate 50 pungi in rulou 
se substitue prin sintagma 505 000.00 bucati pungi. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, dacă analizați atent Anunțul de 
participare pentru lotul nr. 8 este indicat „ambalaj - 
MAXIM a câte 50 pungi în rulou”. Astfel, 
operatorul economic poate înainta oferte pentru 
rulouri cu orice cantitatea în rulou, dar maxim 50 
pungi. Grupul de lucru însă nu poate accepta o 
cantitatea mai mare în rulou deoarece ar face 
imposibilă repartizearea conformă către secții și 
gestionare internă deja a bunurilor. 

Data transmiterii 11 oct 2022, 09:47 
 
Data solicitării clarificărilor  12 oct 2022, 08:55 
Denumirea operatorului economic - 
Exupnerea succintă a solicitării de clarificare Anunt de participare 

Întrebare: Documente suplimentare de calificare și 
selecție trebuie de incarcat in sistem la depunerea 
ofertelor sau se vor prezenta la solicitarea autoritatii 
contractante? 

Expunerea succintă a răspunsului  Pentru o evaluare deplină și în termeni cât mai 
restrânși rugăm toate documentele suplimentare de 
calificare și selecție să fie încărcate pe platformă 
împreună cu ofertă. Or, dacă nu vor fi încărcate de 
dvs pe platformă împreună cu oferta, la emiterea 
deciziei grupul de lucru oricum va fi nevoit să le 
încarce pe platformă (ceea ce tergiversează esențial 
procesul de declarare a câștigătorilor tehnic). 
Mulțumim. 

Data transmiterii 12 oct 2022, 10:17 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor 1.Pentru Loturile nr.7, 8,  a fost modificată 
Cantitate/ Unitate de măsură 

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

- 

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

3 

 

5. Până la termenul - limită (data 02.11.2022, ora 08:00), au depus oferta  10 ofertanți: 

Nr. Denumirea 
operatorului 

economic 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
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1. Aelo Grup SRL 1011500009752 Cojocari Elisaveta, Cobzari-Țurcan Rodica 
2. Amta-Tis SRL 1002600050521 Tilic Denis. 

3. Catadeni-Lux SRL 1003605003769 Lungu Valeriu, Tacu Elena, Chilaru Gicu, 
Tiron Sergiu. 

4. Chemix Grupp SRL 1008600021848 Zaporojan Frantuz, Cristina Marcela, 
Frunza Olesea. 

5. Chimexpert SRL 1015611001028 Chiulju Svetlana 

6. „Italteh”S.R.L. 1008600027644 Gradisteanu Irina, Ungureanu Victoria, 
Bobutac Igor, Novac Dumitru 

7. Mitra-Grup SRL 1002600041206 Boico Mihail 
8. Rodital Lux SRL 1002600050071 Misnei Ilarion , Misnei Tamara 
9. DENIADI SRL 1003600022839 Arnaut Serghei 

10. TORECO SRL 1013600034835 Vasile Curchi, Ion Lupu 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

Aelo 
Grup 
SRL 

Amta-
Tis 

SRL 

Catade
ni-Lux 
SRL 

Chemi
x 

Grupp 
SRL 

Chim
expert 
SRL 

„Italte
h”SR
L 

Mitra-
Grup 
SRL 

Rodi
tal 
Lux 
SRL 

DENI
ADI 
SRL 

TOR
ECO 
SRL 

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

DUAE prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezen
tat 

prezen
tat 

Garanţia pentru 
ofertă – în valoare 
de 1% din suma 
ofertei fără TVA  

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezen
tat 

prezen
tat 

Oferta tehnică  prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezen
tat 

prezen
tat 

Oferta financiară  prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezen
tat 

prezen
tat 

Cerere de 
participare   

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezen
tat 

prezen
tat 

Declarație privind 
valabilitatea 
ofertelor 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

nu 
coresp
unde 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

nu 
cores
pund
e 

prezen
tat 

prezen
tat 

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

Certificat de 
înregistrare 
(decizie de 
înregistrare)/ 
Extras de 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

nepr
ezent

at 

prezen
tat 

prezen
tat 
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înregistrare 
Prezentarea de 
dovezi privind 
conformitatea 
produselor, 
identificată prin 
referire la 
specificații sau 
standard relevante 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

nepr
ezent

at 

prezen
tat 

prezen
tat 

 
(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 - Prosoape 
hârtie împăturite  
Z-Z pentru mâini 

AMTA-TIS 
SRL 975.000,00 50000 set - * 

TORECO 
SRL 1.015.000,00 50000 set - * 

ITALTEH 
S.R.L 1.145.000,00 50000 set + + 

 Lot 2 - Prosoape 
din hârtie rulou, 
culoarea albă 
compatibile cu  
dispenserile aflate 
în dotare 

ITALTEH 
S.R.L 133.200,00 1200 buc + - 

TORECO 
SRL 151.240,00 1200 buc + + 

Lot 3- Cearşaf 
medical  - Role de 
hârtie  

TORECO 
SRL 29.395,83 500 buc - * 

ITALTEH 
S.R.L 49.000,00 500 buc + + 

Lot 4- Hârtie 
igienică – rulou 

Mitra-Grup 
SRL 477.600,00 20000 buc + + 

TORECO 
SRL 532.000,00 20000 buc * * 

ITALTEH 
SRL 560.000,00 20000 buc * * 

Lot 5- Săpun 
lichid 

Rodital Lux 
SRL 45.000,00 1500 buc - * 

SRL 
DENIADI 46.725,00 1500 buc + + 

Chemix 
Grupp SRL 60.000,00 1500 buc * * 

ITALTEH 
SRL 142.200,00 1500 buc * * 

Lot 6- Săpun-
spumă pentru 

mâini 

TORECO 
SRL 30.652,50 300 litri - * 

ITALTEH 
SRL 31.500,00 300 litri + - 

Rodital Lux 
SRL 45.000,00 300 litri - * 

Lot 7- Pungi 
rezistente pentru 

Rodital Lux 
SRL 36.458,33 175000 buc - * 
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deşeuri  medicale SRL 
DENIADI 47.250,00 175000 buc + + 

Lot 8 - Pungi 
rezistente pentru 
deşeuri menagere 

Rodital Lux 
SRL 105.208,33 505000 buc - * 

SRL 
DENIADI 111.100,00 505000 buc + - 

AELO GRUP 
SRL 141.400,00 505000 buc + + 

Lot 9- Saci 
rezistenți pentru 
deşeuri medicale 

Rodital Lux 
SRL 34.666,66  64000 buc - * 

SRL 
DENIADI 38.400,00  64000 buc + - 

Lot 10 - Saci 
rezistenți pentru 
deşeuri menagere 

Rodital Lux 
SRL 70.000,00 40000 buc - * 

SRL 
DENIADI 72.000,00 40000 buc + + 

Lot 11 - Lavete  
universale uscate 

Rodital Lux 
SRL 15.500,00 6000 buc - * 

ITALTEH 
SRL 19.200,00  6000 buc + + 

SRL 
DENIADI 25.200,00 6000 buc * * 

Lot 12 - 
Detergent praf 
pentru spălare 
manuală 

SRL 
DENIADI 27.450,00  1500 kg + + 

Rodital Lux 
SRL 27.475,00 1500 kg * * 

Lot 13 - 
Detergent  praf 
pentru spălare 
automată 

Rodital Lux 
SRL 16.575,00 1000 kg - * 

SRL 
DENIADI 18.300,00 1000 kg + + 

Catadeni-Lux 
SRL 19.833,33 1000 kg * * 

Lot 14 Detergent 
anti calcar pentru 
curățarea mașinii 
de spălat rufe 

SRL 
DENIADI 1.535,00 50 amb

alaj + + 

Rodital Lux 
SRL 1.625,00 50 amb

alaj * * 

ITALTEH 
SRL 2.896,00 50 amb

alaj * * 

Lot 15- Soluție 
concentrată-
detergent pentru 
mașina Lavor 
pentru pardosea 
din dotare 

Rodital Lux 
SRL 7.48,33 100 litri - * 

ITALTEH 
SRL 6.500,00 100 litri + + 

Lot 16- Soluție 
concentrată-
detergent pentru 
mașininle de tip  
Karcher 

ITALTEH 
SRL 9.750,00 150 litri + + 

Rodital Lux 
SRL 10.033,75 150 litri * * 

SRL 
DENIADI 12.600,00 150 litri * * 

Lot 17 - Praf 
pentru instalaţiile 
sanitare  

Rodital Lux 
SRL 26.565,83 3550 buc - * 

Lot 18- Detergent 
lichid pentru 

veselă 

Chimexpert 
SRL 24420.00 2220 litri + + 

Rodital Lux 
SRL 24938,00 2220 litri * * 
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SRL 
DENIADI 25752,00  2220 litri * * 

Chemix 
Grupp SRL 26640,00 2220 litri * * 

ITALTEH 
SRL 73260,00 2220 litri * * 

Lot 19 - Săpun 
gospodăresc  72%  

Rodital Lux 
SRL 3144,16  350 buc - * 

Lot 20 - Soluţie 
de curăţat 
geamurile                   

SRL 
DENIADI 20130,00 2200 buc + + 

Rodital Lux 
SRL 21065,00 2200 buc * * 

Chemix 
Grupp SRL 24939,00 2200 buc * * 

Catadeni-Lux 
SRL 26766,67  2200 buc * * 

ITALTEH 
SRL 72600,00 2200 buc * * 

Lot 21 - Burete  
pentru veselă 

Rodital Lux 
SRL 4.145,83 2500 buc - * 

SRL 
DENIADI 7.625,00 2500 buc + + 

Lot 22 - Burete 
metalic pentru 
veselă  

Rodital Lux 
SRL 5.298,33 2200 buc - * 

SRL 
DENIADI 7.370,00 2200 buc + - 

Lot 23 - Matură 
sintetică cu coadă 
din lemn pentru 
interior 

SRL 
DENIADI 7.700,00  200 buc + + 

Rodital Lux 
SRL 9.000,00 200 buc * * 

ITALTEH 
SRL 10.536,00 200 buc * * 

Lot 24 - Mătură 
de mălai 

Rodital Lux 
SRL 1.248,58 50 buc - * 

SRL 
DENIADI 1.375,00 50 buc + + 

Lot 25 - Set 
pentru curăţenie 

Rodital Lux 
SRL 18.333,33 100 buc - * 

ITALTEH 
SRL 24.900,00  100 buc + - 

Lot 26  Mănuşi de 
menaj din 
cauciuc 

TORECO 
SRL 27.708,33 3000 pere

chi + - 

Rodital Lux 
SRL 31.200,00 3000 pere

chi - * 

SRL 
DENIADI 31.200,00  3000 pere

chi + + 

Lot 27 - Perii 
pentru curăţarea 
radiatoarelor 
(calorifere) 

SRL 
DENIADI 5.520,00 200 buc + + 

 Lot 28 -Perii 
pentru curăţarea 
instrumentariului 

SRL 
DENIADI 525,00 50 buc + - 

Lot 29 - Perii 
pentru curățarea 
podelelor 

Rodital Lux 
SRL 1.125,00 50 buc - * 

ITALTEH 
SRL 1.675,00 50 buc + + 
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SRL 
DENIADI 1.800,00 50 buc * * 

Lot 30 - Aparat 
de bierbierit de 
unică folosinţă cu 
2 lame 

SRL 
DENIADI 7.200,00 3000 buc - * 

Rodital Lux 
SRL 7.400,00 3000 buc - * 

Lot 31 - Soluţie 
concentrată 

pentru curăţarea 
linoleumului, 

gresiei și faianței 

Chimexpert 
SRL 3.920,00 700 litri + + 

Rodital Lux 
SRL 5.238,33  700 litri * * 

Chemix 
Grupp SRL 14.000,00 700 litri * * 

SRL 
DENIADI 21.700,00 700 litri * * 

ITALTEH 
SRL 25.200,00  700 litri * * 

Lot 32 Soluție 
concentrat pentru 
suprafețe din inox 

Rodital Lux 
SRL 7.496,66  200 buc - * 

SRL 
DENIADI 7.900,00 200 buc + + 

Lot 33- Soluţie 
pentru curăţarea 
mobilei din lemn 

SRL 
DENIADI 3.200,00 100 buc + + 

Rodital Lux 
SRL 3.748,33 100 buc - * 

Lot 34- Spray 
odorizant cameră 

Chemix 
Grupp SRL 3.600,00 300 buc - * 

Rodital Lux 
SRL 4.250,00 300 buc - * 

SRL 
DENIADI 4.260,00 300 buc + + 

Lot 35 - 
Dispenser pentru 
prosoape 
împăturite Z-Z, 
pentru mâini 

ITALTEH 
SRL 18.960,00 80 buc + - 

SRL 
DENIADI 19.360,00 80 buc + - 

TORECO 
SRL 39.666,67 80 buc - * 

Lot 36 -
Dispenser/dozato
r manual de 
perete pt 
dezinfectant și 
săpun lichid cu 
cot 

Fără oferte! Fără oferte! 50 buc Fără oferte! Fără oferte! 

Lot 37 -Dozator 
săpun  

SRL 
DENIADI 13.500,00 100 buc - * 

ITALTEH 
SRL 25.500,00 100 buc + - 

TORECO 
SRL 28.808,33 100 buc - * 

Lot 38 - Mop Rodital Lux 
SRL 5.695,00 300 buc - * 

ITALTEH 
SRL 6.000,00  300 buc + + 

SRL 
DENIADI 7.005,00 300 buc * * 

Lot 39. Perie WC 
cu suport 

Rodital Lux 
SRL 5.150,00 300 buc - * 



9 
 

SRL 
DENIADI 6.180,00  300 buc + - 

ITALTEH 
SRL 11.004,00 300 buc + + 

Lot 40. Covoraș 
pentru podele în 
duș 

SRL 
DENIADI 1.035,00 9 buc - * 

Lot 41. Covoraș 
pentru podele în 
blocul de operații 

SRL 
DENIADI 220,00 4 buc + + 

Lot 42. Covoraș 
pentru podele în 
blocul de operații 

SRL 
DENIADI 989,40 6 buc - * 

Lot 43. Soluție 
anti calcar pentru 
obiecte sanitare 

Rodital Lux 
SRL 18.741,66  500 litru - * 

ITALTEH 
SRL 20.837,50 500 litru + + 

SRL 
DENIADI 27.000,00 500 litru * * 

Chemix 
Grupp SRL 35.000,00 500 litru * * 

 

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 

04.11.2022 
 
 
 
 

” AELO GRUP” SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 
 

04.11.2022 
 
 
 
 

Chimexpert SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 
 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele.  

04.11.2022 DENIADI  SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 

04.11.2022 Italteh SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 

04.11.2022 Mitra-Grup SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 
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04.11.2022 Catadeni-Lux SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 
2). Prezentarea de 
dovezi privind 
conformitatea 
produselor, identificată 
prin referire la 
specificații sau standard 
relevante. 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 
 
2) Operatorul economic a 
prezentat documentul necesare în 
termenii solicitați. 

04.11.2022 TORECO SRL 1). Prezentarea 
mostrelor pentru 
loturile solicitate 
2). Prezentarea de 
dovezi la Lot nr.26 
lungimea mănușilor. 

1). Operatorul economic a 
prezentat mostrele. 
 
2) Operatorul economic a 
prezentat în termenii solicitați. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

AMTA-TIS SRL În conformitate cu art.69, alin.(6), lit.b) a Legii nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice, operatorul 
economic este descalificat la lotul:  
Lot. 1 - Prosoape hârtie împăturite  Z-Z pentru 
mâini.- s-a solicitat 250  foi în pachet(set), s-a oferit 
240 foi în pachet (set). 
s-a solicitat inclusiv dispencere cu titlu gratuit, nu a 
oferit dispencere. 

ITALTEH S.R.L În conformitate cu art.69, alin.(6), lit.b) a Legii nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice, operatorul 
economic este descalificat la loturile: 
Lot 2 - Prosoape din hârtie rulou, culoarea albă 
compatibile cu  dispencerile aflate în dotare - 
deoarece nu este compatibil cu dispenserile aflate în 
dotare. ; 
Lot 6- Săpun-spumă pentru mâini - 
nu corespunde deoarece nu este compatibil cu 
dispenserile aflate în dotare. 
Lot 25 - Set pentru curăţenie- deoarece nu a prezentat 
mostra. 
Lot 35 - Dispenser pentru prosoape împăturite Z-Z, 
pentru mâini – s-a cerut lățimea 32-33 s-a oferit 28; 
Lot 37 -Dozator săpun  - Role de hârtie – s-a solicitat 
volumul (capacitatea): 700-900 ml, s-a oferit volum 
(capacitatea): 1000 ml. 

TORECO SRL În conformitate cu art.69, alin.(6), lit.b) a Legii nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice, operatorul 
economic este descalificat la loturile:  
Lot. 1 - Prosoape hârtie împăturite  Z-Z pentru 
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mâini. – S-a solicitat 250  foi în pachet(set) s-a oferit 
nr. de foi 200.  
Lot 3- Cearşaf medical  - Role de hârtie – s-a 
solicitat lăţimea cearşafului 80 cm, s-a oferit lăţimea 
cearşafului 50 cm. 
Lot 6- Săpun-spumă pentru mâini – s-a solicitat 
minim 2700 maxim 3000 de doze, s-a oferit 2500 doze. 
Lot 26  Mănuşi de menaj din cauciuc - lipsă 
specificație tehnică deplină în formularul anexei nr. 22, 
la analiza mostrei s-a constat că cauciucul este prea 
moale și permite pătrunderea substanțelor de lucru, însă  
s-a solicitat cauciuc rezistent. 
Lotul nr. 35 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.d) al Legii 
nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, se 
anulează atribuirea contractului deoarece depăşesc cu 
30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată 
conform prezentei legi. 
Lot 37 -Dozator săpun  - Role de hârtie - Lipsa 
codului de referință face imposibila evaluarea si 
individualizarea bunului ofertat; 

Rodital Lux SRL Se descalifică oferta deoarece în anexa 8 s-a indicat ca 
fiind valabilă până la 05.01.2023, însă conform 
Anunțului de participare (90 de zile) oferta urma să fie 
valabilă pînă la minim 30.01.2023. Menționăm că în 
Anunțul de partipare pct. 17 spbt. 6 grupul de lucru a 
indicat expres „În cazul în care se va indica un termen 
mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta 
va fi descalificată). Astfel, în conformitate cu 
prevederile Ordinului MF nr. 115 din 15.09.2021 
punctul 53 „Orice ofertă valabilă pentru o perioadă 
mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 (Anunț de 
participare) se respinge de către grupul de lucru.  

SRL DENIADI În conformitate cu art.69, alin.(6), lit.b) a Legii nr.131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice, operatorul 
economic este descalificat la loturile: . 
Lot 8,9  - Pungi rezistente 
– s-a solicitat polietilenă rezistentă, s-a oferit produs 
din polietilenă subțire (s-a rupt punga la simpla 
aranjare pe tomberon) 
Lot 28 -Perii pentru curăţarea instrumentariului-  
s-a cerut p/u curățarea instrumentelor, însă produsul 
ferit și prezemtat ca mostră face imposibilă utilizarea 
acestuia pentru curățarea instrumentariului chirurgical. 
Lot 35 - Dispenser pentru prosoape împăturite Z-Z, 
pentru mâini - s-a cerut: Înnălţimea 29-30cm,  Lăţime 
32-33,  Adîncime 13-14 cm., culoare albă,  s-a oferit : 
Înnălţimea 28 cm,  Lăţime 26,  Adîncime 10. 
Lot 37 -Dozator săpun  - Role de hârtie – s-a solicitat 
volumul (capacitatea): 700-900 ml, s-a oferit volum 
(capacitatea): 1000 ml.  
Lot 39. Perie WC cu support - s-a cerut plastic dur, s-
a oferit plastic neuniform și foarte fragil. 
Lot 40. Covoraș pentru podele în duș-  
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s-a solicitat 80cm x50cm,  s-a oferit 72 
cm x43 cm.  
Lot 42. Covoraș pentru podele în blocul de operații 
s-a solicitat 100cm x50cm,  s-a oferit 90cm x 60cm. 
 
Lot 30 - Aparat de bierbierit de unică folosinţă cu 2 
lame - în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea 
131/2015 operatorul economic este descalificat 
deoarece oferta financiară propusă pentru lot depăşește 
cu 30% valoarea estimată a achiziţiei. 
Lot 22 - Burete metalic pentru veselă- în temeiul art. 
71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 operatorul 
economic este descalificat deoarece caietul de sarcini 
este incomplect. 

Chemix Grupp SRL În temeiul art. 69 alin. (6) din Legea 131/2015 se 
descalifică oferta: 
Lot 34 - Spray odorizant cameră - Oferta nu este 
conformă, deoarece în anexa 8 s-a indicat ca fiind 
valabilă până la 29.01.2023, însă conform Anunțului de 
participare (90 de zile) oferta urma să fie valabilă pînă 
la minim 30.01.2023. Menționăm că în Anunțul de 
partipare pct. 17 spbt. 6 grupul de lucru a indicat expres 
„În cazul în care se va indica un termen mai mic 
(inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi 
descalificată). Astfel, în conformitate cu prevederile 
Ordinului MF nr. 115 din 15.09.2021 punctul 53 
„Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât 
cea prevăzută în anexa nr. 2 (Anunț de participare) se 
respinge de către grupul de lucru. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        
Pentru mai multe loturi cumulate            
Pentru toate loturile                

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                          

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluării ofertelor Lot 1 
Sesizarea grupului de lucru 

Modificările operate În conformitate cu art.69, alin.(6), lit.b) a Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice, operatorul economic 
TORECO SRL este descalificat la lotul:  
Lot. 1 - Prosoape hârtie împăturite  Z-Z pentru mâini. – S-a 
solicitat 250  foi în pachet(set) s-a oferit 200 de foi.  
 
Umătorul după preț pentru Lot. 1 - Prosoape hârtie 
împăturite  Z-Z pentru mâini - se desemnează câștigătoare 
oferta operatorului economic  ITALTEH S.R.L. 
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică: se atribuie Contractul de achiziție operatorilor 
economici care a oferit cel mai mic per/lot. 
 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 - Prosoape 
hârtie împăturite  
Z-Z pentru mâini 

ITALTEH 
S.R.L 50000 set 22,90 1.145.000,00 1.374.000,00 

Lot 2 - Prosoape 
din hârtie rulou, 
culoarea albă 
compatibile cu  
dispenserile aflate 
în dotare 

TORECO SRL 1200 buc 126,03 151.240,00 181.488,00 

Lot 3- Cearşaf 
medical  - Role de 
hârtie 

ITALTEH 
S.R.L 500 buc 98,00 49.000,00 58.800,00 

Lot 4- Hârtie 
igienică – rulou 

Mitra-Grup 
SRL 20000 buc 19,90 398000,00  477.600,00 

Lot 5- Săpun 
lichid DENIADI SRL 1500 buc 31,15 46.725,00 56.070,00 

Lot 7- Pungi 
rezistente pentru 
deşeuri  medicale 

DENIADI SRL 175000 buc 0,27 47.250,00 56.700,00 

Lot 8 - Pungi 
rezistente pentru 
deşeuri menagere   

AELO GRUP 
SRL 505000 buc 0,28 141.400,00 169.680,00 

Lot 10 - Saci 
rezistenți pentru 
deşeuri menagere 

DENIADI SRL 40000 buc 1,8 72.000,00 86.400,00 

Lot 11 - Lavete  
universale uscate ITALTEH SRL 6000 buc 3,2 19.200,00  23.040,00 

Lot 12 - Detergent 
praf pentru 
spălare manuală 

DENIADI SRL 1500 kg 18,30 27.450,00  32.940,00 

Lot 13 - Detergent  
praf pentru 
spălare automată 

DENIADI SRL 1000 kg 18,30 18.300,00 21.960,00 

Lot 14 Detergent 
anti calcar pentru 
curățarea mașinii 
de spălat rufe 

DENIADI SRL 50 ambalaj 30,70 1.535,00 1.842,00 

Lot 15- Soluție 
concentrată-
detergent pentru 

ITALTEH SRL 100 litri 65,00 6.500,00 7.800,00 
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mașina Lavor 
pentru pardosea 
din dotare 
Lot 16- Soluție 
concentrată-
detergent pentru 
mașininle de tip  
Karcher 

ITALTEH SRL 150 litri 65,00 9.750,00 11.700,00 

Lot 18- Detergent 
lichid pentru 
veselă     

Chimexpert 
SRL 2220 litri 11,00 24.420.00 29.304.00 

Lot 20 - Soluţie de 
curăţat geamurile                   DENIADI SRL 2200 litri 9,15 20.130,00 24.156,00 

Lot 21 - Burete  
pentru veselă DENIADI SRL 2500 buc 3,05 7.625,00 9.150,00 

Lot 23 - Matură 
sintetică cu coadă 
din lemn pentru 
interior 

DENIADI SRL 200 buc 38,5 7.700,00  9.240,00 

Lot 24 - Mătură 
de mălai DENIADI SRL 50 buc 27,50 1.375,00 1.650,00 

Lot 26  Mănuşi de 
menaj din cauciuc DENIADI SRL 3000 

perechi 10,40 31.200,00  37.440,00 

Lot 27 - Perii 
pentru curăţarea 
radiatoarelor 
(calorifere) 

DENIADI SRL 200 buc 27,60 5.520,00 6.624,00 

Lot 29 - Perii 
pentru curățarea 
podelelor 

ITALTEH SRL 50 buc 33,50 1.675,00 2.010,00 

Lot 31 - Soluţie 
concentrată 
pentru curăţarea 
linoleumului, 
gresiei și faianței 

Chimexpert 
SRL 700 litri 28,00 3.920,00 4.704.00 

Lot 32 Soluție 
concentrat pentru 
suprafețe din inox 

DENIADI SRL 200 buc 39,50 7.900,00 9.480,00 

Lot 33- Soluţie 
pentru curăţarea 
mobilei din lemn 

DENIADI SRL 100 buc 32,00 3.200,00 3.840,00 

Lot 34- Spray 
odorizant cameră DENIADI SRL 300 buc 14,20 4.260,00 5.112,00 

Lot 38 - Mop ITALTEH SRL 300 buc 20,00 6.000,00 7.200,00 
Lot 39. Perie WC 
cu suport ITALTEH SRL 300 buc 36,68 11.004,00 13.204,80 

Lot 41. Covoraș 
pentru podele în 
blocul de operații 

DENIADI SRL 4 buc 55,00 220,00 264,00 

Lot 43. Soluție 
anti calcar pentru 
obiecte sanitare 

ITALTEH SRL 500 litri 41,67 20.837,50 25.005,00 
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Anularea procedurii de achiziție publică:  
1) Pentru loturile nr. 36 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.a) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului. 
Argumentare: Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, dacă nu a fost depusă nici o ofertă. 
  

2) Pentru loturile nr. 30 - Deniadi SRL, Rodital Lux SRL; 35 Toreco SRL  - În temeiul art. 71 
alin. (1) lit. d)  deoarece toate ofertele depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată 
conform prezentei legi; 

 
3) Pentru loturile nr.   6, 9, 17, 19, 25, 28, 35, 37, 40, 42- În temeiul art.71 alin.(1) lit.c) al Legii 

nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului. niciunul dintre 
ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 
4) Pentru lotul nr. 22 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.g) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului, deoarece în caietul de sarcini sunt erori, ceea ce 
face imposibilă evaluarea. 

NOTĂ: PENTRU LOTURILE ANULATE VA FI DESFĂȘURATĂ O PROCEDURĂ 
REPETATĂ. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Aelo Grup SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP  
Amta-Tis SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 

Catadeni-Lux SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 
Chemix Grupp SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP  

Chimexpert SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 
„Italteh”S.R.L. 08.12.2022, 12.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 

Mitra-Grup SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 
Rodital Lux SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 
DENIADI SRL 08.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 
TORECO SRL 08.12.2022, 12.12.2022 e-mail,  SIA RSAP 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

„Italteh” SRL autohton 06-250/22 27.12.2022 39830000-9 1.268.966,50 1.522.759,80 31.12.2023 
AELO GRUP 

SRL 
autohton 06-251/22 26.12.2022 39830000-9 141.400,00 169.680,00 31.12.2023 

Chimexpert 
SRL 

autohton 06-252/22 26.12.2022 39830000-9 28.340,00 34.008,00 31.12.2023 

DENIADI 
SRL 

autohton 06-253/22 26.12.2022 39830000-9 302.390,00 362.868,00 31.12.2023 

Mitra-Grup 
SRL 

autohton 06-254/22 26.12.2022 39830000-9 398.000,00 477.600,00 31.12.2023 

Toreco SRL autohton 06-255/22 27.12.2022 39830000-9 151.240,00 181.488,00 31.12.2023 
 

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)? Nu 

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

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

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

 

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

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

Conducătorul grupului de lucru:                           ________Valentina Saghin    L.Ș. 

 



DAREA DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 27.12.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-41
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail)
Serghei Ciobanu, 022 85-72-39,
achizitii.scp@ms.md

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

0Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă aAltele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată 
(după caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □ Servicii 0 Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de pază pentru anul 2023
Cod CPV 79700000-1
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va 
indica din cadrul portalului 

guvernamental
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1670484916502

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21069138/lot/11616447/
Data publicării: 08.12.2022

Platforma de achiziții publice 
utilizată

0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Anunț de intenție publicat în 
В AP (după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0 Buget CNAM; oBuget CNAS; nSurse 
externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 233 000,00 Iei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
1

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
mailto:achizitii.scp@ms.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21069138/lot/11616447/


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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.12.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:

N
r.

Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

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

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Î.S. „Servicii 
Pază” a MAI

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic 4

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

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

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

Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii 
Publice a persoanelor juridice

prezentat

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezentat

Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de bugetul public 
național

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat

2



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

prezentat

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

prezentat

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

prezentat

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

prezentat

Autorizație de activitate 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)

1. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei
(fără 

TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Corespunde 
rea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Servicii pază 
pentru anul 2023

Î.S. „Servicii 
Pază” a MAI 569 378,00 365 zile - +

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării
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Î.S. „Servicii Pază” a MAI
Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice - au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% 
valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(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. 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
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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Anularea procedurii de achiziție publică:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

în temeiul art. 71 alin. _1_ lit. _d_.

Argumentare: Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice - 
au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform 
prezentei legi.

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Î.S. „Servicii Pază” a MAI 27.12.2022 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 □

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod 
CPV

Valoarea contractului Terme 
n de 

valabili 
tate al 

contrac 
tului/ac 
ordului 
-cadru

fâră TVA inclusiv 
TVA

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

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:

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

PAVLOV Iurie
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DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

Nr. 21050З96 din 21.12,2022

rtoritatea contractanf й :Date rl, irе la

Date

Da

la tul de

сц аu tea сопtrасtапtй
Denu mirеа autorit5tii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Моsлеаgа''
Localitate мчп.сhisiпйu
IDNo l 00360 l 50783
Adresa Мuп.Сhiýiпгu, str.N.Testemilanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 69,7
Numйr de fax 022 40з 69,7
Е-шаiI oficial aii,lrиtiipuhцqgýсI(igц]а!Lс_аý]
Adresa de internet ц,тl,w.Sсr.md
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Natalia lurcanu, tеlr.02240З 69'7,
ernail : aclrizitiipublicescr(@gmail. соm

te cu рriчirе la procedura de achi
Tipul procedurii de achizitie Licitalie deschisй М
Obiectul achizi{iei Luсгбri de rесопstгuсliе а etajelor I si II din

blocul principal ;i а blocului aiinretltar
REPETAT Ir

Cod СРY 45000000-7
vаlоаrеа estimatй а achizitiei З0.180.253,23 lei
Nr.;i link-ul procedurii (se va indica din cad.ul
portalrrlui guvernamental
rvrт rr,. nr tclld er.pllr,. tntl )

ocds-b3wdp 1 -}LДD - 1 6427 645 5 82 8 6

Link-ul;
https :i/achizitii.md/rolpub |iс/ tender / 2 1 0503 96l

Data publicйrii апuпtuIui de participare 2|,0|,2022
Data (datele) ;i rеfеriп{а 1rЫеri,rlеЦ
рuьliсйrilоr апtеriоаrе iп JurnaIul oficial al
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
la саrе se rеfеrй апuп{ul respectiv (tlup5 caz)

Tipul contractrrlui de achizilie/acordulцi-cadru Luсrбriffi
Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru ,Б .ы".а ь .-
proiect gi/sau рrоgrаm finantat din fonduri ale
uпiuпii Еurорепе

NuМ

Sursa de finan{are Buget CNAM М

Data deciziei de аtriЬuirе а contract"tuiБ 
".ьiritlыасоrdului-саdгu

I57/22

Dепuшirеа operatorului есопоmiс VARINCOM SRL
Nr. 9i data сопtrасtцlui de achizi{ielaco.auБbcaaru Nr:06_156/22

Data: 08.07.2022
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/a"o.dului-cud* Fёrб ТVА: З7.91 6.38 1,00

Inclusiv ТVА: 45.499.657,0О
теrmеп de valabilitate з1.12.202з

Теrmеп de execulie In decurs de 12 lчпi de 1а solicitare

сu



Date

Descrierea achizitiei inainte ;i duрй modificare ;i dеsсriегеа circumstantelor саrе аu
fйсut песеsаrй modificarea:

- includerea uпоr volutne cu mаjоrаrеа sulnei totale cu 4,5вв.з 16,00 lei (сееа се constituie 10,0В
%)

Argumentare:
La 15,06,2022 inbaza contractului rlr. 06-122121 din 01. I0.2O2| а fost prezentat proiectul de

execulie пr З212022 pentru Servicii de рrоiесtаrе ргiчiпd rеlrочаrеа/rерlапifiсагеа irlcбperilor
etajelor 4-14 din blocul principal. La апаlizа detaliatё а proiectului menfionat mai sus, s-a stabilit
сё репtru compattirrrentul fегеstrе specificafia tehnicб este diferitб decAt сеа initial stabilitа
РеПtГu luСГaГilе de rеСОllstruсliе а et. I si II din bloc alimentar gi Bloc principal (policlinica).

Mai rnult са atAt, IMSP SCR ,,Timofei Mosneaga" este inclusа iп proiectr-rl de eficien{б
епегgеtiсй firran{at de BEI unde sunt plaIlificate ilrlocuirea fеrеstrеlоr la ?пtrеg bloc cu раrаmеtгisimilari din proiectul de execufie 1.1l.. З212022.

Astfel, pentru а nu rnodifica aspectul arhitectuгal al spitalului rezultё necesitatea de а
modifica proiectul inilial la соmрагtitпепtul fеrеstrе ;i policlirrica саrе Se аflй acum itr proces de
construc!ie.

Totodatй, iп ргосеsul de executare а luсrёrilоr privind reconstructie а et. I si II din bloc
alimentar ;i Bloc prirrcipal (policlinica) responsabilii din cadrtrl IMSP SCR ,,Timofi Mosneaga''
de cotnun cu reSponsabilul telrnic ;i апtгерrеllоrul getleral ,,Varittcotn'' SRL au depistat
l]Lllneroase песопfогlпitб{i la documentalia de ргоiесt (ех: in5llirnea tavanelor, lipsa luсrбrilоr Ia
balcoane etc.).

iп vеdеrеа гernedierii neajunsurilo r,7a 04.10.2022 au fost cxpediat саrе IGC Construct SRL
(proiectant) scrisoarea cunr. 1В/lВ80 prin саrе S-a solicitatremedierea acestora (scrisoarect se
апехеаzti).

са гаsрttпs la sсгisоаrеа de remediere а песопfоrпritёlilоr si ajustaгea tipurilor de ferestre la
сеlе specificate in рrоiесtul пr. з212022,,,IGС Construct" SRL а prezentat devizul de includeri
cu о vаlоаге estimativй de 4.019.061,11 lei репtru о pafte din neconfoгrnitй{ile itraintate.

De men{ionat с5 la апаlizа ргеtllгilоr prezentate irr devizr-rl estimativ cle ,,IGC Corlstгuct''
SRL, in special cotnpartimentul ,,fеrеstге" gruрul de luсru а оЬsеrчаt о estimare mult рrеа miсё
comparativ cu рrеtuгilе real de ре pia{a actualб, fapt се deterпrinа о sulnД estilnativd rnai joas6.
(апехе аzdm с dteycl сопfirmёiri).

1пs6, репtгu а contillua execulia luсrёrilоr ilr conforlrritate cu necesitdlile reale ale IMsp scR
"Тimоfеi Mosneaga", |а 15.12.2022 рriп scrisoarea пr. 19/2411 s-a solicitat antreprenorului

сu Ia modificйrile песеsаrе а fi еfесfllяfе
Tipul modific5rilor Maj оrаrеа valorii contractului

Altele: includerea uпоr vohlmc
Temeiul juridic l\It. /б, аhп.(/), pct.2) din Legea nr.13 t din 0з.07.2015

prtvind achizitiile publice
Сrеgtеrеа prelului iп urmа mоdifiсйrii
(dupd caz)
Modificarea апtеriоаri а сопtrасtului
de achizitii publice/acordului-cadru
(dupd са)
Alte informa{ii relevante Nu sunt



general devizele cu оfеrtа de рrе! репtru inclLrdeгile ореrаtе de сёtrе pгoiectaIrtul ,,IGC
Construct" SRL.

Са rйspulls, ,,Vаriпсоll]" SRL а ргеzепtаt devizeIe соrеsрrtпzatоаге ctt чаlоагеа de
4.5В8.3 16,00 lei ( se апехеаzd).

Rezultatele ехаmiпйrii:

in baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de aclrizi{ie llr,449l22 diп
20,12,2022 а fost ilrclreiat асогсlul adilional пr. 1 din 2|.12.2022 privind includeri cu mаjоrаrеа
contractului пr. 06-1 5 бl22.

Denumire ореrаtоr
economic

Intreprinderea:
Crr capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capitai strйin

Nr. qi data асоrdului
adi{ionaI

Vаlоаrеа mоdifiс5rilоr
(duрб caz)

Fir5 ТVА

з.s2\596ý6

Inclusiv
тчА

VARINCOM SRL autohton Nr. 1 l2trд.+жzz 4.588.316,00

Сопduсйtоrul grupuIui de luсru

бg:.лыФ,Qýь+<-7----------'ъ o-\v/ \).

Ч,:;цьi ''

PIDLEAC
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