


















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice I
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr 1 din 21.01.2022
Date

Date

cu a auto ritate a contract ant d :
Denumirea autorititii contractante Primaria Mindregti r. Telenesti
Localitate
IDNO

I uu r ou I uuoJuz
AUre5a s Mindresti r Telenesti
t\urnar ae Ietelon 025844ooo contabititatea ozg+ffi

079994260 primar Oxana Guzun
Numir de fax
E.mail oficial

pr il1tar|amtnoresfl (ggmail,com

rErrearf a qe contacl (nurne, prenume, teleton, e_mail) Angela Cebotari
cu la procedura de atribuire.

Tipul procedurii de atriOuire apticate rcererea ofe.telor de pre{uri nffi
lndicatil

rreceaura oe acntztile repetata (duni cezl Nr:------
I rpur oorecrutur conlractutut de achizilie/ acordului.
cadru

Bunuri r Servicii r Lucrdri r
Obiectul achizitiei Prodrrse alimantara 2i7)
Cod CPV

1 5UU0000.6
Expunerea motivului/temeiu@
procedurii de atribuire (in cazut apticarii altor proceduri
decdt ticitatia deschisd)

Procedu ra de atribuir effi
g uve rn an e ntal www. mte n d e r. q ov. m d)

Nr: ocos.pJwdp1.MD.1641 19531 g4g3/ 21049560
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenOers/ocOs+lwOp1+rfU
1 64 1 1 953 1 8493?tab=contracf notice
Data publicirii: 03.01 .2022

rtauorma oe acntztut publice utilizati
Procedura u fort
autoriti!ii contractante

r achizitii.md; I e-licitatie.md, I votendernrcl
!ua nNu
Link-ul cdtre planul de achizi{ii puOtice punticaf

Anunf de intenfie puOticat inElffir; caz,) uara: Nu este cazul

I Ennrur sr Insrrumenle spectttce de atribuire
(dupd caz)

lAcor0-cadru rSistem dinamic de achizitie rLicita{ie
electronicd rCatalog electronic

Sursa de finan{are truger 0e srar (tocat); rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: [proprii]

Ycff udrEa eslf mala uel, lara lvA) 581 250,00

Clarificari privind documentatia de atribuire:
(se va completa in cazul in care au fost solicitate ctarificdri)

Data solicitirii clarificirilor

succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a ri



Modificdri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazulin care au fost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor
Pu bl icate in BAP/atte m ilt oacet or-C i nfo rmare @ffi
caz)

flndicati sursa utilizata si data pubticariil

Termen.limiti de depunere gi deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

flndieali numdrul de zilel

Pdnd la

documentele de calificare aferente DUAE zentate de cdtre

termenut+mitd (data 14.01. 2022, ora 11:00), au depus ofefta 1 (und ofeftenti.
Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. Nobil Prest SRL 1 01 0600021 038 Vadim Caluqher

Denumire document
Denumirea operatorului economic

1

Nobil Prest SRL

Documentele ce constituie oferta

Dovada inregistrdrii persoanei
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din [ara in care
ofertantul este stabilit

Autorizatie sanitar-veterinari de

funcfionare pentru unitatea detransport

si Certificat sanitar-

veterinar (p/u produsele de origine

Autorizatie san itar-veterinard defunctionare

a ofertantului sau certificat de inregistrare

oficiald penhu siguran!a alimentelor (in

conformitate cu genul de activitate

Confirmare prln definerea stocului,de griu

necesar indeplinirii contractului pe o

perioadd de celputin 10zile

Certificat privind detinerea

laboratorului/Contract cu laborator atestat

p/u efectuareacontrolului permanent asupra

calitdtii contract cu asemenea laborator,

Certificat de calitate gi de

Certificat de calitate/conformitate si

inofensivitate (CE sau alternativ) care

confirmi calitatea bunului oferit

Confrrmare prin delinerea stocului, de griu

necesar indeplinirii contractului pe o



(lnforma!iaprivinddenumireadocumentelorprezentatesevaindicai
atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazu! cdnd documentul a fost prezentat, dar
nu corespundecerintelor de calificare))

lnformatia of e rtel o r cu ce rintel e soli citate :

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre!ul
ofertei

(fird TVA).

Cantitate
gi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Arnaut pret maiorat 2 040.83 1 55/kq
Arpacag fintreg) glefuit Nobil Prest SRL 980,00 12Qlks + +
Biscuiti de ovis Nobil Prest SRL 7 800,00 260/kq i ?

Bors acru din tarite Nobil Prest SRL 1 265,83 1 55/kq + +
Brinzd de vaci 5 % lipsi ofertd
Cacao pudra (neaqrd) pret maiorat r +o,o I T0lpach
Carne de porc fara os
proaspata la kq

Nobil Prest SRL 24 500,00 300/kg + +

Carne de viti calitatea 1 fara
os proaspata la kq

Nobil Prest SRL 53 001,67 413/kg i T

Caftofi pret maiorat 20 370,37 2500/kq
Cascaval 45% Nobil Prest SRL 31 800,00 265/ko i T

Ceai neqru (ambalat) pret maiorat 1 260,00 90/pach
Ceapi uscati pret majorat 2722,22 300/kg
Chefu 2,5% lipsd oferti
Chifle lipsd ofertd
Covriqei cu mac pret maiorat 5 037,04 1 60/kq
Seminte de floarea soarelui
decojita

Nobil Prest SRL 1 O/kg + T

Seminte de dovleac pret maiorat 1 '150,00 '10/ko

Crupe de qris Nobil Prest SRL 3 391,67 27Slko + ?
Crupe de qriu Nobil Prest SRL 1 061,67 1 30/kq + +

Crupe de mei Nobil Prest SRL 2 035.00 1 65/kq t +
Crupe de on Nobil Prest SRL 2 735.83 335/ks i ?

Crupe de porumb Nobil Prest SRL 2 530,00 220lks + +
Droidie uscata Nobil Prest SRL 56/kq ? +
Fiini de griu, calitatea
superioari

Nobil Prest SRL o oov,JJ 644lkg T ?

Fructe uscate in asortiment:
prune, pere, mere, pomu$oare,

visine.

pre!majorat 7 0?? ?? 140/kg

Frunzi de dafin Nobil Prest SRL 80,1 7 37lkq f +
Fulqi de ovis Nobil Prest SRL 1 631,67 1 1 0/ko + T

Hrisci (intreaqi) pret maiorat 12 508,33 395/ko
Lapte 2.5% pachete de pelicola

de 1 litru

lipsi ofertd

Magiun (pasterizat)
din :prune,mere,pomusoare.

Nobil Prest SRL 4 725,00 210lkg + ?

Lamie Nobil Prest SRL 1 813,33 64/kq ? +
Mazire uscati (iumititi) Nobil Prest SRL 4 350,00 435ks + +

Mazire verde conservata Nobil Prest SRL 3 823,33 31O/borc ? +
Mere pret maiorat 4 083,33 450/kq
Morcov pret maiorat 2 407,41 250kq
Fasole Nobil Prest SRL 7 652,78 285/kq + +

0rez (bob intreq. rotund) Nobil Prest SRL T +



calitatea superioara
(camolino)

8 278,75 55S/kg

Otet 9% Nobil Prest SRL 653,33 80/litru ? ?

Oua de gaina (dietetice
proaspete)

pre!majorat 16 213,33 6080/buc

Pasti de rogii (25% substan[d
uscatd)

pre!majorat 5 320,00 1 68/kg

Paste fdinoase calitatea
superioara din soiuri tari din
griu Figurate ca forma 4-5
feluri: Penne, Rigate,Farfalle
spirale,scoici.

12 833,33 385/kg

Pesmetimacinati Nobil Prest SRL 674,07 26lks i T
Pulpe de qaina Nobil Prest SRL 16 333,33 400/kq i +
Pegte congelat
"Hec"-Merluciu

firi cap Nobil Prest SRL 31 175,00 645/kg + +

Fileu de gaini (fara os) Nobil Prest SRL 98 000,00 1400/kq + +

|iffi |':SlXa 
din raina de sriu lipsd oferti

Piper negru (boabe) Nobil Prest SRL 420,00 1.2lko + +
Pesmeti cu stafide pret maiorat 5 333,33 1 60/ko
Banane Nobil Prest SRL 6 400.00 240lkq T +
Sare iodati Nobil Prest SRL 882,00 1 96/kq + +
SfeclS rogie pret maiorat 1 500,00 1 5O/kq
Smintini 15% lipsi ofertd
Sodi alimentari Nobil Prest SRL 469,33 44lpach T ?
Rosii in suc pret maiorat 16 245,00 855/borc
Suc limpezit in
asortiment: mere,stru guri,coa
cdzl,a cite 1-2litri

Nobil Prest SRL 28 558,33 2300/litri + ?

Stafide Nobil Prest SRL 6?? 1?
1 00/oach i i

Ulei de floarea soarelui (rafinat) pret maiorat 18 '170,83 445lkq
unt de vaca grasime nu mai
mic de (72%)

Nobil Prest SRL 50 155,56 366/kg + +

Prune uscate fara fum si fara
simbure

pre{majorat 3 966,67 7llkg +

Vazd albd (proaspdtd) pret maiorat 3 105,56 260/kq
laurt clasic 2,5% lipsi oferti
Zahdr (din sfecld de zahdr) pret maiorat I827,78 6'10/kq
Conopida pret maiorat 4 888,89 1 1 0/kq
Radacina de patruniel Nobil Prest SRL 488,89 l2lkq + T
Frunze de salata Nobil Prest SRL 1 300,00 1 8/kq + T
Frunza de patruniel pretmaiorat 866,67 12lkq
Frunze de soanac 1re{ majorat 1 600,00 1 8/ko
Marar proaspat pret maiorat 822,22 12lkq

*..\n-cazul 
utilizdriilicitaliei electronice se va indica pretul ofefteifinate

(lnformatia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare' qi'Corespunderea cu specificatiite tehnice,, , se va consemna
prin:.,,+" in cazul corespunderii gi prin ,,:, in cazul necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele stabitite in
documentatia

Ofe rtanlii resprns/desc alificati :

de atribuire (inclusiv anormal de scdzuil s-a solicitat;
Data

solicitdrii
0peratorul economic lnformatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului

economic



Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificirii

Nobil Prest SRL

In temeiulart.Tl atin (1) lit d)al Legii privinO acnaitrte
publice nr.131 din 03.01.2015 pentru loturile:
- Arnaut, cacao pudra (neagrd), cartofi, ceai negru
(ambalat), ceapd uscatd, covrigei cu mac, seminte de
dovleac, fructe uscate in asortiment: prLlne, pere, mere,
pomugoare, vigine, hrigci (intreagi),mere, morcov, oui
de.gaina (dietetice, proaspete), pastd de rogii (25%
substanti uscatd), paste fiinoase calitatea superioara din
soiuritari din griu Figurate ca forma 4-5 feluri: penne,

Rigate,Farfalle spirale,scoici, pesmeti cu stafide, sfecld
rogie, rogii in suc, ulei de floarea soarelui (rafinat), prune
uscate fara fum si fara simbure , vazdalbd (proaspdtd),
zahdr (din sfecli de zahdr), conopida, frunza de patrunyel,
frunze de spanac, marar proaspat depigesc cu 30% 

'

valoarea estimati a achizitiei,
Modalitatea de evaluare a oferteloi

Pentru fiecare lot n
Pentru maimulte loturicumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [tndicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire apticat:

Pretul cel mai scizut r
Costul cel mai scizut r
Cel mai bun raport calitate-pre( n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazut in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,se yor iffiica toate citeriile deatribuire aplicate si denumirea toturilor aferente)

lnformalia privind factorii de evaluare apticati:
(Se va completa pentru loturile care au fost' atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport catitate-pre[ sau cel mai bun raportcalitate-cost)

Motivul reevaluirii ofertelor
JVlod ificiri le operhte

urmaln urma examin dri, evaluarii s, i compardrii ofefteto
Atribuirea contractului de achizi{ie publicd/acordului_cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
Denumirea operatorului economiCJ

Denumire factorul 1

(se va completa in cazulin care ofeftele au fost reevaluate repetat)

Denumirea lotului Gantitate si
unitate de
misuri

Nobil Prest
SRL



Biscuiti de ovis

Bors acru din tarite

Nobil Prest
SRL 260/kg 30,00 7 800,00 9360,00

Nobil Prest
SRL 1 55/kg 8,17 1265,93 1519,00

Carne de porc fara os proaspata la ko
Nobil Prest
SRL 300/kg 81,67 24500,00 29400,00

v.ilile qe vtra cailtalea 1 tara os
proaspata la kg

Nobil Prest
SRL 413lkg

265lkg

128,33 53001,67 63602,00
Cagcaval 45% Nobil Prest

SRL 120,00 31800,00 38160,00

Seminte de floarea soarelui decoiita
Nobil Prest
SRL 10/kg 35,1 I 3s1,85 380,00

Crupe de grig
NODil prest

SRL 275lkg 12,33 3391,67 4070,00

Crupe de griu
NoDil prest

SRL 1 30/kg 8,17 1061,67 1274,00

Crupe de mei
NOoil Prest
SRL 1 65/kg 12,33 2035,00 2442,00

Crupe de orz
NoDil prest | ^^-,,sRL I rrc/Kg 8,17 2735,93 3293,00

Crupe de porumb
Nobil Prest
SRL 220lkg 1 1,50 2530,00 3036,00

Drojdie uscata
NODil Prest
SRL 56/pach 10,67

10,67

597,33 716,90

Fiini de griu, calitatea superioard
Nobil Prest
SRL 644lks 6869,33 9243,20

Frunzi de dafin
NOoil Prest
SRL 37lpach 2,17 80,17 96,20

Fulgi de oviz
NOoil Prest
SRL 111lkg

210lkg

14,93 1631,67 1959,00
Magiun (pasterizat)
din : prune, mere,pomu$oare.

Nobil Prest
SRL 22,50 4725"00 56i0,00

Lamie
NOoil Prest
SRL 64/kg

435/kg

29,33 1813,33 2176,00

Mazire uscati 0umititi)
Nobil Prest
SRL 10,00 4350,00 4699,00

Mazire verde conservata
Nobil Prest
SRL 310/kg 12,33 3823,33 4599,00

Fasole
Nobil Prest
SRL 285lkg

555/ks

26,85 7652,79 8265,00

Orez (bob intreg, rotund) calitatea
superioara (camolino)

Nobil Prest
SRL 14,92 8278,75 9934,50

Otet 9%
Nobil Prest
SRL 80/litri

26lkg

8,17 653,33 784,00

Pesmetimicinati
Nobil Prest
SRL

25,93 674,07 728,00

Pulpe de gaina
Nobil Prest
SRL 400/kg 40,83 16333,33 19600,00

Pegte congelat firi cap "Hec".Merlucitr
NoDil prest

SRL 645/kg 48,33 31175,00 37410,00

Fileu de gaini (fara os)
NODil Prest
SRL 400/kg 70,00 98000,00 1 1 7600,00

Piper negru (boabe)
Nobil Prest
SRL 1,2lkg 350,00 420,00 504,00

Banane
Nobil Prest
SRL 240lkg 26,67 6400,00 7680,00

t

6



Sare iodatd
Nobil Prest
SRL

1 96/kg 4,50 882,00 1058,40

Sodi alimentari
Nobil Prest
SRL

44lpach. 10,67 469,33 563,20

Suc limpezit in
asodiment: mere,stru gu ri,coacizi,a cite
1-2litri

Nobil Prest
SRL 2 300/litri 12,42 28 558,33 34 270,00

Stafide
Nobil Prest
SRL

1 00/pach. 533,33 640,00

Unt de vaci grisime nu mai mic de
(72%l

Nobil Prest
SRL

366/kg 137,04 50155,56 54 168,00

Radacina de patrunjel
Nobil Prest
SRL

12lkg 40,74 488,89 529,00

Frunze de salata
Nobil Prest
SRL

1 8/kg 72,22 1 300,00 1 404,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
Argumentare:

ln temeiulaft.71 alin (1)lit 4 alLegiiprivind achizi{iile publice nr.131 din 03.07.2015 pentru loturile:
- Brinzd de vaci 5 %, chefir 2,50/0, chifle, Lapte 2.5% pachete din peliculd de 1 litru, piine, franzela din faina de g1u

calitate 1^-0.5k9, smintind 15%, laurtclasic 2.ioh- nua fost depusi nicio oferti. i

In temeiulart.Tl alin (1) lit d)al Legii privind achizitiile publice nr.131 din 03,02.2015 pentru toturite:
- Arnaut, cacao pudra (neagrd), cartofi, ceai negru (ambala$, ceapd uscatd, covrigei cu mac, seminte de dovleac,

fructe uscate in asortiment:.llYle,pere, mere, qgputoare,uisine, hiigcd (intreag6),mer., ilooou, oud de gaina (dietetice,
proaspete), pastd de rogii (2570 substanld uscatd), paste fdinoase ciitatea suplrioara din soiuri tari din inu rigurate ca
forma 4-5 feluri: Penne, Rigate,Farfalle spirale,scoici, pesmeti cu stafide, sfecld rogie, rogii in suc, ulei de floarea soarelui(rafinat), prune uscate fara fum sifara simbure,varzd albi (proaspdti), zahir (din sfecli de zahdr), conopida, frunza depatrunjel, frunze de spanac, marar proaspat- depigesc cu 30% valoarea estimaii a achizifiei.

lnformarea

(lnformarea operatorilor 
.economici impticali in procedura de atribuire desgre deciziite grupului de iucru pentru achizitii serealizeazdin conformitate cu prevederile art.31 atLegiinr.l3l din 3 iutie i01S privinA iii:4iie pubtice)

TgfmenUl de astentare nenlrt t inaheiarpe nnnlranf t ilr ri'

(selectati termenul de agteptare respectat. calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

??!!:i!:::"!::t:irL:::t:::{ : P:y?ngt:,, lr,pten!ay., .se 
e.rectueaza in conrormitate"cu prevederite TrrLuLrJt tv capitotut

I (calcularea Termenului) at codului civil ar Repubticii Mordovd.
Contractul de achizitie/acordul-carln t inchciaf '

economici deciziile de lucru
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modal itatea de transmitere

Nobil Prest SRL e-mail

de incheierea contractului :
ln cazulin care valoarea estimatd a contractului este rnai
mrci 

_decAt 
pragurile prevdzute la art..2 alin. (3) al Legii nr,

131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iite pubtice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prinffioace
electronice Ei/sau fax I
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicerfurin milloace
electronice gi/sau fax n

In cazulin care valoarea estimati a contractuiui este egale
sau mai mare decdt pragurile previzute la arl,.2 alin. (3) al
Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiite publice

U 11 ztte ln cazul transmiterii comunicirii prin miiloace
electronice si/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicerii prin miiloace
electronice si/sau fax I

de incheiat:

Denumirea intreprindere Numirul Cod CPV Valoarea contractului Termen de



lnformalia privind achizilii p,tlbtr,ce dlya.pile @cnizri!! vezi) (ubrica data se compreteazd doar in cazur in care la procedura de

;il,:!E:i,fr,:;'r:L:;lr?,,P,,:#:,te 
uiteii de [i,'iiii,t't, 

'i 
i, irii,ii'iitracuiontrictiiiitii iwotrri pentru care au rost

Prin prezenta dare de. s.9amd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru incheiereacontractului/contractelor.indicate a risirespectat (exceptuna caziriti-ir:iiiirtrir rii."r, arin. (J) arLegii nr.131din 3 iutie 2015 privind^::h::^t!!:prbiigi'1 pnir^ ;i;;;-;;rur'depunerii ioit;iawor si/sau recepliondrii,; 
:, :, ::!:: "l: ! !!u ! ! ?! ! :a.c 

e a I t e a,a u. f o si e x a m i n a t r. e i, o i i s i oi, t r.Prin prezenta dare de seamd, gruput oriitii"iir,iiilliil,ii'iXiii-d corectitudinea desrdsurdrii procedurii deachizilie, fapt pentru care poarti rispundeie conform prririiiiii regare in vigoare.

("// Oxana Guzun

Voq-e+c/

Yrl?1"'opentru_care au fost aplicate criterii de durabilitate flei MD):
Codul.GPV., 

'or,durabilitate:

:;Hi'jjilliuuir Pretulcelmaiscdzut o
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun rapoft calitate-prela
Cel mai bun rapoft calitate-cost n

ffil*3'*



DARE DE SEAMĂ DE REEVALUARE 

a procedurii de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor  
de telefonie mobilă și Internet mobil pentru anul 2022 

 
Nr. 21/22 din 31.01.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.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) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil 
pentru anul 2022 

Cod CPV 64212000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în c azul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637067791741 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-
notice  
Data publicării: 16.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 este în curs de aprobare. 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 386 347,50 

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

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

1 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637067791741?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/


5. Până la termenul-limită (data 30.11.2021, ora 10:00, cu finalizarea licitației electronice 
la data de 01.12.2022, ora 14:09), au depus oferte 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Moldcell” SA 1002600046027 
 

- 

2 „Moldtelecom” SA  
 

1002600048836 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

„Moldcell” SA „Moldtelecom” 
SA 

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

Propunerea tehnică Nu au fost 
reexaminate la 

etapa 
reevaluării. 

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

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

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

Nu au fost 
reexaminate la 

etapa 
reevaluării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conform 
termenului 

solicitat 

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

prezentat 

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

prezentat 

*Dreptul de a presta servicii de telefonie mobilă (inclusiv 
3G, 4G) și Internet mobil pe teritoriul Republicii 
Moldova - copia documentului permisiv sau link-ul 
pentru accesarea unei baze de date, semnată electronic de 
către operatorul economic 

prezentat 

*Experienţă specifică în prestarea serviciilor similare 
(art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 131/2015 privind 

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

Nu au fost 
reexaminate la 

etapa 
reevaluării. 

 
 
 
 

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

prezentat 

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

prezentat 
 
 

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

prezentat 
 
 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le 
prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În 
cazul neprezentării documentelor justificative în t ermenul-limită stabilit, operatorul economic va fi 
descalificat. – Operatorul economic „Moldtelecom” SA a prezentat documentele justificative până 
la expirarea termenului-limită indicat (14.01.2022) în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/25 din 
12.01.2022. 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de 
telefonie mobilă și 

Internet mobil 
pentru anul 2022 

„Moldcell” SA 380 000,00 Nu au fost reexaminate la etapa 
reevaluării. 

„Moldtelecom” SA 383 932,50 + + + 
 

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

Licitația electronică a avut loc. 

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

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
12.01.2022 „Moldtelecom” 

SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În conformitate cu pct. 80 – 81 din 
Documentația standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri și servicii 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, 
autoritatea contractantă a corectat erorile 
aritmetice depistate în formularul 
specificațiilor de preț (Anexa nr. 23) 
prezentat de către operatorul economic 
„Moldtelecom” SA, și anume: suma 
totală fără TVA este corectată din 
„343 932,50” în „343 943,22” și, 
respectiv, suma totală cu TVA este 
corectată din „412 719,00” în 
„412 731,86”. 
Subsecvent, ASP solicită acceptul 
ofertantului pentru corectarea erorilor 
aritmetice depistate și informează 
operatorul economic „Moldtelecom” SA 
că, potrivit pct. 81 din Documentația 
standard nominalizată, „dacă ofertantul 
nu acceptă corectarea acestor erori, 
oferta se consideră necorespunzătoare 
și, în consecință, se respinge de către 
grupul de lucru”. 

Confirmăm  acceptul  
privind  e fectuarea  
corectărilor  
aritmetice  în  
formularul 
specificațiilor de preț 
(Anexa nr .23), 
prezentat de către 
Moldtelecom S.A .  î n  
cadrul  procedurii  de   
achiziție  prin  
cererea  o fertelor  d e  
prețuri  nr.  ocds 
b3wdp1-MD-
1637067791741,  și 
anume: suma totală 
fără TVA este 
corectată din „343 
932,50” î n „ 343 
943,22” și, respectiv, 
suma totală cu TVA 
este corectată din 
„412 719,00”   î n  
„412 731,86”.   

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
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:  

Motivul reevaluării ofertelor Motivul reevaluării ofertelor este Decizia ANSC nr. 03D-
895-21 din 31.12.2021, prin care s-a stabilit: 
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- admiterea contestației  nr.  02/1025/21  din  07.12.2021,  
depusă  de  către  „Moldtelecom” SA,   
- anularea deciziei nr.  336/21  din  03.12.2021  de  anulare  
a  procedurii  de achiziție  publică  privind  achiziționarea 
serviciilor de telefonie mobilă și Internet mobil pentru anul 
2022, în partea ce ține de evaluarea ofertei „Moldtelecom” 
SA, inclusiv toate actele subsecvente acesteia,  
- obligarea Agenția Servicii Publice, ca măsură de 
remediere, în termen de până  la  10  zile  de  la  primirea  
prezentei  decizii,  să  reevalueze  oferta  operatorului 
economic „Moldtelecom” SA primită în cadrul procedurii de 
achiziție publică prenotate. 

Modificările operate A fost reevaluată oferta operatorului economic 
„Moldtelecom” SA, cu luarea în considerare a constatărilor 
din partea motivată a deciziei prenotate și, în urma 
reevaluării, operatorul economic „Moldtelecom” SA a fost 
desemnat câștigător. 

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 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Servicii de 
telefonie mobilă și 

Internet mobil 
pentru anul 2022 

 

„Moldtelecom” 
SA Conform informației 

indicate mai jos 

 
343 943,22 

 
412 731,86 

Informație completată conform Anexei la Anunțul de participare 

Serviciile 
solicitate 

 
Denumirea 

operatorului 
economic 

 
Nr. de 

abonam
ente   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

 

Prețul total  
(fără TVA) 
pentru 12 

luni 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
pentru 12 

luni 
Abonament   

30 min 
 
 
 
 

„Moldtelecom” 
SA   

 

284 4,17 14 211,36 17 053,63 

Abonament   
60 min 92 16,67 18 403,68 22 084,42 

Abonament   
120 min 180 20,83 44 992,80 53 991,36 

Abonament   
250 min 164 29,17 57 406,56 68 887,87 

Abonament   
400 min 53 41,67 26 502,12 31 802,54 

Abonament 
Nelimitat 1 34 83,33 33 998,64 40 798,37 

Abonament 
Nelimitat 2 3 125,00 4 500,00 5 400,00 
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Servicii Internet 
mobil 3G/4G     

Abonament 1 GB 49 12,50 7 350,00 8 820,00 
Abonament 10 GB 45 45,80 24 748,20 29 697,84 
Abonament 20 GB 6 50,00 3 600,00 4 320,00 
Abonament 50 GB 5 58,33 3 499,80 4 199,76 

Abonament 
Nelimitat 61 83,33 60 997,56 73 197,07 

Roaming   43 732,50 52 479,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Moldcell” SA  
14.01.2022 

 

SIA RSAP 
Poşta electronică „Moldtelecom” SA 

 
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:  

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/ 

Cu 
 capital 
mixt/ 
asocie 
re/Cu  
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 

Valoarea contractului 
Termen de 

vala 
bilitate al 
contrac 
tului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Moldtelecom” 
SA 

 

- Nr. 
107 31.01.2022 64212

000-5 
 

315 281,29* 
 

378 325,75* 31.12.2022 

 

*Suma ofertei Prestatorului pentru 12 luni de prestare a s erviciilor, conform informației din pct. 14 al 
prezentei Dări de seamă, constituie 343 943,22 lei fără TVA și, respectiv, 412 731,86 lei cu TVA. Suma 
limită a contractului pentru perioada de prestare pe parcursul a 11 luni consecutive din data semnării 

6 
 



contractului, î n pe rioada 01. 02.2022 – 31.12.2022, constituie 378 325,75 lei fără TVA și, respectiv, 
378 325,75 lei cu TVA, conform descifrării din Anexa de mai jos. 

Informație completată conform Anexei la contract 

Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru anul 2022 

Serviciile 
solicitate 

 
Denumirea 

operatorului 
economic 

 
Nr. de 

abonam
ente   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

 

Prețul total  
(fără TVA) 
pentru 11 

luni 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
pentru 11 

luni 
Abonament   

30 min 
 
 
 
 

„Moldtelecom” 
SA   

 

284 4,17 13 027,08 15 620,00 

Abonament   
60 min 92 16,67 16 870,04 20 240,00 

Abonament   
120 min 180 20,83 41 243,40 49 500,00 

Abonament   
250 min 164 29,17 52 622,68 63 140,00 

Abonament   
400 min 53 41,67 24 293,61 29 150,00 

Abonament 
Nelimitat 1 34 83,33 31 165,42 37 400,00 

Abonament 
Nelimitat 2 3 125,00 4 125,00 4 950,00 

Servicii Internet 
mobil 3G/4G     

Abonament 1 GB 49 12,50 6 737,50 8 085,00 
Abonament 10 GB 45 45,83 22 685,85 27 225,00 
Abonament 20 GB 6 50,00 3 300,00 3 960,00 
Abonament 50 GB 5 58,33 3 208,15 3 850,00 

Abonament 
Nelimitat 61 83,33 55 914,43 67 100,00 

Roaming   40 088,13 48 105,75 
Total pentru 11 luni: 

 

315 281,29 
 

378 325,75 
 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care Preţul cel mai scăzut  □                        

7 
 



au fost aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 5 din 11.01.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante C e n t r u  d e  P l a s a m e n t  T e m p o r a r  p e n t r u  P e r s o a n e  c u  

d i z a b i l i t a t i  ( a d u l t e ) B r i n z e n i

Localitate s. B r i n z e n i

IDNO 1 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 5 5

Adresa s. B r i n z e n i

Număr de telefon 0 2 4 6 9 3 3 0 4

Număr de fax 0 2 4 6 5 9 3 4 0

E-mail oficial i n t e r n a t b r i n z e n i @ y a n d e x . r u

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

T a n a s  O l g a

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate g C e r e r e a  o f e r t e l o r  d e  p r e ţ u r i  a L i c i t a ţ i e  d e s c h i s ă  n A l t e l e :  

[Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) N r :

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

B u n u r i  3  S e r v i c i i  □  L u c r ă r i  □

Obiectul achiziţiei 15300000-1 - F ructe , legum e  şi p roduse  conexe
Cod CPV 15300000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

N r :

o c d s - b 3 w d p  l - M D - 1 6 3 9 3 8 1 2 5 7 2 1 2

L i n k - u l :

h t t p s : / / 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 0 4 8 5 5 5 / l o t / l  15 4 4 0 9 6 /

D a t a  p u b l i c ă r i i :  1 3 .1 2 .2 0 2 1

Platforma de achiziţii publice utilizată g  a c h i z i ţ i i . m d ;  □  e - l i c i t a t i e . m d ;  □  y p t e n d e r . m d

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

0 D a  □  N u

L i n k - u l  c ă t r e  p l a n u l  d e  a c h i z i ţ i i  p u b l i c e  p u b l i c a t :

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) D a ta :

L i n k - u l :

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ A c o r d - c a d r u  □  S i s t e m  d i n a m i c  d e  a c h i z i ţ i e  m L i c i t a ţ i e  

e l e c t r o n i c ă  o C a t a l o g  e l e c t r o n i c

Sursa de finanţare 0 B u g e t  d e  s t a t ;  n B u g e t  C N A M ;  n B u g e t  C N A S ;  n S u r s e  

e x t e r n e ;  n A l t e  s u r s e :  [ Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 0 0 0 0 0 . 0 0

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-Iimită (data 24.12.2021 , ora_9.00 ), au depus oferta 2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. L o v i s  A n g r o  S R L 1 0 0 7 6 0 0 0 4 3 7 8 8 S o f r o n e  L i l i a n

2 . D i m i g o r  O P G 1 0 0 8 6 0 4 0 0 4 7 5 3 R a v l i g  I g o r

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

O p e r a t o r  

e c o n o m i c  1 
Lovis Angro 

SRL

O p e r a t o r  e c o n o m i c  

2

Dimigor OPG

O p e r a t o r  e c o n o m i c  

3

O p e r a t o r  e c o n o m i c  
n

Documentele ce constituie o
(Se va consuma prin: prezentat, neprezente

erta
it, nu corespunde)

P r o p u n e r e a  t e h n i c ă + +
P r o p u n e r e a  f i n a n c i a r ă + +
D U A E 4 - +
G a r a n ţ i a  p e n t r u  o f e r t ă

(după caz)
Documente de calificare

Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
C e r t if ic a t  d e  in r eg is tr a r e  a 

intrprinderi i -c o p i i
+ +

C e r t if ic a t  d e  a trib u irea  a  c o n tu lu i  

b a n c a r -c o p ie
+ +

C e r t if ic a t  d e  e fe c tu a r e  s is t e m a t ic a  
a p la ţii im p o z ite lo r , c o n tr ib u t i lo r -  

c o p ie

+ +

C e r t if ic a t  d e  c o n fo r m ita te  s a u  alt  

c e r t if ic a t  c e  c o n f ir m a  c a lita te a  
p r o d u se lo r  o fe r ite  c o p ia  o r ig in a lu l

+ +

D e c la r a ţ ia  p r iv in d  c o n d u ita  e t ic a  si 

n e im p lic a r e a  in  p ra c tic i 

fr a u d u lo a se  si d e  c o r u p e r e

+ +

O fe r ta  d e  preţ + +
DUAE + +



D e c la r a ţ ia  p r iv in d  c o n f ir m a r e a  

id e n tită ţii  b e -n e f ic ia r i lo r  e f e c t iv i  si 

n e in c a d r a re a  a c e s to r a  in  s itu a ţ ia  

c o n d a in n a r iip e n tr u  p a r t ic ip a r ea  la  

A c t iv i ta t i  a le  u n e i o r g a n iz a ţ i i  sa u  

gru p ări c r im in a le  p en tru  

c o r u p ţie ,fr a u d a  sa u  sp S Iare d e  b an i

+ +

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
( f ă r ă  T V A ) *

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
L o t  1 L o v i s  A n g r o  S R L 1 6 6 2 2 2 . 2 2 1 + +

D i m i g o r  O P G 1 6 8 9 7 5 . 0 0 1 + +
L o t  n O p e r a t o r  e c o n o m i c  1

O p e r a t o r  e c o n o m i c  n

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

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

a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Dimigor OPG Preţ majorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru  f ieca re  lo t @
Pentru  m ai m u l te  lo turi c u m u la te  □
Pentru  toa te  lo tu ri le  □
A lte  l im ităr i  p r iv in d  n u m ă r u l  d e  lo turi c a re  p o t  fi a t r ib u i te  ace lu ia ş i  o fe r tan t :  [Ind ica ţi]

Ju s t i f ic a re a  d ec iz ie i  de a nu  a tr ib u i  c o n tr a c tu l  pe  l o t u r i : _____________________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţu l cel m a i  sc ă z u t  g  
C os tu l  cel m ai s c ă z u t  □
Cel m ai bun  ra p o r t  c a l i ta t e -p re ţ  □
Cel m ai bun rap o r t  c a l i ta t e -c o s t  □

(In cazu l în care în cadru l p ro c ed u r ii de a tribu ire  su n t ap lica te  m a i m ulte  criterii de atribuire, se  vor ind ica  toa te  criteriile  
de a tribu ire ap lica te  ş i denum irea  lo tu r ilo r  a ferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
3



(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 factorii? 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 şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

15300000-1  
Fructe , leg um e  
şi p roduse
conexe

Lovis Angro 
SRL

1

*

166222.22 166222.22 179520.00

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

L o v i s  A n g r o  S R L 03.01.2022 e-niail
D i m i g o r  O P G 03.01.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în  c a z u l  în  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  e s t e  m a i  m i c ă  

d e c â t  p r a g u r i le  p r e v ă z u t e  l a  a r t. 2  a l in .  ( 3 )  a l  L e g i i  n r . 1 3 1  d in  3  

i u l i e  2 0 1 5  p r iv in d  a c h i z i ţ i i l e  p u b l i c e

g 6  z i l e  în  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r in  m i j l o a c e  

e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

□  11 z i l e  în  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r in  m i j l o a c e  

e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

în  c a z u l  în  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  e s t e  e g a l ă  s a u  

m a i  m a r e  d e c â t  p r a g u r i l e  p r e v ă z u t e  la  a r t.  2  a l in .  ( 3 )  a l L e g i i  nr.

□  11 z i l e  în  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r in  m i j l o a c e  

e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

4



1 3 1  d i n  3  i u l i e  2 0 1 5  p r i v i n d  a c h i z i ţ i i l e  p u b l i c e □  1 6  z i l e  î n  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r i n  m i j l o a c e

e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 13! din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorulu

i
economic

î n t r e p r i n d e r e a :  

C u  c a p i t a l  a u t o h t o n /  

C u  c a p i t a l  

m i x t / a s o c i e r e /

C u  c a p i t a l  s t r a i n

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

Lovis
Angro
SRL

Autohton Nr 5 ..01 .22
f l

1 166222.22 179520.00 31.12.2022

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

A u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  p e n t r u  a c h i z i ţ i i  p u b l i c e  d u r a b i l e  ( a c h i z i ţ i i  v e r z i ) ? (DA/NU)

V a l o a r e a  d e  a c h i z i ţ i e  c u  T V A  d i n  c o n t r a c t /  c o n t r a c t e  a  l o t u l u i / l o t n r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  

f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  d u r a b i l i t a t e  ( l e i  M D ) : (indicaţi suma cu TVA)

C o d u l  C P V  a l  l o t u l u i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  d u r a b i l i t a t e :

C r i t e r i u l  d e  a t r i b u i r e  p e n t r u  l o t u l / l o t u r i l e  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  

d u r a b i l i t a t e :
Preţul cel mai scăzut £

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătpjuilprupului de lucru pentru achiziţ

(Nume, Prenume)
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DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice E
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire o

Nr.lDin 28.01.2022 "

1. Date cu privire la autoritatea contractantS:

Denumirea autorititii contractante LiceulTeoreticM. Ceachir. m.Ceadir-Lunsa
Localitate mun.Ceadir-Lunsa
IDNO 101 1601000594
Adresa str. Budiacskaia52
Numir de telefon 06902343r
Num[r de fax
E-mail liceu2@,maillu
Adresa de internet
Persoana de contact Xacra Jfto6osr

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

BunurilServicii n Lucrdri r

Obiectul de achizitie 3 arcynr<anp oAyKToB rrlrraHzr4naTeop erra qe croro JIHrIefl uM.

M. 9arurpa, u.rla4up-Jlynra
Cod CPV I s800000-6
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerii procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitasia deschisd sau
cererea ofertelor de preturi)

O fi epmw c o omB emcmswrn 6 c eM mpe 6o e auua*t

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv
link-ul procedurii de atribuire)

Nr:MD-1 641281300581
Link-ul : https: I I achizitii.md/ru/public/tender/21049603

Data si ora deschiderii ofertelor Data:17.01.2022 | Ora:12:00
Anun{ de inten(ie publicat in BAP Nur Da I

f

Data:04.0\.2022
Link-ul:
https:l/achizitii.md/m/public/tender/2104960
3

Anun{ de participare publicat in
BAP/
Invita{ia de participare transmisl

Nr:MD-1 641281300581

Link-ul : https: I I achizitii.md/ru/public/tender I 21 049603

Data public[riil
transmiterii: 04.01.2022

Tehnici
atribuire

specifice de NUE acord-cadrur sistem dinamic de achizilien
licitatie electronicln cataloe electronicl

Sursa de finan{are
Buget de stat n
Buset CNAM n
Bulet CNAS E
Surse externe c
Alte surse: findicatil

Valoarea estimatl (ei, fard TVA) 53757t,65



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de narticinare
DUSA & CO 09.0 .2022

ll Sinteacova Svetlana 09.0 2022
Docita Prim 09.0 2022
AO IUGINTERTRANS 09.0 2022
FPC "Serviabil" SRL 09.0 2022
SRL SLAVENA.LUX 09.0 2022
CHIUPON 09.0 2022

4.

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

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

Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modificliilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare (dupd caz)

Indicali sursa utilizatd gi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici inregistra{i Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit
Nun
Da rCu zilr-

6. PAnI la termenul-limiti (data 14.01.2022, ora_13_:_30 ), au fost depuse_8_ oferte:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{ii/administratorii

SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Stoianov Ilia
CHIUPON 1002611001093 Anna Chiulafli
F.P.C. ''CVADRIVITA''
S.R.L.

1002605001355 CiubotaruNadejda

DUSA & CO 1007603005959 Dusa Oleq
ll Sinteacova Svetlana 1008611000021 Sinteacova Svetlana
Docita Prim 1003611011482 Jelezoglo Maria
AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Vera Faurean
FPC "Serviabil" SRL 100360003099s Tatiana Angheluta

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17.01.2022 ora 12 : 00

Oferte intirziate (dup d c az) :

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificlri privind
restituirea ofertelor

5.

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului, ..

demersului
Data transmiterii
Rtrspunsul Ia demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nun lDan



7. Documentele ce constituie oferta:

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

Modalitatea de evaluare:

Denumirea operatorilor
economici

Propunerea
tehnicl

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

(dupd caz)

SRL SLAVENA LUX T + + +
CHIUPON + + + +

F.P.C. "CVADRIVITA''
S.R.L.

-r -r + +

DUSA & CO + + T f

ll Sinteacova Svetlana T + T +

Docita Prim T + T

AO IUGINTERTRANS 'r + +
FPC "Serviabil" SRL T + +

Pentru fiecare lot E Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile n

Alte limit[ri privind numirul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

9. Criteriul de atribuireaplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

Criteriul aplicat *Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa in cazul
in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
de atribuire)

pretul cel mai scizut E
costul cel mai sc[zut tr
cel mai bun raport calitate-preJ tr
cel mai bun raport calitate-cost c

N
r.
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t

Denumirea
lotului
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(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,, * " in cazul
corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd fn cazul in care speci/icqliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdli,

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza uiteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sou cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare qi

ponderea fiecirui factor
Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

4



Denumirea lotului lse va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total oer lot)

Factorul I
Factorul n

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

11. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea
cerin{elor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

date privind corespunderea
pre{ului anormal de sclzut)

Denumirea oneratorului economic Runda 1 Runda n
Lotul I Pre{ul f[r5 TVA/noile ,

valori
Prelul f[ri TVA /noile

valori
Operatorul economic I
Operatorul economic n

Lotul n Pretul ffirl TVA /noile
valori

Pre(ul firl TVA /noile
valori

Operatoruleconomic I
Operatorul economic n

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Pretul ofertei f[rI
TVA/Punctai ul acumulat

Lotul 1 1

2

n
Lotul n I

2

n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa{ia
solicitati

Rlspunsul operatorului economic

13.Corespunderea operatorului economic clasat
documenta{ia de atribuire:

pe primul loc cu cerin(ele stabilite ih

Data solicitdrii documentelor confirmative: 09.01.2022
Data prezentErii documentelor confirmative: 14.01.2022

Denumirea operatorului economic Se indici documentele confirmative privind
selec{ia qi calificarea OE conform documentafiei

de atribuire (inclusiv DUA
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I 4. Ofertanf ii respinEildescalificaf i:

Noti* in cazul fn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examinlri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului de lucru nr. _1_ din _19.01._ 2022 _ s-a decis atribuirea
contractului de achizi(ie publici/acordului-cadru:

Denumirea operatorului economici Motivul respin gerii/descalifi cirii
AO TGINTERTRANS.ToT J\b2 3aqexa He rrprreMJreMa
Docita Prim.ror Jlb2 He 6u.rru [peAocraBneH br Bce 3arrpam rrBaeMbre

AoKyMeHTbr (6anxoncrcas raDaHrr.rq)
FPC "Serviabil" SRL.ror J\b3 3aqnrta He rrpneMJrenra, oQepra He coorBercrByer

3arrDarrrrlBaeuoft.

Denumirea Iotului Operatorul
economic
desemnat
cistis[tor

Cantitatea Pre(ul
unitar
rara
TVA

Prelul
total IEr[

TVA

Preful
total cu
TVA

JIorJ\bl (onoulu u r[pyrcrr,r)
DUSA &
CO

I 64371.90 64371.90

.lor J\b2

(IpoayxruMynoMoJrbnofi nnonarrur;rennocrn)
ror }{b3 (Moro'{urrenno.uvxrrr)

JIorNb4 (Mncoronnxse) Slavena
LuxS.R.L.

I 74246.67 74246.67

.rorJ\b5 (Kpynnr) CHruPON
SRL

1 34063.s2 34063.52

rorJ\b6(PaurbrerrpoAynrrrnurau nn)
CHruPON
SRL

I 82717.98 82717.98

.norJlbT (3auopoxen nan pu6a) Slavena
LuxS.R.L.

1 41892.75 41892.75

.not Jtb8 (Mrconruqu) Slavena
LuxS.R.L.

1 66371.67 66371.67

ror J\b9 (Mncocnunoe) Slavena
LuxS.R.L.

1 s1600.00 s1600.00

l6.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DUSA & CO 20.01.2022 e-mail
Slavena LuxS.R.L. 20.0r.2022 e-mail
CHITJPON SRL 20.0r.2022 e-mail
SRL Serviabil 20.01.2022 e-mail

NotS* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdzttte la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

f!16 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice silsau fax
!11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax

In canl in care valoarea estimati a contracfului
este egali sau mai mare decAt pragurile
previzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

!11 zile in cazul transmiterii comunicirii orin
mijloace electronice gi/sau fax
!16 zife in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Silsau fax

NotI*Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 03.07.2016, inclusiv a termenelor
de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (1), 264 ft) ;i 265.

24. Contractele de achizifie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizi{ie public5:

In temeiul art.7I alin. lit

Nr,
d/o

I
Slavena
LuxS.R.L.

I 27.01.2022 1s800000-6 234111.09 280933.30 31.12.2022

2
CHIUPON
SRL

2 27.0t.2022 15800000-6 I 16781.51 137202.7s 31.12.2022

Ĵ
DUSA &
CO

a
J 27.0r.2022 15800000-6

64363.33 7r594.40 3t.r2.2022

Arsumentare:



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute
de art 32 alin. (3) aI Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd

tn cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfasurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Cebotari Valentina
(Nume, Prenume)

ru?E:$

9



























ntt)del-tip

DAR[] DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilir publice

1. Date cu privire la autoritatea contractantil

Denumirea autorititii contractante Primiria satului Ghidishici
Localitate mun" Chisiniu. satul Ghidislnici
IDNO 1007601009680
Adresa, str. Mateevici A.. nr.2
NumIr de'telefon 022-710-604
Numir de fax 022-7I0-2s2
E-mail oficial p rim n ria.sh i ctiEh ic ifd,grn a il. conr
Adresa,de'intirnet www.shidiehici.rnd
P-ersoana de contact (nume, prenunrc, telefon,
e-mail)

Victor Durball

2. Date cu privire tra procedura de atribuire:

Tipul'procedurii de atribuire aplicate nCererea of'ertelor de oretr"rri
Procedura de achizitie:repetatI (dupd caz) Nr
Tipul ob-iectului',contractului de, nchizitie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Achizilionarea produselor alimentare pentru
semestrul I al anulul 2022 pentrLl Inr;titulia de

educalie timpurie nr.203 din satul Ghidighici, mun
Chisin[u (repetat) '

Cod CPV 1 s800000-6
motivului/temeiului privind
edurii de atribuire ftn cazttl
r proceduri decdt licitalia

deschisd)
Nr: ocds-b3wdn1-MD -1.64198c)7 47 +94
I, ink-ul: https:i/mtender.gov.rnd/rcnd9{_slppds_.
b3wdo 1-MI) - 16419897 47 494?tab:contract-noLice
Data publicitrir'. 12.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati r actrizitii.md;

Procedura a fcrst inclusi in planul cle

achizi{ii publice a autoritlffii contractarnte

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat,

hUpc//shidighici md
epntpntluploadslZOZtltZlp -rcnfulor:
oublice-2O22.ndf
Data,
Link-ul:

Tehnici qi,ingtlum,ente spegifice de atribuire
(dupd caz)

rl-icitatie electronic[

Sursa de finantare rBuset de stat:
Valoar:ea estimatl (lei, fdrd WA) 153 360,00 lei



3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va contpleta tn cantl in cat e au.fo,st solicita.te clarificdri)

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va complela tn cazul in care aufost operqte nrodificdri)

6, Informa{ii privind oferttele depuse rpi documentele de calificare gi aferente DUAF], prezentate de 
!

cltre oper:atorii econornici:, .,

Data solicitirii clarificirilor
Denurnirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare l

Fxpunerea succiriti a rlspunsului
Data transmitefii

: Rezumatul.,m,odific[ril o r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
infofmare (dupd caz)

'[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[htdicali nuntirul de zileJ

5; P0nI la termenul'limitir (data28,12.2021 ora,14:00), au depus oferta _7_ ofertan{il

Nr. IDNO Asocia{,ii/
administrratorii

l. Cedoprirn SR[, 10Q3600026963 Costru Ilinca
) AVT LUX COM SRL 1 014600040053 Muset Dumitru
3. Telemar SRL 1003600098s73 Mocrac Natalia

documentDenumire
Denum irea operatbruhii economic

;&
E(h
c)r\

xt-a
ii.>o<U

EE
-oa
Fi

(su
' Documentele ce constituie oferta

yq consmna prin: prezentat, neprezentdt, nu core,spunde)
DUAE, Ordinul lvIF nr.7212020 neprezentqt prezentcrt prezqt|tat

Cerere de participare neprezenrctt prezentat prezentat

Dovada'inregistrarii persoanei juridice, in .

p prgvederile legale din tara in
estg stabilit

neplezenwt prezentat prezentat

D ecl arali e privi nd val abil itatea oferlei -6 rl zi I e
calendaristice

neprezentat prezentat prezentctt

neprezentat prezentat prezentat

Informatii privind asocierea neprezenmt prezentat prezenlal



. ...,. | , : ., . ..
Declaralie privind privind lista principal elor
livrari/prestiri efectuate in ultimii 3 ani de
activitate

neprezentat prezental prezenmt

D ecl arali e privind dotdril e specifi cq, util aj ul
qi echipamentul 'indeplinirea
corespunzdtoare

neprezentat prezentat prezentat

Demonstrarea aceesului la:personal /un
organism,tehnic'de specialitate, care s[
garanteze asigutarea unui control al calitdtii

neprezentqt prezentat prezentqt

Li sta sub contractanlil or qi p a rlealp [r{i I e din
contract care sunt indeplinite de acegtia

neprezentat prezentat prezentat

Iri . Jingrea telhnicd-
tului/grupului ,

:'.:;

,t ,t. .. '. 
:::'

neprezentat prezentat {n'ezentat

Specificalii tehnice neprezentat prezental prezenrut

Specificatii'd9 pre! neprezentat prezentctt prezenrut

Certifi cat,priv-ind lipsa sau existenla
restanlelor. fal[,,de .bugetul,public na1ional

neprezentat prezentat prezentctt

d alitatela
g

neprezenta.t plezentctt prezettat

neprezenrcrt prezentat prezentat

(Informatia privind denundrea documentetlor p,rezentate se vo indica ln confurmitate cu cerinlele dn
docuntentalia de atribuire ;i se va consemna prin: pre4entat, nepre4entat, nu corespunde ('in cctzul.
cdnd documentul afost prezentat, dar nu cores,oundecerinlelor de calificare))

2. Inforrnafia privind Corespunderea ofertelor cu ce-rin{ele solicitate:

Denumirea
lotului'

Denumirea operatorului
' : economic

Preful
ofertei
(firh

TVA)X

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespurr
derea cu
specifica{.i
ile tehnice

Carne de

vifd
(bovind)
refrigerat[:

N-au fost depuse oferte

Fileu de
Peste ,

,,Merluciu"
conselat

SRL':AVT I,UX COM2' 124800,00 l20A kg + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se tta indica preltrl ofertei.finate



(Informa/ia privind "CorespLrnderea cu cerinlele de caliJicare" ;i "Coresputtderea u speciJicatiile
tehnice" , se vg consemna prin: ,,+ " in cantl core,spunderii ;i prin ,,-" iJl cazul. necore,spunderii)

3. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilitein dot:umenta{ia rle atribuire (inclusiv justificalea prefului anormal cle scdzut) s-
a solicitat:

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

6, Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut

(in can4l tn care fr:r cadrul procedurii de atribrire sunt aplicate mai mttlte criter)ii cle atribwir:e, se 1)or
indica toate criteriile de atrihire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

7. Informafia privind factorii de eyaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufo,st atribuite in baza criteriilor; cel ntai bun r"aport calitate-pre1
satr cel mai bun raport calitate-.cost)

' 8. Reevaluarea ofertelor:

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

f . in urma examinlrio evaludrii qi comparirii ofeltelor depuse in cadrul procedurii de atn'ibuire s-a
decis:

. 1. . .

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru :

:'Data,
solicitirii

Oper,4torul e,qgnomic
'.

Infcrrma{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului' economic

4, Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Nlotivul respinserii/descalificl rii
Credoprim SRL N-au anexat nici un document solicitat
Telemar SRL Au prezentat un pret mai mare

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul r:alculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul i Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatontlui economic rr Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unil;ate de
miisuri

Pre{ul unitar
(fiirI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
. (inclusiv

TVA)



Fileu de PeEte

;,Merluciu"
SRL "AVT
LUX COM?' 1 200 kg 124 800,00 149 760,00

Anularea procedurii de achizil;ie public6.

[n temeiul art.7I alin. lit
Argumentare:

(Inforn\area operatorilor economici imp,li.cali in procedura de atribuire despre deciziile gupultti de
lucru pentru achizilii,se realizeazd tn conforn,ritale ar prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din.3 i.t,rlie
2015 privind achiziliile publice)

11. Tel'menul de agteptare pentru incheierea contractrului:

,In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prev[zute Ia aft.2
alin (3) alLegri nr. ig iOin : lulie 2015
privind achizitiile publice

V 6 zllein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau'fax I
n 11 zile inoazul netransmiterii cornunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contracfirlui
este egald sau mai mare desit pragurile:
prevdzutela,arl,2 alin, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziltile publice

E 1 1 zile in cazultransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptar"e re.spectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 i.ulie
2015 privind achiziliile publice, inclusit,a termeneilor cle aqteptare, se efectneaiit ln conforntitate crr
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (C.a,l,cularea Terntentilti) al Codului Civil al Repr.tblici i Moldot,cr),

12. Contractul de achizitie/acordul-cadlru incheiat:

Denumirea
operatorului

economiq

Intr:eprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

str:din

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractulur
T'ermen de
valahilLitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fdrd TVA inclusiv
TVA

AVT LUX
COM SRL

Cu capital
autohton 19 01.02.2022

O
@\n

124800,00 149760,00 3| 07 2022

10. Infoimarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Cedoprim SRL 25.01.2022 e-mail
AVT LUX COM SRL 25.01.2022 e-ntail
Telemar SRL 25.0I.2022 e-ntail



13. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica clatd se bompleteazd doar tn
cazul in cgre la procedura de achizifie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contracl/conftacle pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de drrabilitate):

Prin pre4enta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de a;teptare pentru incheieren
contractului/contractelor indicqte afost respectat (exceptdncl cszurile prevd4ute ,Ii irt. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cd tln ca4ul clepunerii contesialiilor ;Urnu
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, uceostea au fost examinste ;i solulionate

hin prezenta dure de se I cle lucru pentru achi4ilii conjirmd core:ctitudinea desfusurdrii procedurii
le schizilie,fapt pe4tru rdspunrtrere conform preveclerilor legale tn viggare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii: ,

, Victor DURBALA

(Nume, Prenume)

Au fost aplicate ;criterii achizi(ii publice durabile (achizilii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost apliczLte criterii de
dur:nfuflli1a1g (lei MD): (indicafi ,suma cu TVA)

fost aplicate criterii

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

Prelul cel mai scdzut n

Coslul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pref a

Cel mai bun raport calitate-co,yt n



































D A R E  D E  S E A M A
de atribuire a contractului de achizitii publice ■ 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.01 din 31 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Aparatul Presedintelui Republicii Moldova
Localitate mun. Chisinau
ID NO 1006601003810
Adresa bd. Stefan cel Mare 154
Numar de telefon 022-26-52-47
Numar de fax -

E-mail oficial a. mihai 1 uta@prm.md
Adresa de internet http://presedinte.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Alexandru MIHAILUTA

2. Date cu privire la proeedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Proeedura de negociere fara publicare prealabila a 
unui anunt de participare

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

Bunuri □ Servicii ■ Lucrari □

Obiectul achizitiei Servicii de deservire a delegatiilor oficiale
Cod CPV 55300000-3
Expunerea motivului/teineiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decdt licitatia 
deschisa)

Legea 131 din 03.07.2015 §i anume art.56 al. e. : 
un singur operator economic dispune de serviciile 
necesare si nu exista о alta alternativa

Proeedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
u-’wvt'. mlender. gov. md)

Nr: -
Link-ul:
Data publicarii: -

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

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare ■ Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fa r  a TVA) 250 000,00

mailto:uta@prm.md
http://presedinte.md


3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare

-

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fa s t operate modificari)

Rezumatul modificarilor -

Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz) -

Termen-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) -

5. Pana la termenul-limita (data 24 ianuarie 2022, ora 12:00), au depus oferta - 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO Asociatii/
administratorii

1. Institutia Publica „Palatul Republicii” 1003600062969 Nicolae DUMBRAVA

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

„Palatul Republicii5' IS
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica Prezentat
Propunerea financiara Prezentat
DUAE Nu se aplica Nu se aplica
Garantia pentru oferta
(dupa caz) Nu se aplica Nu se aplica

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

Dovada mregistrarii persoanei 
juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din {ara in care 
ofertantul este stabilit

Nu se aplica Nu se aplica

(Infarmatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consem naprin: prezentat, neprezentat, nil corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fa s t prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))



7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fera TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Servicii de 
deservire a 
delegatiilor 

oficiale 
pentru anul 2022

Institutia
Publica
„Palatul

Republicii”

100000,00 anul 2022 + +

Servicii de arenda 
a salilor pentru 

delegatiilor 
oficiale 

pentru anul 2022

Institutia
Publica
„Palatul

Republicii”

150000,00 a n u l2022 + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei fina le
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ’’ si ’’Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si 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:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

- - - -

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

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 lo tu r i :____________ ___

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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



12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care aufost 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 factorial 1 Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fa s t reevaluate repetat)
Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
s-a tlecis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretul total 
(inclusiv 

TVA)
Servicii de deservire 
a delegatiilor oficiale 

pentru anul 2022

Institutia Publica 
..Palatul Republicii” anul 2022 100000.00 100000,00

Servicii de arenda a 
salilor pentru 

delegatiilor oficiale 
pentru anul 2022

Institutia Publica 
„Palatul Republicii” anul 2022 150000,00 150000,00

Anularea procedurii de achizitie publica: 

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
econo mic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Institutia Publica „Palatul 
Republicii” 24 ianuarie 2022

Procedura de negociere fara 
publicare prealabila a unui 
anunt de participare

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

4



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 □

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

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru Tncheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
a u toll ton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cad ru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac 
ord ului-cad rufara TVA inclusiv

TVA

Institutia
Publica
„Palatul

Republicii”

Cu capital 
autohton 1 26.01.2022 55300000-3 250000,00 250000,00 31.12.2022

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

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

Valoarea de achizitie 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 lotul/lotunle pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scazut □

С os tul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pre( □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 (din. (3) id Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd in caz.ul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost exanimate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfasurarii procedurii 
de achizitie, /apt pentru care poarta rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

C o n d u c a to r u l  g r u p u lu i  d e  lu cru  p en tru  a ch i - * ::-

Cristina GHERASIMOV
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr 5 din 01 februarie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Secția Cultura si Turism
Localitate Soroca
IDNO 1008601000086
Adresa mun. Soroca str.Independentei,74
Număr de telefon 023023114
Număr de fax 023023336
E-mail oficial scultura. soroca@mail. ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Turcan Lilia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de prețuri aLicitație deschisă 
□Altele: [Indicați]

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

Bunuri Servicii V Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de paza pentru a.2022
Cod CPV 79700000-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21049832
Link-ul: https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD-1641894222919
Data publicării: 11.01.2022

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

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

□ Da VNu
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 nSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică □Catalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 390000.00 lei

1

http://www.mtender.gov.md


3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

(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]

1. Până la termenul-Iimită (data 24.01.2022, oral2:00), au fost depuse două oferte.

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. SC DVS Service SRL 1004600013407 Litvinov Ilie- 
administrator, 
Olari Vladislav

2 IS Servicii Paza a MAI 1010600043506 Sergiu Sava
5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC DVS 
Service SRL

IS Servicii Paza a
MAI

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

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

prezentat prezentat

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

Document 1
Document n

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
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Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1 SC DVS Service 

SRL
390000,00
lei

3 posturi + +

IS Servicii Paza a 
MAI

498432.00 
lei

3 posturi + +

* 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)

1. 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

8. Ofertanții respinși/descalifîcați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
IS Servicii Paza a MAI Criteriul de evaluare aplicat pentru 

atribuirea contractului: cel mai mic preț
9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V
Cdstul 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)

11. 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
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(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de
paza

SC DVS
Service SRL

11 luni 35454.55 390000.00 468000.00

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin, lit

A rgu men ta re:_____________________________________

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IS SERVICII PAZA A MAI 26.01.2022 Prin 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)

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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).

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumir întreprinde Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de
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ea 
operator 

ului 
economic

rea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/ 

Cu capital 
străin

și data 
contractului/ 

acordului-cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

valabilitate al 
contractului/aco 

rdului-cadru

SC 
DVS 

Servic 
eSRL

Capital 
autohton

Nr
.9 31.01.20

22
797130

00-5
390000 

.00
468000.0

0 31.12.2022

16. 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:

(Nume, Prenume)
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ea 
operator 

ului 
economic

rea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/ 

Cu capital 
străin

și data 
contractului/ 

acordului-cadru

Iară TVA inclusiv 
TVA

valabilitate al 
contractului/aco 

rdului-cadru

SC 
DVS 

Servic 
eSRL

Capital 
autohton

Nr
.9 31.01.20

22
797130

00-5
390000 

.00
468000.0

0 31.12.2022

16. 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)? (DANII)

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/Ioturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Prețul ce! mai scăzut a

Costul ce! 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:

(Nume, Prenume)

5



DECIZIE 

de atribuire a contractului de achizitii publice • 
de incheiere a acordului-cadru • 

de anulare a procedurii de atribuire 0 

DECIZIE DE REV ALU ARE 

in baza: • deciziei ANSC; • raportului de monitorizare; • decizie autoritatii contractante 

Nr. DAC-01/2022 din 31.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 

Localitate mun.Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 

Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial primaria(£),balti.md 

Adresa de internet httD://balti.md/transDarenta/achizitii-publice/invitatii-de-Adresa de internet 
participare 

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

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice®gmail.com 

2. Date cu orivire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de preturi 

0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Procedura de achizitie repetata (dupa  caz) Nr:-

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii de  elaborare  a  documenta(iei de  proiect deviz 
pentru obiectul  „Reparatia  capitala  a  str.Izvoarelor, 

str.A.Pokriskin si  str.G.Musicescu 
din mun.Balti", 

conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 71242000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in  cazul  aplicdrii  altor 
proceduri decat  licitatia  deschisa) 
Procedura de atribuire (se  va  indica  din  cadrul 
pnrtalului vuvernamental  www.mtender.vov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1642080190989 Procedura de atribuire (se  va  indica  din  cadrul 
pnrtalului vuvernamental  www.mtender.vov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdDl-

MD-1642080190989?tab=contract-notice 

Procedura de atribuire (se  va  indica  din  cadrul 
pnrtalului vuvernamental  www.mtender.vov.md) 

Data publicarii: 13/01/2022 

Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

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

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru •Sistem dinamic de achizitie nLicitatie 
electronica ciCatalog electronic 

Sursa de finantare •Buget de stat; oBuget CNAM; ciBuget CNAS; nSurse 
externe; 0 Alte surse: buget local 2022 

Valoarea estimata (lei,  fara TVA) 166 666,67 

1 

http://www.mtender.vov.md
http://www.mtender.vov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdDl-
http://www.mtender.vov.md


3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in  cazul in  care aufost  solicitate  clarificari) 

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

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
(Se va completa in  cazul in  care aufost  operate  modificari) 

Rezumatul modificarilor 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 

Nu au fost operate modificari 
-[Indicati sursa  utilizata  data  publicarii] 

Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa  caz) 

-[Indieafi numarul  de  zilej 

Pana la termenul-limita (data 31/01/2022 10:00), nu au fost depuse oferte. 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

6. Informatii privind ofertele depuse §i documentele de 
prezentate de catre operatorii economici: NU AU FOST D1 

calificare aferente DUAE 
hIPUSE OFERTE 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va  consmna prin:  prezentat, 

neprezentat, nu  corespunde) 

Formularul ofertei F 3.1 
Specificatia tehnica (Anexa nr.22) 
Conform caietului de sarcini 
Specificatia de pret (Anexa nr.23) 
Garanjia bancarS 1% 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) 

Cerere de participare (anexa nr. 7) 
DECLARATIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

Documente de calificare 
Se va  consemna prin:  prezentat, 

neprezentat, nu  corespunde 

Informatii privind asocierea (anexa nr. 11) 
DECLARAJIE privind lista principalelor prestari efectuate in ultimii 3 ani 
de activitate (Anexa nr. 12) 
Declarajie privind dotarile specifice, utilajul §i echipamentul necesar pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului (anexa nr. 13) 
Declara{ie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului (anexa nr. 14) 
Lista subcontractanjilor ji partea/partile din contract care sunt Tndeplinite de 
acedia (anexa nr. 15) 
Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este stabilit 
Certificat de efectuare sistematica a piajii impozitelor, contributiilor -
valabil la data deschiderii ofertelor 
Garantfa de buna execute 5 % 
(Pentru agentul economic cijtigator la etapa semnarii contractului) 



DECLARATIA privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi §1 
neincadrarea acestora in situatia condamr.arii pentru participarea la 
act ivi ty ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruppe, frauda 
si/sau spalare de bani 

(Informatia privind  denumirea  documented  prezentate  se  va  indica  in  c o n f o r m i t a t ' C \ ' e r ^ c ^ d 
doamentafia de  atribuire  ? i se  va  consemna  prin:  prezentatneprezentat,  nu  corespunde  (m  cazu,  cand 
documentul a  fast prezentat, dar  nu corespunde cerintelor  de  cahficare)) 

7 Infnrmatia nrivind corespund erea ofertelor cu cerinte e solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul 
ofertei 

(fara TVA)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

I 

* In  c a z u l utilizdrii  licitatiei  electronice  se  va indica pretul oferteifinale 
(Infarmafia prh^ind "Corespunderea  cu  cerintele  de  caUficare"  ,/  "Corespunderea  cu  specificate  tehnice  , 
seva consemna  prin: „  + " in cazul corespunderii  fiprin  „-"  in  cazul necorespundern) 

8 Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
' ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretulm 

anorma 
Data 

snlicitarii 

il de scazut) s-a solici 
Operatorul 
economic 

tat: 
Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 

operatorului economic 
-

9. Qfertantii respinsi/descalificati: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: /IndicatiJ 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-prej • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati NU SE APLICA: 
(Se va completa pentru loturile  care  au fast atribuite in  baza criteriilor: cel  mai bun raport calitate-pref  sau  cel 
mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

3 



Denumire factorul 1 
Denumire factorul n 

Dc 

Denumire factorul 1 

Ponderea 
Ponderea 
mumirea operatorului econo 
Ponderea 

tnic n Total 

Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va  completa  in  cazul  in  care  ofertele  aufost  reevaluate  repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor 
Modificarile operate _ _ _ 

i n urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 
Atrihnirpa contractului de achizitie pub ica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

masura 

Pretul 
unitar 

(fara TVA) 

Pretultotal 
(fara TVA) 

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA) 

- - - - -

Anularea procedurii de achizitie publica: 
in temeiul art. 71 alin. _1_ lit _a)_ din Legea 131/2015 
Argumentare: nu a fost depusa nicio oferta. 

15. C o m p o n e n t grupului de lucru: 

Nr. Nume, Prenume Functia in cadrul grupului de lucru Semnatura 

1. GRIGORI§IN NICOLAI Pre§edintele grupului de lucru concediu medical 
A T 

2. SMULSCHII GHENADIE Membrul grupului de lucru $ 1 / 7 

3. DUBIJKAIA TATIANA Membrul grupului de lucru PitiitJld 

4. GRIJAI VALENT1NA Secretar 

5. ALICEANSKAIA ELENA Membrul grupului de lucru d - f e t y / / 

6. BALAN V1TALIE Membrul grupului de lucru 

7. BEJENARI VICTOR Membrul grupului de lucru 
— 

8. CEREMU§ LILIANA Membrul grupului de lucru 

9. DIONEAC LUCIA Membrul grupului de lucru C t f c t y f a -

10. GLIGA ELENA Membrul grupului de lucru munca la distanta 

11. IVANOVA ELENA Membrul grupului de lucru concediu medical 
/ 

12. LATEANU ALA Membrul grupului de lucru g y j 

13. STATNIC NATALIA Membrul grupului de lucru 
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DARE DE SEAMA

de аtriЬuiге а contractului de achizilii publice ,/

de iпсhеiеге а асоrdului-саdrч п

de апulаrе а ргосеdurii de аtгiЬuirе п

шr.0 din bL.ot.zozz

3. СIаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеlа iп cazul iп care аu fosl solicitate clarфcdri)

Data soIicitйrii clarifi сйrilоr
Dепu m irеа оrrеrаtоrului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului
Data transmiterii

4, Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va complela iп саzul iп care aufost ореrqlе modificdri)

l. Date cu privire la autoritatea contractantй:

Dепum irea autorit5{ii contractante lnspectoratul national de secuгitate publicё

1,ocalitate Mun. Chisinёu

lDNo 10l3601000509

Adresa Str. Doina l02

Numйr de telefon 069484989

Numйr de fax
E-mailoficial insp(Oigp,gov.md

Adresa de internet
Реrsоапа cie contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail) Daniela Вuпбсаlе; daniela.bunacale@igp.gov.md

2, Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

TipuI рrосеdurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оfегtеlоr de рrе(uri lLicitalie deschisё
/Altele; Negociere/drd publicarea prealabilld а uпui апuп| de

oarticirэare

Рrосеdurа de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/ acordului-
саdru

вчпuri п servicii / Luсrбri п

obiectul achizi(iei ýeiuicli de dеsеrчirе tehnictr а automobilelor aflate iп perioada

de sаrапtiе

Cod СРV 50l l0000-9

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii qltor
pr о cedur i de с dt l ic it а| ia des с his d)

Automobilele se аflё in регiоаdа de garan{ie, оriсе mоdifiсаrе,
instalare optionala ча anu[a gагап}iа сопfоrm contractului de

Viпzаrе-сumрtrrаrе

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul

р о r t а lulu i guy er паm е пt al yyww. m t е пdе r. goy. m d)

Nг:

Link-ul:
Data publictrrii:

Platforma de achizi{ii pubIice utilizat5 п achizitii.md; п e-licitatie.md; п урtепdеr.md

Procedura а fost iпсlчsi in рlапul de achizi{ii publice
а autorit5{ii contractante

/Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

Апuпt de inten(ie publicat in ВАР (dupd caz) Data;

Link-ul;

Tehnici gi instrumente specifice de аtriЬчirе
1duрd c,uz)

пДсЫd-саdru lSistem dinamic de achizilie nLicitalie
еlесtrопiсё nCatalog electronic

Sursа de fiпап(аrе /Buget de stat; пВugеt CNAM; nBuget CNAS; пSursе

ехtегпе; nAlte sчrsе: Pпdica|i]
Vаlоаrеа estimat5 (lei, fdrd TVA)

,l52 
585,84



@publicdrii]are (dupd

ТЙйаi "".dr"l 
de zile]

hidere a ofertelor

prelungit (dupd caz)

(data l8.01.2022,ora l0:00), au depus oferta l

,:;;;;;; ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DuдЕ prezentate ореrа

Рiпй la tеrmепu1-1imitй (data
Asocia{ii/

administratorii
Isоr scerbinschi

IDNo
Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчl ecolru

юоzоооOO9Oзs
l de сйtrе operatorii

Dепumirе dосumепt
,тллс HERMES,, S.A.

й;r""t.'.ъе constituie oferta

Nu о fort solicital
бurапliа pentru оfеrtё

йсumепtе de calificare

Se va сопsmацgpуiп: рlэryпtlg1\

ificatiitehnice
pozitelor,

ffi оrеsрuпzёtоаrе pentru

rеа serviciilor

e deservire

G,1 i fi;"t d' сопфlпr itg!9_рg!цg iesel de schimb

ореrаtоri economici

Dепumirеа lotului 
l

l

LoTl ]

ы

о
9 rcв

Ф5
Zo
!! ,б
.iЕ

э

cl
6)

d

ф
Q

N
r.
lo
t

DЛЛС HERMES

Рrе( unitar Гбrй
TvA

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu cerin(ele de

calificare

Dacia DUSTER lll
-_-_-1-1

, a.p.202l, 1.5 dCi,4х
I

4 526,6,7 l

:4, Еurо 6
т*l +

l
|2

(D

о

l5 5 966,6,| + +

2

J

t
5

6

Dеsеrчirеа tehnictr пr,lI

плл_..,irдо tаЬпiсй пr.III
:
:
+

+

lб
,l2|з,34 +

tehnici пr, lv lб |з,72з,з4 +

Прс tehnici пr, v 8 4 526,6,I +

Dеsеrчiгеа tehnicд пr,vl 4 l в 65з,з4
l

+

]е, 4х4.)USTEl _-l+
l

r-.+-, 
--г, 

l

l б з15_84 Т-
"hпiсй пr. IlI о

Ф

о

+ +

Deservirea tehnicЁ пr, IV

Fеsеrvirеа tehnicй пr. V

l 9 9,76,6,7
2 +

l 2 593,з4 +

J 2

economlcl:

с or es рu пdесеr i п| elor de с al фсаr е) )

1. lпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сu сеriп{еlе solicitate:

I

LU . ! vаЁlа
1--



LoT 3 Sknda SUPERB Вl8 FL, a.p.2021,2.0TSI, DSG7
т

4 4,70,84 l
+ +

1
Г*.r,i"", tеhniс5 nr. I J

II Ф
l

о

J 8 257,50 +
2

J 1 з,70,84 + +

J Dеsеrчirеа tehnlca пr. lll
+ +

4 Dеsеrчirеа tеhпiсй пr. IV 3 l0 335,84

М2 460ЕF, a.p.2021,2.2 TDCi

l

| ,crT F'orrt TRANZIT
+

Dеsеrчirеа tehnicй пr. I Ф

о

2 6 26з,з4 +

2 8 445,84 + +
,) Dеsеrчirеа пг. II

LOT 5 ýkoda Ocltavia А8 Combi,l,4 TSI

+

l Dеsеrчiгеа tehnicё пг. l
с0t

о

!
4

3 750,00 +

6 083,з4 + +

2
Г)еsеrчirеа tehnicй пr. II

4 6 002,50 + +

J Deservirea tehnicй пr. III

* iп саzul ulilizdrii licita|iei electroпice se va iпdica pre|ul 
_oferrci rtпdе,

;";::#,,y,;:tr;;':y;:,:;;:;;;;;;,;"; ;;;!,;;;; 
,i1,,{;ii;;1i;i:i:л,",S::::!,пdеrеа сч specifica|iile tеhпiсе" , se ча

l IrllUI lllullц yl I yllIv

сопsеmпарriп: ,,1-''iпсаzilсоrеsрuпdеriisiрriп,,-"iпсаzulпесоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date р,i"Ч"л"л1:1|::':::т,::::еiсu cerin{ele stabilite

i"1::x;:;;ы;.;r,;;;ii".i"rr" i"riiп*..u pre{uluianormal de scйzut) s_a solicitat:

l0. Motlalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtгu fiесаrе lot /
pentru mai multe loturi cumulate п

репtгu toate lotuгile п

дltе limitaгi privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt: Рпdiсауi]

.Iustificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

l l. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеtul cel mai scбzut /
costul cel mai scЁzut п
Cel rnai Ьuп rароrt calitate-pre1 п

Cel mai Ьuп гароr1 calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de,atribuire suпl aplicate mai muhе criterii de qtribuire, seyor iпdiса toate criteriile

cle atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(se va completa репtrч loturile care au fost atribuite iп bqza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1 sau cel mai Ьuп

raporl calitate-cost)

l3. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se t,ct сс-lпlрlе!а iп caztll iп cclre ofertele au.fost rееvаluаlе repelat)

Ke"mutul rйspunsului operatoruluilnforma{ia solicitat5

Ofertan{ii respin;i/descalifica!i:

Йп u m irеа орещФIцЩ! Jý9д9mj9

Punctajul calculatvаlоаrеа din оfеrtйFactorii de ечаluаrе
оrчlчi есопоmiс 1

Dепumirе factorul l

D." 
"rn 

i r"а.ре]q19lцЦ1_99!д9цý J

Dепumirе factorul l

+



M"tt""' **аluйrii оfеrtеlоr

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii pi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire s-a decis:

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

Pre{ul cu
тчл

Suma
f5rй
тчА

Sчmа сu
тчАN

r Denumirea Вuпurilоr
Dепumirеа
ореrаtоrulu
i есопоmiс

Cantit l

atea 
l

Pre{ul
йrй
TvA---:.-

LOT l Dacia DUSTER III' а

i

.р.2021,1.5 d,Ci, 4х4, Еurо 6.
4

5 4з2,00 54 320,00 65 l84,00
l Dеsеrчirеа tehnictr пr.l q)

l2 4 526,6,7

(л
н
а
н
Q

89 500,00 l07 400,00)
Dеsегчirеа tеhпiсё пr.ll l5 5 966,6,7 7 160,00

l l5 4l3,34 l38 496,00
J Dеsеrчirеа tеhпiсё пr.I Il lб

,7 2lз,з4 8 656,00

2|9 51з,34 26з 488.00
4 Dеsеrчirеа tehnicё пr. IV lб |з,72з,з4 lб 468,00

зб 2|з,з4 43 456,005 I Dеsегчiгеа tehnictr пr. V 8 4 526,6,7 5 432,00

з4 6|з,з4 4l 536,00
б Dеsеrчirеа tehnicё пr.vl 4 8 653,34 10 384,00

549 633,34 б59 5б0,00
4
4

4
LoT 2 Dacia DUSTER III, а,р,2019, 1,3 ТС", Ц4' 

,

l Dеsеrчirеа tehnicё пr. III
аUа

4q);на>:d!

l 6 з l5,84 7 579,00 6 з l5,84 7 579,00

l 9 9,76,6,7 9 9,76,6,7 1 l 972,00
1 Dеsеrчirеа tehnicё пr. IV l1 972,00

259з,34 l зl12,00
J Dеsеrчirеа tehnicй пr. v l I 2 593,з4 3 112,00

l llI

TOTAL LoT 2

iii
l8 885,84 l ,1663,00

LOT 3 ýkoda SUPERB В8

i
FL, а.р.2021 2.0TSI, DSG7

_f
5 365,00 l з 4 l2,50 16 095,00

l I Deservirea tehnicё пr. l
(л

(л
ц
z.

н
(,

3 4 4,70,84

241,72,50 2912,7,00
) Dеsеrчirеа tehnicб пr. ll з s 257,50 

l

9 909,00 
l

J
,7 

3,70,84 8 845,00 22112,50 26 5з5,00
Dеsеrчiгеа tehnicб пг. III

3 l 007,50 37 209,00
1 Dеsеrчirеа tеhпiсё пг. IV J l0 335,84 12 403,00

ll|,

TOTAL LoT 3 9l 305,00 l09 566,00

-
LOT 4 Ford TRANZIT, М

I

2 460ЕF, а.р ,202|,2.2TDCI
!

7 5 l6,00 12 526,61 l5 032,00l Dеsеrчirеа tehnicб пr. l t< < u т 2 6 26з,з4

4



l б 891 ,6710 l35,00
Dеsеrчirеа tehnicб пr. Il

TOTAL LoT 4

LOT 5 ýkoda Octavia А8 Combi,l,4 TSl

Ф

<и
azj: ц!н

Dеsеrчirеа tehnicб пr. I

24 ззз,з46 083,34
Deservirea tehnicб пr. II

28 8 l2,0024 0l0,00
Dеsеrчiгеа tehnictr пr. III

76 0l2,00
TOTAL LoT 5

. Iпfоrmаrеа ореrа
йпdяlitаtеа de trапsmitеrе

Data transmiterii
e-mail

,IJAAL гl

Апulаrеа procedurii de achizi{ie public6:

Аrsumепtаге:

torilor economici despre deciziile gruputui de lчсrч репtru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicasi iп procedura de_atrib.uire.despre deciziile вуuцulуi de lucru репtru achizi|ii se

realizeazйiпcoпformitatecuprevederileart. зiоiL"giiпr. t31 diП3 rulii20t5PriviПdachizi|iilePublice)

lб. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrmепul de aýteptqre resp,ectat,
'ach1iyiiilte 

publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de

i col|ruh'rro Теrпепului) al codului ciyil

prevdzute de Legea пr, t|l diп 3 iulie
'iп 

сопfоrmilаtе сч prevederile TITLULUIcalcularea tеrmепеlоr
aýteptare, se фсtuеаzd
al Republicii Moldova),

incheiat:

20l5 privind
' IV Capitolul

l de achizi{ie/acordul-cadru

l8.1nforma{iaprivindachizi{iipublicedurabile(achizi{iiverzi)(rubricadatй
рrосеdurа Се асtrizЦе рuЫi,а 1u 

fost aplicate criterii de durabilitate qi

lot/loturi репtru .u" uu fost aplicate criterii de durabilitate):

se соmрlеtеаzй doar iп cazul in care la

s-a incbeiat сопtrасt/сопtrасtе pentru

iiprin mijloace

electronice Ei/sau fax п
actului este mai

,i.a ae"at рrаgurilе prevtrzute |аyt;.2 alin,.(3) alLegiiпr,

iз r cin 3 i;lie1Ol5 privind achiziflile publice ffiоmuпiсёriiрriп
mijloace electronice ýi/sau fax п

ipгin mijloace

еlесtrопiсе qi/sau fax n
tului este egalё

sau mаimаrе decit pragurile prevtrzute Р."I:.? alin,,(3) al

Йii"r. iir a;n З iutle-zol5 pгivind achiziliile publice uпiсtrrii рriп

mijloace еlесtrопiсе ýi/sau fax п

7. Contractu
vаlоаrеа сопtrасtului Теrmеп de

valabilitate al
contractului/
асоrdчlui-

саdrч

Dепumirеа
operatorului

economic

ТГtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
/-,,.опitяl qtrйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod СРV
lЕrй ТVА inclusiv ТvА

903 103,00 з1.12.2022
vrlý 5\ý\.}}. 50 1 1 0000-9 752 585,84,,DAAc

HERMES" S.A
Cu capital
autohton



рriп рrеzепlа clare cle seamd, grupul de luсrч declard сd tеrmепul de a$teptare pentra tпch,eierea coпlractului/conlractelor

iпtliсаtе Bfost respeclat (ехсерtапсl cozurile prevdzute de art. 32 аtiп. (3)'al Legii пr, t3I diп 3 iulie 20l5 priviпd achizi|iile

publice ), рrесuпl qi са iп 
"orul 

,I"punrrii coпtesta|iitor qi/sau recep|ioпdrii йроо.trlо, de moпitorizare, aceaslea оu fosl

ехаmiпаlе ;i solu|ioпate.

Рriп prezettlo dare tlе sеаmd, grupul de luсrа репlrч acltizi|ii сопlirmti corectitudinea desfdsurdrii procedurii de achizi|ie,

.opr)eпtru care poartd rdspiпclere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare. / )

Сопdчсйtоrul grupului de lucru pentru achizi{ii:

f"{aJoZ '- , ''

(Numе, Рrепumе)

Аa"ý
ýлfд'

'iýýЧtЧчЗ-'ч?:
fSru t

lltt ,r.

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi{ii
r,e гzi)?

(iпdicasi sumа сu TI/A)vаlоаrеа de achizi{ie cu Тvд din сопtrасt/ contracte а lоtulчi/lоturilоr

репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

cottuI Срv al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de

du rabilitate:
Рrеlul cel mai scizut в
costul cel mai scбzut п

Cel mai bun rароr1 calitate-preJ в
Criteriul tte аtriЬuirе pentru lotul/loturile pentru care ач fost aplicate

criterii de durabilitate:

6

















Darea de seami

de atribuire a contractului de achizi{ii publice

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

Nr. 01 Din 3l'01'2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

Date cu privire la procedura de atribuire:



3.

4.

Operatorii economici
sunt

careaudepuscererideparticiparelaproceduradeatribuire:nu

Tl-,,-itoo nnerqfnrilor economiCi n'utu Oepunerii cergrii de participare

Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:nu
(Se va complita in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: NU

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

6. pfini la termenul-limitd (data 28.01.2022, ora 11:30), au fost depuse 0 oferte:

f,.

Deschiderea ofertelor a avut

Oferte intdrziate (duPd caz):

loc la data de 3lianuarie 2022 ora 14:00'

NU SUI{T

Data solicitirii clarifi c[rilor
Denu-itea oPeratorului economic

E*pun*t.u succinti a rezumatului

Data transmiterii
unsul la demers

Cot totut"a documenta{iei de atribuire

| *^,lifinirilnr
Irdtc"ti s,rtta uttlizatd qi data publicirii:

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
./s, )

l-'t a +

I'ransmise operatorllor ecullurrlc' t tt t =E:i' " *'
Nur
Dau Cu-zileffinere qi deschidere a

ofertelor Prelungit

Asocia{ii/ad ministrato rii
Denumirea oPeratorilor

economici

Notificiri Privind I

restituirea ofertelor
Data, ora Prezentlrii

7. Documentele ce constituie oferta:nu sunt

(ffirm,aYia privind documentele prezentate se va consemna prtn ,, + " in cazul Prezentdrii, ,' in cazul

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

DUAE Garanfia
pentru oferti

Hubd caz)



Pr"tru toate loturile
P""tru mai mnlte loturi cumulate

ffiaruldeloturicare
fi atribuite 44gggf-gftrtantffiibuicontractulJustificarea declzrer o'

Criteriul de atribuire aPlicat:

10. Informa{ia privind ofertele depuse:nu sunt

(Informalia privind corespundereg oE cu specificaliile tehnice se va indica prin: "+ 
"'in cazul

'"Jrriiiariii si prin ,,-'i in cazul necorespunderii)

constat[ri/comentar ii (se comp,leteazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui oE

corespund cerinyelor stab)ilfte tn documentayfa de atribuire' cu expunerea neconformitdlii)

*Informatia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(se va compreta taberur de mai ios pentru rotu'rire.care au fost atribuite in baza criteriiror: cer

mai bun raport ,o,"o1-'-pret sau cit mai bun raport calitate-cost)

nu



* Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice:nu a avut loc
(Se va completa tabelul de mai jos in cqzul aplicarii lic'ituliei elec'tronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire.nu

rirea operatorului economic

)enumirea lotului

Factorul I

Factorul n

12. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea
cerinfelor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

date privind corespunderea
prefului anormal de scizut)
nu sunt

(se va indica punctajul total

Denumirea operatorului
economic

Runda I Runda 2 Runda 3

Pre{ul ofertei f[rI
TVA/Puncta i ul acumulat

Denumirea operatorului
economrc

ClasamentulDenumirea lotului

Operatorul
economtc

Documentul qi/sau
informa{ia
solicitati

Data transmiterii R[spu nsul operatorului economic

13.Corespunderea operatorului economic

documentafia de atribuire: nu sunt

Data solicitdrii documentelor confirmative:

D ata pr ezentdrii do cumentelor confi rmat i ve :

PROPU
NEREA
TEHNI

CA

clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in

CER
T.DE
LA IF
PRIV
IND
LIPS

A
DAT
ORII
LOR

COR
T,DE
ATRI
BUIR
EA
CON
T.BA
NCA
R

ULTIMU
L

RAPORT
FINANCI

AR



14. Ofertan{ii respin;i/descalifi ca{i: nu

M"tt.,'tt t-tpt"gerii/descalifi cirii

Noti* in cvzul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerin{ele stabilite tn doiumentiyfa de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la Pct' 14'

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire in baza

deciziei grupului de lucru nr.01 din 31.01.2b22s-adecis anularea procedurii de achizi{ie

public[:

r.6.Informarea operator'or economici despre deciziile grupurui de lucru pentru achizi{ii:nu

sunt

Noti* Informarea operatorilor economici implicali tn procedurq de atribuire despre deciziile

grupului de lucru pentru achizi;ii ,, /ri'oti"o'd in conlormitate cu prevederile art' j I al Legii

'nr.'l3I din 3 iulie 20 t 5 privind achizi;iile publice'

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

Not6:Conformart.Tlal.llit.aLegeal3jl2005laconcursrruaparticipatniciunofertants-a
decis anularea procedurii de achizilie publica:

Suma
totall

ffiri TVA

Pre{ul
unitar

ffir[ TVA
Denumirea lotului

Modalitatea de transmitere
Data transmiteriiDenumirea oPeratorului

ffiiterii comunicirii Prin

mi i loace electron ice Ei/sau lfa4ffimatla contractului

"rt. 
tui mici decAt pragurile prevdzute la art' 2

"ii". ill al Legii nt' i:1 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile Publice

- 11 ,tt" in cazul netransmiterii comuntcirll pfln

miiloace electronice Ei/sau fax

n tt tite in cazul transmiterii comunlcarll prln

miiloace electronice ;i/sau faxffiimati a contractului

este egall sau mai malg d.ecdt .pragurile

".""ar"i" 
la art.2 alin' (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

ffierii comunicariiprin

miiloace electronice $i/sau fax

Noti* calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din 03 '07 '2016' inclusiv a

turmenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITL\ILUI IV Capitolul

I (Calcularro frr*rnului) al"Codului Civil, ;i implicit, art' 261 (l)' 264 @ ;i 265'

-lS.Gontractele de achizifie incheiate:nu sunt



. lg.Anularea procedurii de achizifie publici:

in temeiul yrt. 7 1 alin. -1- 
lit a-.

Argumentare: _ la concurs nu a participat nici un ofertant, s-a decis anularea procedurii de

achizilie publicd

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru

tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute

de urt. 32 alin. (3) al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Si cd

tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate ;i solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea

desfdgardrii procedurii de orhizilit, fapt pentru cflre poartd rdspundere conform

prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Gonfa Elena

(Nume, Prenume)

6,"4//
(Semndtura)

o
U
E

















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.01 din 08.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denuminea autofitltii contra€tante, Prefura sectorului Ciocana
Localitate mun. Chisin[u, sec. Ciocana
IDNO 10076010105i8
Adresa bd. Mircea cel Bdtriln. 4/3
NurnIr'de,telbfon 022-33 -3 4 -3 4. 022-33 -1 8 -07

Numir de fax 022-33-34-34
E-mail oficial info@Fretura.ciocana.md

ciocana.achizitii@smail.com
Adresa de internet https ://ciocan a.mdl ro I
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

nail)
Sinilga $COLNIC

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisd

Procedura, de,achizitie repbtati (dup;6 
"u21

Nr:
Tipul'obiectul,ui:, contraetului d6..,,,:,,achizifie/
aCOfdUftii-CadfU ,... ':r: ,t , ::,.. . :r ' r:iir

Lucrdri

Obiectul aehizi{iei

, ' 
'.,

Amenajarea trotuarelor, parcdrilor ;i a terenului
aferent acestora din bd. Mircea cel Bdtrdn (Etapa 1),

mun. Chisindu
Cod CPV,, 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului piinind alegefea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia deschisd)

Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizifiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv ernam en t al www. m t e n der. gov. m d)

Nr:
https ://mtender. gov. md/tenders/https : //achizitii. md/ro/p
ublic/tender/21 0 488 43 I
Link-ul : httns ://achizitii.md/rolpublic/tender/
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 9724583650
Data oublicbrii: 17 .12.2022

Platforma de achizilii publice utilizatl achizitii.md

Procedura a: fost inclusi',in,planul,de achizifii
publice a autoritifii contractante

Da
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:
https ://i. simpalsmedia. com/marketp lacelclients_fi les/c5
afd809b8 1 2 8ab 1 e845 1 e a7 8dee2a4c.odf

Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: BAP 97 dinl4.I2.202l
Link-ul:
https ://tender. gov.md/ro/system/fi le s lbap I 20 I 4 lbap_ff_
97.odf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de finanfare Bueet de stat

Valoarea estimatf (ei, fdrd TVA) 19412 350,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



Data solicitirii clarifi cirilor 20 dec 2021.09:08

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Garantie pentru oferta

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii

contractante, multumim anticipat

b*punerea succinti a risPunsului Bu"a dr"rconform anunrului de participare, Garantia pentru

oferta se prezrnta prin scrisoare de garantie bancara tn

cuantum de l%io,prezentat in fotmat de hinie.

Data transmiterii ZO dec 2021, ll:51

Data solicitirii clarificirilor 20 dec 2021. 10:41

I)enumirea operatorului economic
Proiec de executie
Buna ziua, va rugan sa plasati pe 2umulate proiectul de

executie, sau sa ne informati unde si cind am putea lua

cunostinta cu proiectul de executie

F,xpunerea succinti a rispunsului Buna zitra! Proiectul de executie poaie n examinat la sediul

autoritatii conffactante. Bd. Mircea cel Bdtrdn, 4/3. 

-Data transmiterii 20 dec 2021, ll:56

Data solicitirii clarificirilor 23 dec202l. I2'A1

Denumirea operato rului economic
Eiponerea succinti a solicitirii de clarificare Anunt de particiPare

Specificati va rog etapele de finantare pe trei ani a proiectului

dit, daca valabilitatea contractului este pina la 3l decembrie

2024

Expunerea succinti a rlsPunsului

Data transmiterii 23 dec202l, 14:19

Data solicitlrii clarifi cdrilor 23 dec202l. 14:07

Denumirea operatorului economic

E*pune.ea succinti a solicitlrii de clarificare guna ziua, 2trtulate2 va rog necesitateap'S'2 din anuntul de

participare, disponibilitatea mij loacelor financiare

echivalentul a75o/o din valoarea ofertei odata ce termenii de

executare, cit si termenul contractului este pina inanul2024?
Consideram abuziva si 2umulate22t aceasta conditie si

solicitam modifcarea ei. Multumim.

Expunerea succinti a risPunsului @a Operatorii economici particpanli

la depunerea ofertelor sd execute lucrdri cu valoarea 2umulate

de iq dn fbrd a prezerfia disponibilitatea mijloacelor

financiare echivalent[ a75Vo' Este ca o garanfie de executare

a lucrdrilor pentnr autoritatea contradtantf,

Data transmiterii ZZ a"cZOnJ4:2g

Data solicitirii clarificirilor 23 dec2021.20:19

Deoutni.* operatorului econo{nic
V-a- i"hebat sa 2umulate2 necesitatea echivalentului a 75Yo

atita timp cit valorea de 19mln lei vor fi valorificati in citiva

ani (atunci pentru ce OP trebuie sa aiba toata suma la

inceputul lucrarilor?). Nu v-am rugat sa excludeti acest punct'

insa sa-l solicitati rational atita timp cit este vorba de o suma

foarte mare. Daca tot o vedeti ca o garantie de executare a

lucrarilor, atunci excludeti garantia @
Expunerea succinti a risPunsului 75%o nu din 19 mln dar din suma anuala necesard pentru

lucrdr

Data transmiterii 24 dec202l. 15:15

Data solicitlrii clarifi cdrilor 24 dec2021.20:35

2



Denumirea obCratbrului ecoilomic,
Expunerea,,succintd a solicitdrii de. clarificare Atunci spuneti va rog care este suma anuala necesara pentru

lucrari ca sa putem face calculele corecte 3umul fim siguri ca
ne calificam conform cerintelor Dvs. Va multumim.

Expunerea succinti a rispunsului AC in comun cu OE invingbtor decide repartizarea sumelor
oe ani.

Data transmiterii 27 dec 2021. 06:26

Data solicitirii clarificirilor 27 dec202l.10:37

Dennmirea oDeratorului economic
Expuneiea snecinti a solicitlrii de clarificare Spuneti va rog suma exacta care trebuie sa prezinte orice OE

care decide sa 3umulate33 la aceasta licitatie.
Expunerea succinti a rispunsului Buna ziual Fiecarc OB:care,participa la proOedwa de licitalie

piezintd .suma, conforrn cerinte lor solicitate
Data transmiterii 27,, dee;2021,1|:43

27 dec202l,ll:53

De-numirCa operatorului eConomic
Expuneiea succinti a solicitf,rii de elarificare Cerintele solicitate nu sunt clare delo,:, de altfel nu ar fi

intrebari la subiectul dat. Va rugam sa dati un raspuns clar si

concret.

Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii 27 dec202l.ll:53
Data solicitirii clarificirilor 27 dec 2021. 1l:58

Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare Cerintele solicitate nu sunt clare deloc, de altfel nu ar fi

intrebari la subiectul dat. Va rugam sa dati un raspuns clar si

concret.

Expunerea succinti a rdspunsului Repartizarea sumelor pe ani se decide in comun cu OE
inrringator c,Onforgr. " 

graficului de executie, a-, . rarilor
prezentat la depunerea ofertelor. Calculele corecte se

efectueaza conform devizelor de cheltuieli din caietul de
sarcini atasat in piocedura de licitatie,

Datb transmiterii 3 ian2022,09:22

Data solicitliii clarificdrilor 3 ian2022,Il:47

Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare

Da AC varepartiza banii lui OE care are pe cont? Pentru ce

frebuie sa aratam pe cont 17-19 milioana de lei?

Expunerea succinti a rispunsului Criteriile privind eligibilitatea sunt penffu toti operatorii
economici 3umulate33t Ia procedura de achizitie, OE nu
participa la. licitatie daca are careva obiectii sau
neconcordante.

Data transmiterii 3 ian2022,14:04

Data solicitlrii clarificirilor 3 iut2022,15:13

Eenumirba opbf atOrului economic
Expunerea succinti a solicitirii dC clarificare Dupa cerintele din anuntul: Cifra medie de afaceri anuald a

ofertantului pe perioada la ultimii 3 ani ffebuie sd nu fie mai
3umu de valoarea ofertelor depuse. Si La momentul depunerii
ofertei, ofertantul trebuie sd dispund de mijloace financiare
echivalente la75Yo din valoarea ofertelor depuse. Inseamna ca
operator economic face vinzari de 19 milioane si stringe bani
pe cont anul intreg si nu achita servicii si bunwi furnizorilor
ca sa poate arata (l9miln+20%o1*75yo:17 milioane ca dovada
situatiei financiare bune a intreprinderii la momentul
propunerii ofertei? Aveti 3umulate cereti de la ofertanti? Nici



nu stiti economia intreprinderii deloc!l!! V-ati gresit la
alegerea profesiei

Expunerea succintI a flspunsului,

Ilata transmiterii 3 ian2022,15:38

Data solicitirii clarifrcirilo r 3 ian2022,15:23

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de clarificare Puteti sa ne spuneti aproximativ suma anuala necesard pentru

lucrdri? Va multumim.

Expunerea succinti a rispunsului Suma anuala necesara pentru lucrari este conform graficului
de executie prezentat de OE la depunerea ofertelor. Suma va
fircpartizata in 4umulate4 de volumul de lucrari executate.

Data transrniterii 3 ian2022, L6:48

Data solicitIrii clarifi cirilor
5 ian2022.13:46

Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succint5, a solicitdrii de clar:ificare Punctul 6 "Lista lucrdrilor 4umulat executate qi finisate ln

ultimii 5 ani, insolitd de certificdri de bund executie pentru
cele mai importante lucrdri, ln care s[ se con{ind cel pu{in un
contract de lucrlri similar a cirui vakrare s[ nu fie mai 4umu
de 7 5Yo din valoarea viitorului contracf ' nu corespunde legii
achizitli publice gi este necesar de inlocuit cu "Lista lucrArilor
4umulat executate qi finisate in ultimii 5 ani a cel pulin a unui
conffact cu o valoare nu mai 4umu de 75Vo din valoarea
viitorului contract, sau valoarea 4umulate a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie egal6
sau mai mare decdt valoarea viitorului contract"

Expunerea succinti a rlspunsului Buna ziua! Conform afi. 22, alin. (3), lit. a) lista lucrdrilor
4umulat executate ln ultimii 5 ani, insolit[ de certificdri de

bund execulie pentru cele mai importante lucrdri, ln care si se

continA cel putin un conffact de lucrdri 4umulat a cdrui
valoare sA nu fie,mai 41rnt;de'iS%ldin valomea viitorului
aonnuat sau valoarea 4umulate a tuturor conractelor
executate in ultimul an de activitate sd fie egal[ cu sau mai
mare decit valoarea viitorului contract

Data transmiterii 5 ian2022,15:15

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

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

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

4

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dund caz)

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd cazl
[Indicali numdrul de zileJ

5. Pffni la termenul-limiti (data 16.0I.2022, ora L3:46), au depus oferta 5 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO ' Asocialii/
administratorii

l. KVM Cons S.R.L. 10r0600042392 Vasile COJOCARU
t Levprocons S.R.L. 10036000563 13 Sergiu ARAMA

3. Barzine-Cons S.R.L. 1008600012121 Elena CIORNEI

4. Vicovil Grun S.R.L. i014600018975 Liviu TURCANU

Compania Termosistem S.R.L. 10036001 17881 Arina BUTMALAI



Denumire,document KVM Cons
s.R.L.

Levprocons
s.R.L.

Barzine-Cons
s.R.L.

Vicovil Grup
S.R.L.

Compania
Termosistem

S.R.L.

Formularul:DUAE prezeffial prezentat neprezentat neprezentat neprezentat
Propunerea,fi nanciar6,.
OFERTA

prezenlal neprezentat neprezentat neprezentat neprezentat

Propunerea tehnic[ -
DEVIZ DE
CHELTUiELI

prezentat prezental neDrezentat neprezentqt neDrezentat

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

Lipsa restanteior la
impozite-certifi eat SFS

prezenlal prezentat neprezentat neDrezentat neprezentat

Declarafie de nedncadrare in
situaflile ce determinl
excluderea de la procedura

de atribuire ce vin
implicarea art. l9 di Legea
nr. l3l din 03.07.2015

prezenlat prezentat neprezentat neprezental neprezentat

Cifga medie de afaceri
anuald a ofertantului pe
perioada la ultimii 3 ani
trebuie sanu fle,mai micade
valoarea ofertelor depuse

prezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat

Scrisoare de garanfie

bancar6, in cuantum de l%,
conform anexei nr. 9

prezentat nu corespunde neprezentat neprezentat neprezentat

Graftc de executare:a' i

Iucrarito4 conform, anexei
nr: 10

prezentat prezental neprezentat neprezental neprezentat

Declaralie privind experienla
similard, conform anexei nr.12
sau nr. lJ

prezentat prezeffiat neprezentat neprezentat neprezentat

Declaralie privind dotdrile
specilice, utilajul 9i
echipamentuI necesar pentru
indeplinirea Corespunidtoare a
contracrului, confonn anexei nr.
l4

prezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat

Declarajie privind personalul de

specialitate propus pentru
implementarea contractului,
conform anexei nr. 15

prezenlal prezenlat neDrezentat neprezentat neprezentat

Lista subcontractantilor si
partea/parlile din contract care
sunt tndeplinite de ate4ti4
conform anoxei nr, 16

prezenlat prezentat neprezental neprezentat neDrezentat

Informalii privind asociere4
conform anexeinr. 17 :

prezenlat ptezentat neprezentat neprezentat neprezental

Declaratie terJ sus{inltor tehnie,
conform anexei nr. 20

prezentat ptezentat neprezental neprezentat neprezentat

Declaralie te4 susfinator
profesional, conform anexei nr.

ptezentat prezentat neprezental neprezentqt neprezentat

)



Aviz pentru participare la
licitaliile publice de Iucrdri din
domeniul construcliilor gi

instalalijlor, conlorm anexei nr.
a1:l:

prezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat

Dovada inregistrdrii persoanei

iuridice. in conformitate cu
prevederile :legale din fara ln
care ofertantul esiC,stabilit

prezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezental

Certificate emise de organisme
de evaluare a conformitAtii
sistemelor sau standardelor de

management al calitdfii,
acreditate de cAtre organismele
de acreditare ISO 9001, NO
45001.NO 14001

pfezental neprezental neprezental neprezentqt neprezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se vo consemna prin: prezentflt, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare)).

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi 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:

Denumirea
lotului

Denumiio& .:
operatorului e0onomic

Pre{ul ofertCi
,($grvA)*,

Ca-ntitate gi

,unitate'de
] mesuil,'

.Coiesrundeiea Cri
,,, , gsrinlels flt

calificale

Corespunderea eu

, specificafiile
"tehnice:

Amenajarea
trotuarelor,

parc[rilor qi a

terenului
aferent

acestora din
bd. Mircea cel
Bdtr6n @tapa

1), mun.

Chiqin[u

KVM Cons S.R.L. 18 861 729,72
Conform
devizului de
chaltuieli

+ +

Levprocons S.R.L. t9 212 285,82
Conform
devizului de
chaltuieli

Barzine-Cons S.R.L. t9 402 691,63
Conform
devizului de
chaltuieli

Vicovil Grup S.R.L. 19 4t0 157.68
Conform
devizului de
chaltuieli

Compania
Termosistem S.R.L.

20 781 899.76
Conform
devizului de
chaltuieli

Informalia solicitati

t9.01.2022 KVM Cons S.R.L. Anexa nr.22r "Aviz pentru
participare la licitafiile
publice de lucriri din
domeniul construcfiilor gi

instalatiilor"

Prezentat

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi: nu sunt

Denumirea operatorului economic M0tivul resbins€rii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scAzut



12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; celprel sau cel mai bun raport calitate_cost)

mai bun raport calitate-

Factorii de evaluare
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumi{ea operatorului economic n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaludrii ofe rtel,or

Atribuirea contractulu i de achizi[ie publicd/acordului-cadru:

In temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

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

Anularea procedurii de achizifie publicd:

KVM Cons S.R.L.

Levprocons S.R.L. scrisoare recomandatd/ SIA RSA?

Barzine-Cons S.R.L. 24.01.2022 scrisoare recomandatd/ SA RSA?

Vicovil Grup S.R.L. scrisoare recomandatd/ SA RSA?

Compania Termosistem S.R.L. scrisoare recomandatd/ SA RSA?



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin, (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

I6 zile in cazul transmiterii comunica.ii p.in
mijloace electronice qilsau fax n
[ 11 zile in eazulnetransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice gilsau fax n

ln cazul in care valoarea estimati a contractului este
egal6 sau mai mare decAt pragurile previzut e la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazriltransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
A ft zile in cazul netransmiterii iomunicarii prin
mijloace electronice gi/sau fax n

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3 i dn S iulfe
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de aEteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdtn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civit at ilepublicii
Moldova).

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizi(ie publici au fost aplicate criterii de durabilitaie qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lotAoturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru incheierea
contractulai,/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute'di art,32 atin, (3) at Legii

8

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

@4ft\r|l/NU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
.lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate Qei MD): (indicali suma cu TVA)

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

fost Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n



nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t prccam qi cd in cazul dgpunefii contestatjilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizarg acestea aufost examinale qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conflrmd eoreetitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigome.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Y:.:p..*$:*91. 9*pului de lucru penjru achizifii:
Vadim HINCU, vicepretor











1.

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice tr

de incheiere a acordului-cadru tr

r' de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.2 din 02.02.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cad ru
Bunuri

Obiectul de achiziUe Achizifionarea combustibilelor (pele!i)

Cod CPV 09100000-0

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitapa
deschisd sau cerereo ofertelor de preturi)

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
proc edurii de atrib uire)

Nr:21050019
ocds-b3 wdo I -\,[D - | 64207 4 5 409 4 5

Data Si ora deschiderii ofertelor Data:24.01.2022 | Ora:09:30

Anun! de intenlie publicat in BAP Dan
Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicat in BAP/
Invitalia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicirii/
transmiterii:

Tehnici 9i instrumente specifice de

atribuire
Nur acord-cadrun

r' sistem dinamic de achizilie n
licitalie electronicin
catalos electronicn

Sursa de finanlare Buget de stat r
/ Buget CNAM n

Buget CNAS o
Surse externe l
Alte surse: findicafrl

Valoarea estimati (ei,fird WA) 245 000 lei

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

atribuire:

2.

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari"

Localitate Or.Soroca

IDNO 1003607150209

Adresa Or. Soroca str.M.Koeilniceanu 1

Numir de telefon 0-230-2-32-24

NumIr de fax 0-230-2-37-4r

E-mail srsoroca@ms.md

Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md

Persoana de contact Chirosca Evehenii



Clarificdri privind documcntalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul f' "o'" 
aufost solicitate clarificdri)

D-ata-soticitlriicle4fi c!419I
ileoumireaoperutotuluigglomic
E--*pon"r"a so"cittr a rezumatului

Data transmiterii
nerea succinti a rdspunsului:

f,.

6.

Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

8.
9.

Deschidereaoferteloraavutlocladatade24'01'2022ora09:30'

Oferte intdtziate (duPd caz):

Wr*"frt Wivind documentele prezentate se va consemna prm' ,,+ " in cazul Prezentdrii, ,,

cazul nePrezentdrii)

Constatlri/Comentarii (dupd caz) :

Modalitatea de evaluare:

frO""tt *tt" ttilizatd$i data publicbrii:
PubltAte ln BAPlatte mijloacelor de

informare (duPd caz)

il.uo.mi.eop"*totitoteconomici
Nun
Dan Cur"t--"tt-ri*ite de depunere $i deschidere a

ofertelor Prelungit

pinl la termenul-limit[ (data 24.0t.2022, ora 09:30), a fost depus[ o ofert6:

Asociafii/adm inistrato rii

restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

Propunerea
financiari

DUAE Garanlia Pentru
oferti

(dupd caz)

Denumirea
operatorilor

economrcr

Propunerea
tehnicl

i. ..-" in

Pentru toate loturile n
Pentru mai multe loturi cumulate tr/ Pentru fiecare lot

Atttttrttte.ffi;ttd numirul de loturi care

fi atribuite acelur4lqfert!4!



ffiatribuicontractul

va comPleta in cazul

tn care tn cadrul pr""iirrij d, oiibui* sunt aplicate mai muhe *iterii

/ prepl cel mai scizut
costul cel mai scizut tr

cel mai bun raPort calitate-Pref tr

cel mai bun raPort calitate-cost n

Criteriul de atribuire aplicat:

(Informafia privind corespunderea oE cu specificafiile tehnice se va indicq prin: "+" tn cazul
'roirrpundriii 

9i prin ,,-" trt cazul necorespunderii)

ConstatlrilComentarii
(se completeazd tn cazul in care specificafiile tehnice ale unui oE nu corespund cerinlelor

stabilite tn documentafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informafiaprivindfactoriideevaluareseprezintiastfel:

(se va compreta taberur de maiios pentru roturire care aufost atribuite tn baza *iteriilor: cel

mai btun riport calitate-pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

Informalia privind ofertele depuse:

Operatori economici

Nr. lot

I

|rqr9*)
{) 9.t'irr 'a .=
trliO

=z?xLoA:E
L ,6!

F
'!!
E
.=

o

Valoarea din ofertiDenumirea factorului de evaluare $i
ponderea fieclrui factor

irea operatorului economic

Denumirea lotului

* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:



(Se va completa tabelul de maiios tn cazul aplicdrii licitafiei electronice)

Denumirea operatorului economic
Prelul tlri TVA /noile

valori

Prdul frri TVA /noile
valori

Prelul frri TVA /noile
valori

L4.
15.

16.
17.
18.

clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

economic clasat pe primul loc cu cerinlele

Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind

corespunderea ofertei $i/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului

anormal de scizut) cerinfelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

19. CoresPunderea oPeratorului

stabilite in documentalia de atribuire:
Data solicitdrii documentelor confirmative:

D ata prezentdrii documentelor confi rmative :

20.

Prelul ofertei flri
TVAlPunctai ul acumul4l

Denumirea oPeratorului
economlc

Rispunsul oPeratorului economicData transmiteriiOperatorul economic

ffifirmative privind selec$a 9i calificarea

OE conform documentaliei de atribuire (inclusiv DUAE)
Denumirea
operatorului

€conomrc
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Ofertanlii respinf ildescalifi ca$:



Denumirea operatorului economici Motivul respingeriildescalificirii

NotI* in cazul tn care oferta operatorului economic classt pe primul loc nu a corespuns cu

cerinlele stabilite tn documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la pct. 14.

21. in urma examiniri gi evaluiirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de

atribuire, in baza deciziei grupului de lucru nr.2 din 26 ianuarie2022 s-a decis anularea

procedurii de achizilie publici/acordului-cadru:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

achizi$i:

Noti* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despre deciziile

grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii

nr. l3I din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

23. Grupul de lucru ^ respectat termenul de agteptare pentru incheierea
contractului de:

24.
In cazul in care valoarea

estimatii a contractului este mai micii decit
pragurile previzute la
Legii nr. 131 din 3

achiziliile publice

2 alin. (3) al
2015 privind

art.
iulie

6 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice gi/sau

fax
tr 11 zile in cazul

netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice Si/sau fax

In cazul in care valoarea
estimati a contractului este egali sau mai
mare decit pragurile previzute la art. 2

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

tr 11 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice gi/sau
fax

L t6 zile in cazul
netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice Si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a

termenelor de ageptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile'TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, $ implicit, art. 261 (I), 264 (4) 9i 265.

22.

rt

4

DenumireC operatorului
economic

Data tiansmiterii Modalitatea de transmitere



3i. Contracul de achizifie incheiat:

Anularea procedurii de achizilie publici:

intemeiul art.7l alin.l) lita)nuafostdepusdnicioofertidinLegeaNr.13l din03.07.2015
privind achizifiile publice , membrii grupului de lucru au decis de a anula Achizilionarea

combustibilelor (pele{i) qi a anunfa repetat procedura de achizilie.

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de afeptare pentru
incheicrea contructului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute
de arl 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum S cd

tn cazul depanerii contestafiilor, aceastea aufost examinate S solufionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de ach@ie, fapt pentru care poartd rdspandere conform
prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

A.Rusnac
(Nume, Prenume)

"A,tilsACAnP



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 18 din 31.01.2022

Ministerul Afacerilor Externe
Municiniul Chisindu
I 00660 I 000 I 29
str. 31 August 1989, 80
022 s78 235t022 578 208
022 578 235
sltdpfaeerlld
seqetartat@,mfa.

IonZaharia 022 s78 235
.mdion.zahari fa.

tr

n

Numir de fax

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante
Localitate

Numdr de telefon

E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

Tipul procedurii de atribuire
anlicate

v Cererea ofertelor
[]ndicati/

de preluri nlicitalie deschisd r:Altele:

Procedura de achizifie repetati
(dupd caz)

Nr: -

Tipul obiectului contractului de

achizitie/ acordului-cadru
Bunuri r Servicii v Lucrdri n

Obiectul achizitiei Servicii de curd{enie gi igienizare in sediul MAlEIE,inclusiv
r-let..r, rr.rr I i
l:t'i5:tilt

Cod CPV 90900000-6

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de

atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)

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

_LL: ocds-b3wdp1-MD-l 6

Link-ul : httns ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend eil21048219 I
Data oublicdrii 07 decembrie 2021

Platforma de achizi{ii publice
utilizatf,

v achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusd in planul
de achizi{ii publice a autoritifii
contractante

vDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http s : //rn fa. go v. m d/s ite s/de fault/fi tes I pla achrttl:r 20U. p df

Anun{ de intenfie publicat in BAP
(dttpd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupa caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic
electronicd nCatalos electronic

de achizilie rl-icitalie

Sursa de finanfare vBuget de stat; nRuget CNAM; nBuget CNAS; nSuLrse

externe: nAlte surse: Indicatil
Valoarea estimati Iei, fard TVA 600000,00t*v_1



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Exnuncrea succinti a risnunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clari/iciiri)

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se vu contpleta in cazul in care aufost operate modificdri)

Publica.te in BAP/alte mijloacelor de
informare
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor nrelunsit

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare pi aferente DUAB prezentate de

citre operatorii economici :

Denumire
document

Garan!ia pentru
of-erta - I% din suma

ofertei orezentate

Declaralia privind
confirm.area
identitd!ii
beneficiarilor
efectivi ;i
neincadrarea
acestora in situalia

Rezum atul modificirilor
pndicatri sursa utilizatd ;i data publicciriiJ

pndicayi numdrul de zilel

5. P6.ni la termenul-limitd (data 23.12.2021, ora 20:11), au depus oferta S(cinci) ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
adminisl;ratorii

I Palmira Com SRL 101660003r156 Alina Pinzaru

2 Easy Clean SRL 1018600041726 Nit[ Mircea

J Tena Facilitv SRL 1010600034214 Steoanov Dmitri
4 Euroservices Cleanins SRL I 0 1 4600006925 Danu Petru

Isiena Company SRL 1008600041749 Botnariuc Ale:xandru

Denumirea operatorului economic
Palmira

Com SRL
tas) Llean I lc)rr8

SRL I Facilitv SRL
Euroservices

Cleaning SRL

Documentele ce constituie oferta
in: prezentat, neconsmna orin: nrezentat, neprezentat, n'u core

Formularul DUAE
Cerere rJe participare
Conform anexei nr.7
Dovada inreeistrdrii

oanei iuridice
Specificatii tehnice
Soecificatii de pre

Exnerienti similara

condamndrii pentru



participarea la
activitdli ale unei
organizalii sau
grupdri criminale,
pentru coruplie,

fraudd qi/sau spllare
de bani.
Delinerea tehnicii qi

a echipamentului
specializat de

curdtenie

+

Asigurarea cu
personal suficient
pentru executarea
contractului de
achizilie conform
caietului de sarcini
Demonstrarea
asigurdrii
personalului angajat
cu salariul minim
garantat conform
lesislatiei in visoare
Informalia privind
indeplinirea
obligaliilor de platd a

impozitelor, taxelor
qi contribuliilor de

asisur[ri sociale

Lista cu soluliile qi

consumabilele
utilizate in
indeplinirea
contractului

+

Prezentarea de

dovezi privind
conformitatea
oroduselor

+

Prczentarea
mostrelor

+

(ln/brmafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

cloicumentctlia c)e atribuire ;i se va consemnt prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cancl cJocumentul aJbst prezenlat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

*rl
rl
fiil 

|:el-t
_l

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(fera

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunder
ea cu

cerinfele de
calificare

Corespun
erea cu

specifieafi
e tehnice

Servicii de cura[enie qi

igienizare in sediul
Palmira-Com
Service SRL

444960,00 12 luni + +

Easv Clean SRL 444990.00 12luni



MAEIE, inclusiv
detergenli

Terra Facility
SRL

12 luni

Cleanins SRL
450000,00 12 luni

Igiena Company

SRL

539000,00 12luni -l

x in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va inclica prelul ofertei.finate
(ln/brmatia privind "Cores:punderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specifica{iile
tehnice" , .te va consemna prin; ,,4 " in cazul c'orespunrJerii;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele statrilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezmatul r6spunsului
operatorului econornic

04.01.2022 Palmira Com
Services SRL

Solicitam respectuos prezentarea
certificatelor de conformitate pentru
produsele propuse

Documentele solicitate
au fost prezentate in
termen

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea oneratorului economic Motivul resninserii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru flecare lot v
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r
Alte limitAri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul celmai scbzut v
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

in cazttl in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul 1 ?onderea

Denum re factorul n ronderea

Denumirea operatorului economlc n Total

Denum re factorul I )onderea

Denur.n re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care o/brtele au fost reevaluate repetat)



Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

14. inurmaexaminiri,evaluiriiqicompardriiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a

il0ulrcA uOntlautulu acnlzltle a00routul ru

Denumirea lotului Denumirea I Cantitate;i
operatorului ] unitate de

economic I misuri

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fIrI lfVA)

Pre{ul tota
(inclusiv
TVA)

(.;':ii., i" .'r.iref ,,"i.I
igienizare ir-i sediul
MAEIE, inclusir
detersenti

Palnrira ('om I .^
s;;;;;. sRf I 

r2 runi 37 080,00 444960,00 533952,00

Anularea procedurii de achizilie public[:

:
ln temciul arl.7l alin. lit

Argi;mentare:

Denumirea operatorului Data transmiterii

(lnlrtrmarea operatorilor economici implicali in prctcedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucrtt pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

nrai mica decAt pragurile prevdzute la arL 2 alin. (3)
al Legii nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile
nLrblice

v 6 zile in cazul transrniterii comurricdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la aft.
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
ach izrliile publice

n I 1 zile in cazu
miiloace electron

t transmlterll comunlcarll pnn

ce si/sau fax l
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

qulogqg qlggqglrc-e-llgg&r.r- 

-
(,\e/ec'tcrli /ennenul de u$teptare respec'lal. ('crlculareu termenelor prevdzute de Legea nr. I3I clin 3 iulie

2015 pri,-ind achiziyiite publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conforimitate cu

preverierile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

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

Modalitatea de transmitere

[.se ,specificd SIA RSAP, e-mail,
ax, D7std, etc

Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strflin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

T'ermen de
valabilitate al

contractului/acord
uLlui-cadru

rara
TVA

lnclusiv
TVrri

Palmira
Con-r

Sen,ice
SRI-

CLr capital
autohton

ocds-b3wdp l-
MD-

I 638884945660
3t.01.2022

90900000
-6

444960
.00 00

31.t2.2022

5



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

(DA/NU)

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

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

Codul CPV al,,lotuluVloturilor pent{u car:Criau fost aplicate-: ct i.te
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut =
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pretr n

Cel mai bun raport calitate-cost a

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedurct de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate uiterii de durabilitate)z

Prin prezents dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contructului/contactelor indicate u.fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr,
I3l din 3 iulie 2015 privind uchizi(iile publice ), precum;i cd tn cazul depunerii contesta{iilor ;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceosteo aufost examinate Ei solu(ionate,

Prin prezentu dare de seamd, grapul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Pren

/M



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.01 diп01.02.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantй:

рriчirе Ia рrосеdчrа de аtriЬчirе:

tr

tr

Dепчmirеа autoritfllii contractarrte IMSP Spitalul Raional

1 00з600 l 5sз 09
str. Т. Ciorbб l|l|

Nчmйr de telefon
Nчmir de fax 02з7\-22-448

Реrsоапа de contact @"йй
mail)

Cristina MAMAI
talulstraseni(@smai1. соm

Tipul рrосеdчrii de аtriЬчirе ;pltc,ate v uеrеrеа otertelor de prefuri пLicitatie deschisё
пAltele: [Iпdicatil
Nr: 21048045/ ocds-b3wa@
0з.12,2021lTipul оЬiесtчlчГсопtrасtчlчl dП"Ы"ttt7

acordului-cadru
Вuпчri / Servicii п Lucйri tr

Obiectul achizi{iei "Produse Alimentare Pro@
semestrul I, апul2022 (REPETAT)''

Ехрuпеrеа motivului/temeiuluilriБГ аБфrеа
procedurii de atribuire (tп cazil aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia deschisй)

ATt.57_alin. (1) din Legeap@
13l din 03.07.2015, саrе stipuleazl: ''Autoritatea
сопtrасtапtd, рriп cererea ofertelor de pre|uri, poate
atribui сопtrасtе de achizilii publice de Бuпuri, licrdri
sаu servicii, care se рrеziпtd сопfоrm uпоr specifica|ii
coпcrete, сu сопdiliа са yaloarea estirnatd а о"йirЦiеi
sd пu dерdgеаsсd 800000 de lei репtrч Ьuпuri si servicii

i 2000000 de lei репtrч lucrdri.''Рrосеdчrа de atribuire ffi
portalului guуеrпаmепtаl www, mtепdеr, gоу,md)

Nr:21049733/осds-ЬЗ@
!i$:ч, ьtt
MD- 1 64 1473 1 94 l 3 9?tab=contract-notice

Platforma de achizi{ii pБri* ofili"Й
Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

/Da пNu
Link-ulcatrepla@

Апчп{ de inten{ie publiciiiБN@upa 
"az1

Tehnici qi instrumente sресifiББ аtriЙЙ
:.+c.o|9_:adry пSis@

electronicЁ пСаtаlоg electronicSursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; / Ь
qýццrе externe; / Alte surse: ГВusеt пrопуiulYaloareaes@
266 765 MDL

LOu Lrч
1 5 800000-6

UaLa puollcartl: Uo.U l,zU'z'Z
r' achizitii.md; п e-licita



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: (Nч este cazul)
(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitqte clarфcdri)

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: ýч este cazul)
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modiJicdri)

termenцI-Iimitй (data l4.01,2022rоrа 17:00), ач depus oferta 3 ofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate deсitrе operatorii economici:

Data solicitйrii сIаrifiсйrilоr
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi econo-ic

пеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаiБ
пеrеа sчссiпtй а rйsрuпsчIui

Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mi;iffi [Iпdica|i sursa utilizatd si ааЙ pubti"arЙ

Termen-limiti de depune.eý dБlriБ"" а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Pпdica|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrulчi
economic

IDNo Asocia{ii/
administratorii

Date de contact

1. Delmix Рrim SRL 1010600031257 Dilan Galina mun. Chiqinйu, str. Titulescu 3Язр
4, аlg{Ьэу(@rпаLl,ru, 0673 004572. SRL Nobil Prest 10l0600021038 Calugher Vadim mun. ChiEinёu, str. Prunului, 19/l,

nobilpres!@mail.ru, (022)-84З-3 70,
0792228з83. Сrеdорrim SRL 1 003 60002696з Costru Gheorghe mчп. Chiqinёu, str. Vasile Badiu, 20,

glgфрLim@дца{*ru, О 69 l О26З 4

Denumire document

о

q)

ф,
у,а

Е,Еьд
>lu

бl

о
Fl

€)

сЁ

Ф

бЁоФ
з9i

о.оoZ

,a v)

N

ол

j
&
rл

с
Ф

о
Ф

6,

Ф

о
Br

о
Fl

)6l -l{ il
ct ia
9аgt
R.=
оQ
lro
сl !'9о

LlE
dО
G!=а=зЕ
l.о
ФФа.>
199
рЕ
rl .ёл

ФЕ

Documentele се constituie оfеrи
va сопsеmпа рriп:

Actul/documenЫБIБlЙiБ'(iifiТ



Documente de
Se va сопsеmпа Drin: пrеzапfяf_

alificare

5 Сеr.riБрurtфа*,---
р р р р

6 Dесlша{iе privind valabilitatea оfеrtЫ- р Nc р р
7

D""laTali" рriчiпТГstiliiiБiJББr lББii-
efectuate in ultirnii 3 ani de activitate р р р р

8
Uertltloat de et'ectuare Sistematicб а plaIii

impoziteloг, contribuliilor la bugetul public
nalional

р р р р

9
Raportul fi nanciar/ е*ТЙБаiп БоrtЫ

financiaT р р р р
10 Extras din Registrr,l dЪЗБGБЙоапеlо.

- 

juridice р р р

F
р

р
ll Cenificat de iпrеgistrаrе oficiaИ репlru

sigчгапfа аlimепtеlоr NC р

12
AuToIlzaIle ýanltar-veteIinaI de fuпс[iопаrе

pentru rnijloacele de tIansport р р р

F

р

1з
Certificat саrе confirma calitatёali 

-provenienta produselor alimentare (duрД caz)
NC Nc р

|4

ContTuct репtru-ййБйiiБПfr ЦЙiБ-
lаЬоrаtоr - репtru produsele de Ьrigiпе

anirnalё

N NC р р

(Iпformayia privind dепumirеа dосumепtеIоr prezeпtate Se уа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеrппа рriп: prezentat, пeprezeпtat, пu соrеsрапdе (iп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrЪsрuпЪе ceriп|elor de iЫtlrori1|'

7, Informa{ia privind соrеýрчпdеrеа ofertelor cu cerintele solicitate:
Dепчmirеа

lotului
Denumirea
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul ofertei
(fйrй ТVд)*

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Corespund
еrеа сч

сеriп{еlе
de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

Lotul2
Diverse produýe

alimentare

43 687,бз MDL Conform
documentaliei

standard

49 181,48 MDL

230959,00 MDL

Lotul13
Lapte репtrч
salaria{i саrе
activeazй in

conditii посiче de
mчпсй

Credoprim
SRL

5 535,19 MDL

Lotul 14
Lapte рrаf
репtrч copii

Achizi(ia пu а avut loc



* iп cazul utilizdrii ticita|iei еlесtrопiсе Se ча indica pre|ul ofertei liпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd"Corespuпderea cu.ceriп|ele de cali/icar.e" si "Corrsjuide'rea bu rprbйioriile tеhпiсе'' , Se vaсопSеmпа рriп: ,, + " tп cazttl corespuпderii si рriп ,, -" tri cazul песоrе$u"iiiiч
8, pentru еluсidаrеа_uпоr neclaritйti sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei счсеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рЙ"i"r апоrmаl de sсйzчt) s-а solicitat:

Informa{ia solicitati Rezumatul
rйsрuпsului

ratorului economic26,0|.2022 "CREDoP
RIM" SRL

Bunйziua!Prinp@

corectat in mod corespunzёtor.

an_a|iland ofertele de рrе{ conform procedurii de
aйizilie publicЁ m. 2|0497 33/ ocds-b3wdp 1 -MD-
|641473194139 din 06.01.2022, а depistat, la Lotul 10produse Lactate, in oferta de pret, la coloana - sumа
йrЕ ТVА, сi sumele sunt greqite. Astfel, in temeiul
pct. 78-81, solicitЕm асоrdul ofertantului privind
corectarea erorilor aritmetice din specificalia de рrе{ laLotul 10. Erorile aritmetice se corbcteazi dup5 сum
urmeazi: dacЁ existЙ о discrepanfё intre рrеlчl pentru о
unitate,de mtrsurб 9i pre{ul totЫ (саrе estb oblinut prin
multiplicarea pretului cu cantitatea totalй), se ia iг
сопsidеrаrе pretul ре unitate, iar preful total este

Вчпб ziua,
Prin prezentб
сопfirmЁm acordul de а
соrесtа / ajusta рrефl gi
sumele fera ТVА.

9, Ofertan{ii respinqi/descalificati:

Dепumirеа
ореrаtоruIui

economic

Motivul respingerii/descalifi сйrТ

SRL Nobil Prest . Oferta depusй репtrч L"
deoaTece а depus Declara{ia privind valaБilitatea ofertei |oiu*o пr. 8) счtеrmепчl devalabilitate mai mic (59 zile) decit а solicitat Autoritate; Cbntractantб (б0 zile) 9i seresPinge in temeiul art,_69 alin. (6) lit. Ь) din 

!_"e.:u узtцоls piiulnc achizdiile publice gi
Pct, 53 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS пr. tlS din 15.09.202j (оfеrtапtul'irrЪiiigоуiо,
рriп dерuпеrеа declara|iei priviпd yalabilitatea ofertei (апеха п).Ь1, d, а mепУiпе 7fertayalabilй !е lo?tq perioada de valabilitate prevdzutd tп dосumепtа|iа de atribuire.теrrпепul valabilitdtrii фrtеi iпсере sd decbgd diп mоmепtul tеrmепului limitd dedерuпеrе а ofertelor, orice oferй уаlаьild рzппi о pr"iobaa mai miсd decdt сеаprevdzutd iп апеха^ пr. 2 -se respiпge 

'de 
cdtre griput de tirru ,i--- 1tioaпе9о.rе|рuпzdtоаrе,). Operatorul economic nu а respectat prevederile Codului Civil al RM

Privind calcularea termenului, 9i апчmе, art. 385 alin. (1), саr. ,tipur.ura, Бiii in"Zpututcurgerii terrtleпului este determiпat de uп ечепimепt sач mоmепi in timp care vа sйчепi
ре parcursul zilei, аtuпсi ziua surуепirii еvепimепtului sal,t mоmепtuлui пч se ia tп
с опs iderar е l а с alcul аrе а tеrmепului,

Respectiv, Теrmепul valabilitщii ofertei iпсере sё dесчrgй din momentul termenuluilimitб de depunere а ofertelor, dace evenimentuf de la саrе й calculeazб termenul а avutloc la 14 ianuarie 2022 (termanului limitё de depunere u obrt"to, conform ýй KiaB1,
PliT9 zi de Сurgеrе а termenului va fi 15 ianuarie 2022, iar со сЬ zire vor expira la data de|5,0з.2022.

"^-.?;.#"Т::,':-g'uр:l^jl]::'ч 
а depistat.ci operatorul economic а prezentat un

9:{1fiЧt exPirat - Certificat de conformitat" 'n.. оёр;:doifiоlii;;:'#'оln
е, iп аsоrtй'пt).
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"Delmix Рrim''
SRL .Оfrfrлч 

depusй pentru Lo

:"r:t*_:,,:лi:1"::1:t9?.:]iп. 
(6) lit. Ъ) ddLegea rЗiДОliрriчiпd achiziliib-puЙl..,

yrtilicat expirat - Certificat de conformitat.'nr. Йр;-dofi;Йdiiq]ff ul"
оlitапе, iп аsоrtiйепt,

о ferta пu coreýpunс. 
:.:n t:.':, фч1. Т" C".u, Jй; ;йЬ"й' Ь;;;# I;#lJ,ii]lEconomic, а prezontat С3Пtfiса1 !е tпrеgЫrаrе Ojciald репtrч Sigaraп|a дlimепtеlоr

rуiуiпd.imроrtаl, depolitarea Ei dislribaйea frасtitоц lеgimеlоr, сееа се пu se rеfеri laobiectul lotului 2 Diverse produse alimentare, iп care й includ: produse de patiserie,
cofetйrie, Ьёсйпiе, ceai, cafea etc.

л_Р;л2,":зi?j:, 
gruр* de lucru. а depistat .сб operatorul economic а prezentat un

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot /
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrul dе loturi care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant: [IпdicayiJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul pe loturi: Nu este cazul.

11. Сritеriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scбzut /
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

12. Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu este cazul.

13. Rеечаluаrеа ofertelor: Nu este cazul.

14, in Цrmа еХаmiПЙrl, еvаluйrii 9i соmраrf,rii ofertelor depuse in саdrчl n"o.uuoiili**.. ,оdecis:

Atribuirea contractului de achizi{ie рuЫiсй/асоrdulчi-саdru:

F'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic t

Denumire factorul 1

Denumire factorul п

;orului есопоmiс n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul rеечаluйrii oferteloi

Denumirea lotului Dепчmirеа
ореrаtоruIui

economic

cantitate
qi unitate

de misчrй

Рrе{ul
uпitаr

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Credoprim SRL
251550,00

Lotul13
Lapte репtrч
salaria{i саrе

activeazi iп condi{ii
nocive de mчпсй

Credoprim SRL 5535,19 MDL



de achizitie рчьliсй:

Se апчlеаzй lotul:

fost
Lotul 2 Diverse produse

alimentare
Lotul 14 Lapte praf репtru

copii
r''t, / r аuЦ. (r,', rlI. а) cln Legea]J;]i,i,lijffird achiziliile publice, rпr а

Апulаrеа

15, Iпfоrmаrеа ореrаtоrllоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч pentru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului dely?yYreпtru,achizi|ii se realizeazd iп iоtфrrпitй, ,i pirvederile art, зI ai Legrr пr. Iз] diп з iulie20I5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi:

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Delmix Рrim SRL
[SIA RýДР, e-mail|SRL Nobil Prest
[SU RSДР, e-mailJCredoprim SRL 26.oT.zo22 БЦl RSДР, е-mаiП

/ In temeiu'

*:З:::r::':: :::Уlu'1 :1..: 
de aplicare а prezentei legllot fi- incheiate йrЬ implinirea termenelor delrlyrrr!rl gо L9r ruýIlglUIaqteptare, сu un ореrаtоr economic саrЪ а fost singurur ойЙ la procedura de atribuire gi nu existЁ alti

_ореrаtо_ri economici implicati in respectiva рrосеdчrа de atribuire.
In cazul in care uato

чт .i:a decбt pragurile prevбzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

п б zilе iп са
mijloqce electronice si/sau fax п
П ll zilе tп
mijloace electronice silsau fax пIn cazul in саrе чаlоаrеа eiffi

egalЁ sau mai mаrе decAt pragurile prevбzute |а art,2
alin (3) 

_al 
Legii пr. 13 1 din З iulie 20 1 5 privind

achiziliile publice

П ll zilеiп
mijloace electronice ýilsau fax п
П 16 zilе
mijloace electronice gilsau fax п

(selecta|i tеrrпепul d9 ayteytare,respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]зl diп зiulie 2015 рriviпd achizi|iile pubtici, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп coпformitatecu Prevederile TITLULUI I|/ CaPitolul I (Calcularea Теrmепuiui) al Codutui Civil al RepubticiiMoldova),

17. Contractul de achizifle/acordul-cadru incheiat:

Dепumir
еа

ореrаtоr
ului

economic

Intreprinder
еа:

Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asocier
el

Сч capital
striin

NumйrчI
qi data

contractuIui
/ асоrdчlчi-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtчlчi

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
асоrdulчi-

саdrч

fЕrй ТVА inclusiv ТvА

,,сRED
oPRIM
" SRL

Cu capital
autohton

Ар_05/2022
din

01,02,2022

15800000_6 2з6492,92 257528,00 01.02_
30.06.2022

26.0t.2022
zo,1]l,,zozz

6



18, Informatia privind achizitii publice dчrаьilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
:::::У",::3:::::9:?,!::*'|', p.ublicd ;; jф;iii,,i"tе criterii de durabilitate si s-a tпсhеiаtСОПtrаСt/СОПtrаСtе репtru lot/loturi рrйru rоrе ai/ost optirot, ,riiri,iir-i"i"i';;;;:

рriп рrеzепtа dare dy sуауd, grapul de lacra declard сd tеrmепаl de aqteptare репtrа tпcheiereacoпtractalui/coпtractelor iпdiсаtе а jost re_spectal (ехсерtrtпd cazarile prevdzate'di art, з2 аlЛп. (З) at Legiiпr, I31 diп 3 iulie 2015 priviПa aiпiztliiti pabltie 1, prr,ri* q.i сd ti ,orit i"piiuerii coпtesta|iilor gi/saareceplioпdrii rapoartelor de moпltorizoir, o"rartea аа jost ехаmiпаtе qi solayioпate.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupal de lacra репtrч achizi|ii сопJirmd corectitadiпea desldgardrii procedariide achizilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе -о7-m piruiarrlo, legale tп vigoare.

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

yаlоаrеа de achizilie сu ТvА din contract/ contracte аlotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

соdчl Срv al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lоtulлоturilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Сопdчсйtоrul grupului de Iчсru rч achizi{ii:

,Nu este cazul.

Nu este cazuL
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.08/22 din 01.02.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

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

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare (Unt Ţărănesc) 

Cod CPV 15500000-3 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 
Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1640348886737 

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

1640348886737?tab=contract-notice 

Data publicării: 24.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

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

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 
Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 200 000,00 

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 - 

http://www.mtender.gov.md/
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

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

5. Până la termenul-limită (data 13.01.2022, ora 15:30), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „AVT Lux Com” 1014600040053 Olesea Gîrbea 

2. SRL „Credoprim” 1003600026963 Gheorghe Costru 

3. SA „Fabrica de unt din Florești” 1003607011922 Pavel Grigoraș 

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

de către operatorii economici: 

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului 

economic 

S
R
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m
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R

L
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C
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d
o
p
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m
” 

S
A
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F

ab
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e 
u
n
t 

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

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

„în așteptare” 

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

„în așteptare” 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii European neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

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

„în așteptare” 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale 

din ţara în care ofertantul este stabilit 
neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 

naţional 
neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 
Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau certificat de 

înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 
neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

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

transport” 

neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin 

referire la specificații sau standarde relevante 
neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței 

pentru cel puțin 12 luni de activitate. 
neprezentat prezentat statut 

„în așteptare” 

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

atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 

corespundecerințelor de calificare)) 

1. La lotul „Unt Ţărănesc”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „AVT Lux 

Com”. Operatorul economic menționat nu a prezentat documentele obligatorii solicitate conform 

documentaţiei de atribuire – „Specificaţii tehnice (anexa nr.22)”, „Specificații de preț (anexa nr.23)”, 

„DUAE”, „Garanția pentru ofertă”, „Cererea de participare (anexa nr.7)” și „Declaraţie privind 
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valabilitatea ofertei (anexa nr.8)”  (în baza art. 69 alin. 6, lit. b), Legea nr.131/2015 privind achiziţiile 

publice), se propune de a respinge oferta operatorului economic SRL „AVT Lux Com”, ca fiind 

neconformă şi examinarea următoarei oferte. Următorul ofertant pentru lotul „Unt Ţărănesc” este SRL 

„Credoprim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat 

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

documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului „Unt Ţărănesc” de la operatorul economic 

SRL „Credoprim”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Unt Ţărănesc 

SRL „AVT Lux Com” 1 800 000,00 

20000,00 

- - 

SRL „Credoprim” 2 129 500,00 + + 

SA „Fabrica de unt din 

Florești” 
2 130 000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

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

scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată 
Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

17.01.22 SRL „Credoprim” 
Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 
A prezentat informațiile 

solicitate. 

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

SRL „AVT Lux Com” Oferta neconformă 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru un singur lot        

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de a tribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

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

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

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Cantitate și unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Unt Ţărănesc SRL „Credoprim” 20000,00 106,48 2129500,00 2300000,00 
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 „AVT Lux Com” 
24.01.2022 prin e-mail SRL „Credoprim” 

SA „Fabrica de unt din Florești” 
(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 Codu lui Civil al 

Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul

ui economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ Cu 

capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul și 

data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 
Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/ 

a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 

inclusiv 

TVA 

SRL „Credoprim” - 14/92 01.02.2022 15530000-2 2129500,00 2300000,00 25.12.2022 

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

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

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

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 

pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  

 

 
 
 

Ex.: Elena Colesnic 
tel.: 022 25 21 28 

e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.07/22 din 01.02.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

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

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare (Ulei și produs tartinabil) 

Cod CPV 15400000-2 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 
Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1640347660212 

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

1640347660212?tab=contract-notice 

Data publicării: 24.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

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

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 
Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 850 000,00 

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: 

http://www.mtender.gov.md/


2 

 

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

Rezumatul modificărilor - 

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

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

5. Până la termenul-limită (data 13.01.2022, ora 15:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Credoprim” 1002600026963 Gheorghe Costru 

2. SA „Floarea Soarelui” 1002602001837 Stela Ostrovețchi 

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

prezentate de către operatorii economici: 

Denumirea documentelor 

Denumirea 

operatorului economic 

S
R

L
 „

C
re

d
o
p
ri

m
” 

S
A

 „
F

lo
ar

ea
 

S
o
ar

el
u
i”

 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat 

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

DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  prezentat 

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

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

care ofertantul este stabilit 
nu s-a 

solicitat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare 
nu s-a 

solicitat prezentat 

Autorizaţie sanitară/ sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau certificat de 

înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 
nu s-a 

solicitat prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau „Certificat de 

înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a unității de transport” 
nu s-a 

solicitat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la 

specificații sau standarde relevante 
nu 

corespunde prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței pentru cel puțin 

12 luni de activitate. 
nu s-a 

solicitat 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)) 

1. La lotul „Ulei de floarea-soarelui”, unicul ofertant este SA „Floarea Soarelui”. În urma 

examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 

constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 

atribuire. Reieşind din faptul că preţul propus este economic avantajos, se propune achiziţionarea 

lotului menţionat de la operatorul economic SA „Floarea Soarelui”. 

2. La lotul „Brânză topită”, unicul ofertant este SRL „Credoprim”. În urma examinării 

documentelor ce constituie oferta operatorului economic menţionat, prezentate pentru lotul dat, s-a 

constat că, valoarea ofertei depășește cu 44% valoarea estimată de către autoritatea contractantă.  
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În contextul celor expuse mai sus și în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr.131/2015, 

potrivit căruia „Autoritatea contractantă, din proprie 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, în cazul cînd au fost depuse numai oferte care 

depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei”, se propune respingerea ofertei operatorului economic 

SRL „Credoprim”, ca fiind inacceptabilă. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile tehnice 

Ulei de  

floarea-soarelui 
SA „Floarea Soarelui” 1 170 000,00 40000,00 + + 

Brânză topită SRL „Credoprim” 936 000,00 5000,00 - statut „în așteptare” 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 

consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

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

de scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată 
Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

17.01.22 SA „Floarea Soarelui” 
Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 
A prezentat informațiile 

solicitate. 

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

SRL „Credoprim” La lotul „Brânză topită” – oferta inacceptabilă 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atr ibuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

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

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Cantitate și unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Ulei de  

floarea -soarelui 

SA „Floarea 

Soarelui” 
40000,00 29,25 1170000,00 1404000,00 

 

 

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 „Credoprim” 
24.01.2022 prin e-mail 

SA „Floarea Soarelui” 
(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 Codu lui Civil al 

Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul

ui economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ Cu 

capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul și 

data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 
Cod 

CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 

contractului/ 

a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 

inclusiv 

TVA 

SA „Floarea 
Soarelui” 

- 14/93 01.02.2022 15421000-5 1170000,00 1404000,00 25.12.2022 

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

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

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

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 

pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  

(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  

 

 
Ex.: Elena Colesnic 

tel.: 022 25 21 28 

e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md


DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice M
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire I

Nr. 07 din 01.02.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Denumirea autoritifii contractante IMSP Centrul Nalional de AsistentA MedicalA
Urgentd Prespitaliceascd

Localitate mun. Chiqindu
IDNO r015600032824
Adresa mun. Chi$indu, str. Constantin VAmav, 16
NumIr de telefon 022 28-62-70
Numir de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup. achizitii(@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup.achizitii@ambulanta.md

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea olertelor de preluri M
Licitalie deschisd n
Altele: Fndicalil n

Procedura de achizffie repetatl (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Bunuri n
Servicii M
Lucr[ri n

Obiectul achizifiei Servicii de spilitorie auto pentru anul2022
Cod CPV s0r00000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdt ii qlror proceduri
decdt licitalia desch is d)

Nu se aplici

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
port alului guvernamental www. mte nde r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp | -MD-l 64007 507 5929
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3ydp_LMD I 6 4007 s 07 5929
Data publicdrii: 21.12.2021

Platforma de achizifii publice utilizatl
achizitii.md a
e-licitatie.md M
yptender.md I

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contractante

MDa r Nu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Data: -
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru c
Sistem dinamic de achizilie o
Licitaf ie electronicd EI
Catalog electron ic o

Sursa de finanfare

Buget de stat -
Buget CNAM EI
Buget CNAS I
Surse externe a
Alte surse:



Valoarea estimati llei. fdrd TV. 3 162s0.00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
va completo in cazul in care au fost solicitate

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicithrii de clarificare
f,xpunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

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

Denumire document
Denumirea operatorului economlc

"Megasimetric"
SRL

"Bemas" SR[.

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

Garantia pentru ofeftA prezentat Conforn SIA RSA P

Specificalia de prel prezental ConJbrn SIA RSAP

Specificatii tehnice 0rezental Conforn SIA RSAP

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

DUAE Drezeruol Conhrm SIA RSAP

Licenta de activitate (sau actul ce confirma dreptul operatorului
economic se presteze serviciile solicitate)

prezentat Conform SIA RSAP

Cerere de participare prezentat Conform SIA RSAP

Declaratie Drivind valabilitatea oferter prezentat Conforn SIA RSAP

C€rtificat de efectuare sistematicd a plalii impozitelor,
contributiilor eliberat de InsDectoratul Fiscal

prezentat Con/brn SIA RSAP

(lnforma\ia privind denumireq documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documenlalia de atribulre si
se va consemna prin: prcZentst, neprezenlat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezenat, dqr nu curetpunde

cerinSelor de cali/icare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Nr.
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fdra TVA)*

Cantitate
qiUM

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

I

Servicii de spilitorie auto
pentru SAMU Botanica,
mun. Chigindu, bul. Dacia,

5'24

"Megasimetric"
SRL

147400,00
26801

spdlare/
auto

+

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
va comoleta in cazul in cure uu fost oDerate

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

Termenlimiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelun git (dupd caz)

Nu

5. Pini la termenul-limiti (data 05,01.2022, ora 14:00), au depuse oferte 2 ofertanfi:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
"Megasimetric" SRL 1015606004724 Conform SIA RSAP

"Bemas" SRL 1005600021 652 Conform SIA RSAP



2

Servicii de sp6ldtorie auto
pentru SAMU Ciocana,
mun. Chiginiu, str. Igor
Vieru, l5/2

"Megasimetric"
SRL 135960,00 2060t

spAlare/

auto

+ +

"Bemas" SRL t37340,20 Conform SIA
RSAP

Conform SIA
RSAP

* In 
^cszul 

utilizdrii ticitoYiei elecftonice^se va indica prelul ofertei finole (tnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de
califcare" Si "Corespunderea cu specificayiile tehnice" , se v:a coniemna prin; ,,+" ii cazul corespuiderii ;i prin ,,-,, in cazul
necorespurulerii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi 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 0peratorul e€onomic Informatia solicitattr Rezumatul rlspunsului operatorului economic

9. Ofertanfii respinEi/descalifi ca[i:

Denumirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalifi ctrrii

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate -
Pentru toate loturile tr
Alte limitdri pdvind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant: [lndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut EI
Costul cel mai scizut a
Cel mai bun raport calitate-pre! a
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuile in bazq criteriilor; cel mai bun raport calitqte-prel sau cel mai bun raport
calitate-cost)

va in cazul tn care au fost reevaluate r
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examiniri' evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

co achizr acordului-cadru:

Nr./
lot

Denumirea
operatorului

economic
UM

Preful
unitar
(Fdrd
TVA)

Pretul
total
(fd rd
TVA)

Pretul total
(inclusiv

TVA)

I
Servicii de spdldtorie auto
pentru SAMU Botanica,

"Megasimetric"
SRL

spdlare/
auto

1450,* 55,00 79750,00 95700,00

3

Factorii d€ evaluare Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
Denumirea oDeratorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13, Reevaluarea ofertelor:

Atribuirea contractului de



mun. Chi$inau, bul. Dacia,
5t2A

2

Servicii de spdlatorie auto
penfu SAMU Ciocana,
mun. Chilindu, str. Igor
Yieru,l5l2

"Megasimetric"
SRL

spalare/
auto

1110x 55,00 61050,00 73260,00

*Cantitatea contractata a fost mic$oratd pentru a fi p;sibitd incadrarea
planificatd care a fost rectificatd in concordanyd cu bugetul disponibil.

in suma disponibild Si / sau

Anularea procedurii de achizitie publicd:
In temeiul art.
Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implica1i in procedura de alribuire despre deciziile grupului di lucru pentru achi"ilii se
realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

(SelectaTi termenul de qsleptqre respectat. Cqlcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din 3 iulie 20 t 5 privind achiziliile
publice, inclusiv a termenelor de asleplare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TlTLLtLLrl IV Capitolul I (Calcularect
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Numtrrul $i data
contractului

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluil:lrtr TVA inclusiv

TVA

"Megasimetric"
SRL

Cu capital
autohton Nr. 07 din 01.02.2022 140800,00 168960,00 31.12.2022

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre1 a
Cel mai bun raport cqlitqte-cost E)

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cii temenul de a7leptare pentru incheiereo
contructului/contructelor indfuate afost rcspectdt (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr, 13l din

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"Megasimetric" SRL 20.01.2022 e-mail
"Bemas" SRL 20.01.2022 e-mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului este mai
micd decat pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax I
n ll zile in cazul netransmiterii comunicdrii nrin
mijloace electronice $i/sau fax !

In cazul in care valoarea estimatA a contractului este egali
sau mai mare dec6t pragurile previzute la a11.2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice 5i/sau fax I
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax I



3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum qi cdtn cazul depunerii contestaliitor Si/saa rcceplionfuii rapoartelor
de monitorizarc, acestea aufost examinate ii solulionate.

Prin ptezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru achizilii confirmd corcctitudinea desfd$urdrii procedurii de
achizilie, fapt pentru care poarld rdspundele confom prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Anatol FORTUNA
)











DARE DE SEAMA

de atribuire а contTactului de achizilii

de incheiere а acordului-cadru

Je anular. а procedurii de atribuire

publice l
п
п

,, О2З5l5|582;
iesti,@yahoo.com _

Nr. ie 20

1. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Adresa de irц(gце1! Levitqhi ol
реrsоапа dc contact а"r*, рrепuп,lе, tеlеJЬп,

л!mаriапiфmail,

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: п-ач

('Se чtt c,tlmpletct iп cctzbtl tп cctre cttt ftlsl solic,i|cttc c,luri|iciit,i)

Data solic itir гi i с!зцiý9!Щ!9д

рritпбriа соm
ББu -i."u а цtqцц{igд!Цg!ддlg
Localitate

l 007б0 l 00 l

s.Mёliiesti,
02з5l5l582

Nчmйr de telefon
0235i 5 1 582

Numйr de fад

ffiTLicitalie deschisй

nAltele: 1-
Ttp"' р."..фrrii de аtriЬчirе aplicate

-Ц! .*
Tipul obiectului ;;йt"r,Л ае achizi{ie/ 

| 
Вuпuгiiя rvicii п Luсrбri

сhiраmепt atas,at
Obiectul achizi{iei

_ului privind аlеgеrеаЕхрчпеrеа motivulu
p.J*C"rii de аtriЬчir е, (iп, 

.cazul 
aplicdrii altor

Ъrос edur i cl с,с, it l ic, i t cl У 
i u de sc hisd

Р.*;i;;;Й-;diЬ;rе rs" ча iпdiса diп cac{rul

po r t u l t l tt i 8 l л, е r Ll (,l п1 е lt r ct l yvwy,, ttt t е п сJе r, gоv, m d )

Plutfo.ru de achizi(ii рuЦ!Ц9 uЦЦзtй

*арr-мп- rc4В76617254
i7Йt" 

" 
а Гgо v . m d/te nd еrs/

Р}ЦD.\QЦЦýQLЧ;а
ii: 5 ian 2022,11:,48

Nri9фs-b
Link-ul:htt
ocds-b3wK

; о ЫiЫаtiе.md; п yptender,mdachizitii.

A*"t d;t"t."фБblicatin ВАР (dupd caz)
[,ink-ul:

ffi a.o.birili" пLiсitаliе

catalop. еlесtrопiс
it"tlББЙt бЪLДМ, Эr"rget CNAS; пSursе

te surse: |АIРД

п Асоrd-с

lBr,rget de

ехtегпеl п

T.l*t.t ýt trrrtrunrente specifice de atribuire

Sursa de finatt{are

511 б67
Vatoa..o estimatй (ei, fdrd TVA)

Danurnirau ореrаtоrulчi economic

Е-D"**," *ccintй а solicitirii de сlаrifiсаrе_

ЬрuЙr.u s uссiпtй аjДýрццýц!Ц



баtа transmiterii

Rezumatul rnodifi сйrilоr
"ti/i^П 

qi data publicйriiJIlпdiсаli surffiасеlоrdеiпfоrmаrе
Бmerrtrntti de depunere qi deschidere а

оfеrtеlоr prelungit (dupii caz)

Asocia{ii/
administratoriiбБГ"rnЙu operatorului economic

Ion NCVATCHII
1 005600038iese TGR Gruр SRL

rni.au ореrаtоrчlui lэсопоmiс

Dепumirе dосчmепt Agropiese
TGR Gruр
SRI-

Documentele се constituie

fiпапсiаrб

С"**. а. р"пiсiраrе, сопfglцjпggl ц:_Z
Gаrап{iа репtru ofetlй

Documente de califica

S е v а сопs m п а]!цr_р!ЁцJцr. l1y!! !;,

рrеzепtаlD.c l.*t" р* ind valab i litatea oferte i, сопfоrm

Anexei пr. 8

ffiaintreprinderii/
extras din Registrul de Stat al

рrеzепlаl

C".tiГ""t d. еfесtuаге sistematicё а plёlii
iпrроzitеlог, сопtгiЬLrliilоr eliberat de lnspectoratul

Fiscal de stat
Ultt.u' raport fiпапсiаr vizat Ei inregistrat de

оrgапеlе competente

Dес lаrаliа d. gurч,rlýзЬuцrilо,
Dеsсriёrеа tеhпiсй sаu раýароrtul tehnic

б..k*,tt. рr*йГсопfrгпrаrеа identitatii l 1lrе:спtчt
ьепеtlсiаrilоr et'ectivi qi пеiпсаdrаrеа асеstоrа iп

situalia сопdаmпёгii pentru раrtiсiраrеа la activitati

ale uпеi organizalii sau grчрёri сrimiпаlе, репtru

соruрtiе, frачdi gi/sau sрйlаrе de bani сопfогm

modelului aprobat рriп Ordinul Ministrului
пr.l45 din24 noiembrie 2020

Of.rt"nt"' 
"aaispune 

de сепtru de deservire qi

disponibilitatea рiеsеlоr de schimb.

4. Moditicйri

(Se va completa

operate in documentalia de atribuire: п-ач

iп cazul |п care аu fost operale tпotli|ic,dri)

5. Рiпй la termenuI-IimitЙ (data рiпй la 24.0,1.2022 14:00), а depus oferta 1 ol'ertan{i:

Informa{ii privind ofertele depuse ;i
de сitrе operatorii economici:

documentele de lificare qi aferente DUAE prezentate
6.

рrеzепtаl



ffibildedareain..
;;Бй, ;.;iningul angajalilor,.reglarea utilajelor

iп cirnp; consultarea in

БайБ pr,r rd r rlabi titatea ofeгtei, сопfоrm

Anexei пr. 8

ffirаrе а iпtrерriпdеrii/

extras din R.cirtrul d. Stat al p

ffiematicйaplalii
impozitelor, сопtгiЬuliilог eliberat de Inspectoratul

U]ti,r"r,r-*p"rt fi"r"Й vizat qi inregistrat de

Песlаrаliа de gаrапцiе а Ьuпurilоr

Б...ri.r.u t.lrnic5 sau раqщgrtu]дЦцЦ
ffitrudedeservireqi
disponibil itatea р ieý9]9l g9 JgЦj tтlЦ

i@aidentitatii ^ рrеzепtаl
ьепеfiсiаriiоr efectivi qi пеiпсаdrаrеа acestora in

,iiuutiu сопdаmпбrii репtru participarea 1а activitati

ale Lrnei oгganizalii sau gгuрйri criminale, pentru

согuрliе, fйudа ;i/sau sрёlаrе de bani сопfоrm

modbiului арrоЬаt ргiп Ordinul Ministrului
Fiпапtеlоr пг. 1 45 diп2!дq!9щQ!е ]QЩ),_
т.{ои. ofertintul ча fi responsabil de dаrеа iп

ехр lоаtаrе, train in gul angaj a{ilor, rеglаrеа utilaj elor

in cimp; consultarea iп

Соrеsрчпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Corespundere
а cu сеriп!,еlе
de calificare

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic
Denumirea lotului

Agropiese ТGR
Gruр SRL

Rezrnatul rйspunsuluiJ[ntbrInalia sol

чl respingerii/descalifi сйriiDепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

'7. Informa riчiпd со nderea ofertclor сч се solicitate:

649500,00
lei

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul ei fiпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd

*-oferta este tп statutul tп asteptare

!йfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se

)oru*rnto|ia de atribuire ;i Se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat,

сdпd dосumепtul afost рrеzеПtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еl,

''Соrеsрuпdеrеа cu ceriп{ele de саlфсаrе" ,yi "Corespuпder<

сопSеmпа рriп; ,,*" tп cazul corespuпderii ,yi рriп ,,-" iп caz

8. Репtru eluciclarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа

cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (

scйzut) s-a solicitat: пч s-ач solicitat

9. ОtЪrtап{ii respin;i/descalifica{i:

iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе diп

пu соrе,ýрuпdе (iп cazul

de саlфсаrе))

сu specфca|iile tеhпiсе" , se va

пecorespuпderii)

поr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
v justificarea pre{ului апоrmаl de

prezeпtat

preZeпtat

рrеzепtаt

Tractor cu
есhiраmепl ata$at

1l
pozi



10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
Pentru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitбri privind пumйrul de loturi саrе pot f'i atribuite acelu i оfёrtапt: [IпdicayiJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scбzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai butl гароrt calitate-pre1l
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicat, mai multе criterii cle atribuire, se чоr

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturil аfеrепtе)

aplicatl2. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пч s-a

(Se va cclmpleta репtrч loturile сqrе аu fost atribuite tп baza teriilor: cel mai huп rapclrt calitate-
sau cel mai Ьuп r, calilate-cost

1 3. Reevaluarea ofertelor:

vа с,оmtэlеlа tп cazul iп care ofertele аu 'osl reevalttale
Motivul rеечаlчйrii ofertelor

14. in чrmа ехаmiпйri, ечаluйrii qi соmраrйrii ofel

аtriЬчirе s-a decis:

Atribuirea cotltractului de achizilie publica/acordului-cadru:

depuse in саdгul procedurii de

Anularea procedurii de achizilie publicб:

in temeiul art. alin. lit

Punctajul calculatFactorii de ечаluаrе
TotalDenumirea operatorului ecorLomic 1

Denumire factorul l
Denumire fасtоrul п

Dепumirеа operatorului economic n

PondereaDenumire factorul l
Denumire fЪсtогr"rl rl

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

cantitate
qi unitate
de miisuri

Рrе{чl u Рrе{ul total
(fйrй ТYА)

Dепчmirеrr lotului Dепumirеа
operatorului

cconomic
Аgrорiеsе
TGR Gruр
SRL

Аrgumепtаrе:

Vаlоаrеа



15. Informarea operatorilor economici despre deciziile чi de luсrч репtrч achizilii:

п cazul in саге
rTai miсй decAt

а[ Legii пr. lЗ l

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura

luirч репtrч achizi|ii se realizeazd tп conformitate сu preye

2015 priviпd achiziliile publice)

16.'геrmепчl cle aqteptare репtrч incheierea contractulu

atribuire despre derciziile grupului de

rile art, 31 al Legii пr. ]3] diп 3 iulie

аqtерtаге .репtru incheierea
йzute art. 32 alin. (3) al

чаlоаrеа estirTatб а contractului este

рrаgurilе prevlzute |а аr1.2 alin. (3)

din 3 iulie 2015 privind achiziliile

egalб sau mai mаrе dесбt pragurile рrечёzutе la art, 2

alin. (3) aI Lеgiiпr. 131 din З iulie 2015 privind

(selecla|i tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea termei
'iutie 

20']5 priviпd achizi.|iile publice, iпclusil; а tеrmепеlоr de

;с."^,l i" ."* чаlоаrеа estimatй а contractului este

achiziliile publice

Dепчmirеа
operatorului

econonric

rclor prevйzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
a$teptare, se фсtuешzd tп coпformitate

сч preveierite TITLrJLUI Ш Capitolul I (Calcular€a Tt пului) al Codului Ciyil al Republicii

Моldоvа),

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

Cod СРV

Agropiese TGR
1 б700000-2

Gruр SRL

рriп prezenta dare de seamf,, grupul de luсru dесlаrй сй

сопtrасtчlцi/сопtrасtеlоr indicate а fost resprectat (exceptffnd

Legii пr. 13l c|in 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice ), р
qi/sau rесерliопйrii rароаrtеlоr de пrопitоrizаrе, aceastea ач

Рriп prezentir dаrе de seami, grupul de luсru pentru l

рrосеtluгii cle achizilie, fapt репtru саrе роаrtй rйsрuпtlеrе

Ьопсluсitоrчl grupului rle lчсrч репtrч achizilii:

ceban viсtоr
(iVtttпe, Рrепuпtе)

с
um unerii contesta{iilor

чdiпеа dеsfй;urйrii
lеg;аlе in vigoare.

Modalitateв de transmitereData transmiterii

28.01.2022

Dепчпrirеа operatorului

S1,4 лSlP, e-m(lil
еsе'ГGIl Gгuр SRL

cazul tгапsrтitеri i соmuп iсёгii
ronice ýi/sau fax rt

i,-l 
""^t 

netгansmitet,ii соrпuпiсбrii рriп
lесtrопiсе gi/sau fax :l

П l'l zi

in cazr.rl transmiterii соmuпiсirii ргirl
ice gi/sau fax rl

П ll zil

i" carul rretransmiterii соmuпiсёrii prirr

lectгotlice ýi/sau fax гl
П lб zi

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

саdrч

vаlоаrеа contractu]lui
Numйrul

qi data
сопtrасtчlчi/

асоrdчlui-саdrч

зl.|2.2022з1,.01.2022

#*iФ

W##



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice +
de incheiere a acordului-cadru rl
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.l Din 20 ianuariezj22 .

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante I.P.Liceul Teoretic C. Stere
I,ocalitate Mun. Soroca
IDNO r01362000071 1

Adresa Mun. Soroca. str. D. Cantemir 26
Numir de telefon 0(230\-2-24-s7
NumIr de fax 0(230)-2-24-s7
E-mail ll"q-stsrg@enarLaalo
Adresa de internet
Persoana de contact Baq Vasile

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul piocedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizif ielacordu lui-cadru

Bunuri Servicii + Lucrdri n

Obiectul de achizitie Servicii de alimentare

99d cPV ss500000-5
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de preluri)

Licitatie deschisd

Nr. procedurii de atribuire (inclusi;v tink-ul
procedurii de atribiire)

Nr: ocds-b3wdp 1 -M D- 1 6397 20445508
Link-ul: Detalii achizitie (e-licitatie.md)

Dqla qi ora deschiderii oferteloi Data:14.01.2022 | Ora:12.00
Anunf de intenfie publicat in BAP Nu+ Dan

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAp/
Invitafia de participare transmisi

Nr:
Link-ul :ocds-b3wdp 1 -M D-1 039730445S0g

Data publictuiil 17 .12.2021, ora 1 6.00
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice d.
atribuire

Nur acord-cadruu sistem dinamic de
achizilien licitalie electronicd
gqlqlog electronicn

Sursa de finanfaii
Buget de stat *
Buget CNAM n
Buget CNAS I
Surse externe n
Alte surse: [indicaliJbuget local

Yaloarea estimatd (lei, Jdid TVA) vbz,1u3.00 MDL



4.

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cereiii de participare
I.M.SOROCEANCA SIARSAP

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

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

6, Pffnr la termenul-limitd (data 12,02.2020, ora 10:00), au fost depuse I oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 14.0I.2022 ora 12:00.

Oferte intdrziate (dupd caz); nu aufost

Denumirea operatorilor
economrcl

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7, Documentele ce constituie oferta:

(Informa|iaprivinddocumenteleprezentateSeyaconSemnqp,i,..
neprezentdrii)
ConstatlrilComentarii (dupd caz):i.M.Soroceanca aprezentattoate documentele conform
cerinlelor solicitate

8. Modalitatea de evaluare: pentru un lot

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Dafa tranSmiteiii,,
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Confestarea documentatiei de atribuire NuE lDan

Rezum atul m odificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd c:ad

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:
https ://yptender,md/tenders/338 I I

Transmise operatorilor economici
inreeistrati

Data:

Termen-Iimiti de depunCre gi deschidere
a oferfiloi prelungit

NuE
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economtcl

IDNO Asociaf iiladministratorii

LM.Soroceanca 1003607000s44 Pogorevici Elena

Denumiiea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garantia
fentru oiertl

Huod caz)
I.M.Soroceanca + T -r +



Pentru fiecare lot
n

Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile n

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

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

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

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

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezintd astfel: nu sunt
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

criteriul,,aPlicat -', 
, 

,

*Denumirea si numiyl lotuJui !o:ro:,: rubri|id ie iy. completa in
cazul tn ,irl'i ii'rodru, proceauru ae anibuire sunt aplicate mai

prelul cel mai scdzut +
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pre! n
cel mai bun raport calitate-cost n

Nrt
lot Denumirea lotului

4: )c!

!l =.= 
o'i: )tr

EE
', i)

!s
q!N

.(i

Operatori economici

- 
I .,-:, :;

Pref unitar farA TVA

Servicii de alimentare
Zlle
copii

52U17l 10,80 +

Denumirea factorului de evaluare si
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofert[ Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

uenumlrea lotulul

Factorul 1

'se va indica punctajul
otal per lot)

Factorul n



Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total oer lot)

Factorul 1

Factorul n

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

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

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

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in
documenta{ia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata pr ezentdrii documentelor confi rmative :

Denumirea operatorului economic Runda I Runda,,ii

Lotul I Pretul flri TVA/noite
valori

Pre{ul flrd TVA
1"oit* vaiori

Oneratorul econom c1
Ooeratorul econom cn

Lotul n Pretul 15p5,,,[VA /noile
,'- ',, ,,valor:i t,, .,,,.,

Preful,fnrn T!
,: /noilenalori...:..,

Oneratorul econom cl
Ooeratorul econom cn

Denumirea lotului Clasament

", lul
Denumirea operatorului

economrc

,Preful:ofertei ffiri
TVA/Punctai ul acumulat

Servicii de alimentare 1 [.M.Soroceanca
962,183.00 MDL

Operatorul economic Documentul
r.... $'ilSau i

.'ffiiluutil
1,S61;6;tnt[

Data transmiterii Rispunsul op erato r.ului
:,:.' : eCOnOmiC .:,l,

Denumirea,
operatorului

economrc

Se indic5 documentele confirmative privind selecfia qi calificarea OE conform
documentafiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul Of'erta
Formularu

I tJ.l

Specificati
i tehnice

Ei pre{
(F4.r;4.2)

Informatii
despre
ofertant

Autonza
fie

sanitara
veterina

rd de

function
are a

operator
ului

economl
cqi a

transpor
tului

Certificat de

conformitate sau

alt certificate
echivalent ce

confirm calitatea
produselor

petroliere oferite

Dovada
inregistrdrii
persoanei

juridice, in
conformitate cu

nro',on-'il-

legale.

Garanlia
bancardlYo

dinsum6 F3,2

DUAE

+



LM.Soroceanc
CL

+ +/+ + +/+ + + + -r

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

Denumirea operatorului economici Motivul respingeriildescalifi clrii

NotS* In cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q corespuns cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examindri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuir erin baza
deciziei grupului de lucru nr. 1 din 13 februarie2020 s-a decis atribuirea contractului de
achizitie publicl/acordului-cadru :

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

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
cAstieltor

Cantitatea
Nr.copii/nr.zile

Pie{ul
unitar
,f5r[,
TVA.

Preful total flri
TVA

Prelul total cu
TVA

I Servicii de
alimentare LM.Soroceanca 521t171 10,80

962,183.00 MDL 962,193,00 MDL

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii M odalitatea de transmitCre

I.M.Soroceanca 19.0r.2022 e-mail,tel

NotI* Informarea operatorilor economici impticali in procedura de qtribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile ari. 3l at Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

17' Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:
conform
In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai mici dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
n 11 zile in cazulnetransmiteiii r"*u"i.*ii
prin mijloace electronice qi/sau faxIn cazul in care valoarea estimatd a

contractului este egald sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
pub!4e

n 1l zile in cazul trans-iteriiio.uni.arii
prin mijloace electronice Ei/sau fax
n 16 zile in cazul netransmit.ti .or"**.6rii
prin mijloace electronice qi/sau fax

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I
de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile
Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (1), 264

din 03.07.2016, inclusiv a termenelor
TITLULUI IV Capirotul I (Calcularea
(4) ;i 265.

La procedura de achizifie a participat un singur operator economic, conform art,32, (3) ,b) termenul de aqteptare nu se aplicl.



24, Contractele de achizi(ie incheiate:

ii

1

LM."Soroce
anca"

Nr.11 20.01.2022 s5500000-5
962,183.00

MDL
962,183.00

MDL 3r.12.2022

25. Anularea procedurii de achizi{ie publicS:

tntemeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Prin prezentu dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru
incheierea contractului"/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurili prevdiute ele
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd in
cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost exuminute ;i sola(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudineu
desfiisurdrii procedarii de achizrtie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor
Iegale tn vigoare.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizifii:

Baq Vasile
(Nume, Prenume)



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice v
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr_L din 02 februarie2}2?

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl{ii contractante Primaria s. Sadaclia
Localitate r-1 Basarabeasca s. Sadaclia
IDNO 1007601005615
Adresa r-l Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
NumIr de telefon 029757236,029757248
Numir de fax 0297s7236
E-mail oficial sadacliap@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Galeru Ion

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de prefuri olicitafie deschisd
nAltele: [IndicafiJ

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

Bunuri v Servicii o Lucr[ri n

Obiectul achizi{iei Produse alimentare pentru perioada ianuarie
argast2022

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.goy.md\

Nr: 21049690
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 64 1 3 89 63 I7 44
Data publicdrii: 05.01 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati v achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

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

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

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic de aclizilie
vlicitalie electronicd oCatalog electronic

Sursa de finanfare vBuget de stat; oBuget CNAM; aBuget CNAS;
nSurse externe; oAlte surse: [Indicalil

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 311092.00



Data solicittrrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitfrii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost soricitate clari/icdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

5. Pffni la termenul-limiti (data l8.0l.2o2z,ora_-Ll@.J, au depus oferta 6 ofertan(i:

6' Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate decitre operatorii economici:

Rezumatul modifictrrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SA Fabrica de unt din Floresti t0036070t1922 Andrei Grigoras

2 I.I.''PROZOROVSKI LILIAN'' 1010605000089 Prozorovski Lilian
3 AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Vera Faurean

4 Negru Victor 1004605000101 Victor Negru

5 F.P.C.''CVADRIVITA'' S.R.L. r 00260500 I 355 Ciubotaru Nadejda

6 SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Curdova Lidia

Denumire document
Denumirea operatorului economic

tr
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Documentele ce constituie oferta
ua consmna prin: prezentat, ne, nu core,



Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezerfiat prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiard prezentat prezentat ptezentat prezerfiat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia pentru ofert[
dupd caz)

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezenqt, ltv !9!s!punqs

Cererea de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezerfiat

Certificate de

inregistrare/Extras din
Registru de Stat al
persoanelor iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate privind lipsa
sau existenta datoriei fata
de buget

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de

inofensivitate pentru
produsele de origine non
animala

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate sanitar -
veterinar pentru produsele
de origine animala

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de detinere a

abatorului sau contractului
cu abatorul pentru
produsele de origine
animala

prezentat prezerfiat

Certificate de calitate
eliberat de catre
producator/ Certificate de

conformitate

ptezenlat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de delinere a

laboratorului atestat sau

contract cu asemenea
laborator

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizalia sanitar-
veterinard pentru
mij loacele de transport.
Pentru
produsele alimentare
perisabile,
autorizalie cu regim termic
special

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Carnetul medical qi

certificatul de instruire
igienicE a persoanelor ce

asieuri transportarea $i

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

a
J



manipularea produselor
alimentare
Certificat de atribuire a

contului bancar
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot 1

PRODUSE
LACTATE

SA Fabrica de unt
din Floresti

101 184,10 1 buc + +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

106 940,29 I buc + +

Lot 2
PRODUSE DE
PANIFICATIE

Negru Victor 12 915,00 1 buc + +
AO
IUGINTERTRANS

12 915,50 1 buc + +

Lot 3

CARNE
PASARE
VITA

DE
SI

F.P.C.
,'CVADzuVITA''

S.R.L.

64 620,00 1 buc + +

SRL SLAVENA
LUX

64625,00 1 buc + +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

72164,25 1 buc + +

Lot 4 -PESTE I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

4333,00 I buc + +

SRL SLAVENA
LUX

4333,33 1 buc +

Lot 5

DIVERSE
PRODUSE

SRL
LUX

SLAVENA 49832,08 1 buc + +

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

49832,61 1 buc + +

Lot 6

LEGUME
FRUCTE

SI
I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

5t r78.36 1 buc + +

4



8' Pentru elucidarea-unor neclaritr{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rEspunsului
operatorului economic

24.01.2021 F.P.C. ''CVADRIVITA''
S.R.L.

Argumentarea pretului
mic la carnea de vita

Pretul la carnea de vita nu include
cheltuielile de transport

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limitiiri privind numlrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sc6zut v
Costul cel mai sclzut o
Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost u

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va gompleta pentru loturile care aufost atribuite tn baza uiteriilor: cel mai bun raport calitate-pre(
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14' tn urma examinlri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl 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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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Preful
unitar

(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fflrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotl-
PRODUSE
LACTATE

SA Fabrica de unt
din Floresti

1 buc 101184,10 101184,10 109930,00

Lot 2
PRODUSE DE
PANIFICATIE

Negru Victor I buc 12915,00 12915,00 13948,25

Lot 3 - CARNE
DE PASARE
SI VITA

F.P.C.
I'CVADRIVITAII

S.R.L.

I buc 64620,00 64620,00 77544,00

Lot 4 -PESTE I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

I buc 4333,00 4333,00 5199,60

Lot 5
DIVERSE
PRODUSE

SRL SLAVENA
LUX

1 buc 49832,08 49832,08 59270,90

Lot6-
LEGUME SI
FRUCTE

I.I.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

1 buc 51178.36 51178.36 56769.35

Atribuirea contractului de achizilie publictr/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Fabrica de unt din Floresti 21.01.2022 [se speci/icd SIA RSAP, e-mail,
fax, po$td, etcl

Negru Victor 21.01.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail,
fax, postd, etcl

F.P.C.''CVADRIVITA'' S.R.L. 24.01.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail,
fax, poStd, etc/

I.I.''PROZOROVSKI LILIAN''
2t.01.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail,

fm, postd, etcl
SRL SLAVENA LUX 24.01.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail,

fax, postd, etcl

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



ffiimatdacontractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la att' 2

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

privind achizitriile Publice

" O ,ite in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice Ei/saq fa4 g---
I t t 2ite in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice si/sau fax o

tffia estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 allrr^. (3) al Legii nr. 131 din

3 iulie 2015 privind u"hirifiil. prbli*

tr 11 zile in cazul transmiteril comurucarll prm

miiloace electronice qi/sau fax n

tr 16 ,ite in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
'2015 pirvind achiziSiit, piblirr, iiclusiv a termenelor de asteptare, se efeltugazd in conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolut I (calculareaTermenului) al codului civil al Republicii Moldova)'

I 7. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intr:
Cu

capita
I

autoht
on/
Cu

capita
I

mixt/a
socier

lellc,
I capita

lr
I strarn

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

ffirI TVA
inclusiv

TVA

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

SA Fabrica de unt din
Floresti

05
02.02.2022 t 5800000-6 101 184,10 109930,00 30.09.2022

15800000-6 12915,00 t3948,25 30.09.2022
II Negru Victor 06 02.02.2022

F.P.C.
"gy4pRlvITA"
S.R.L.

07 02.02.2022 15800000-6
64620,00 77544,00 30.09.2022

I.I. ''PROZOROVSKI
LILIAN''

08 02.02.2022

oLon\n

1 5800000-6 55511,36 61968,95 30.09.2022

15800000-6 49832,08 59270,80 30.09.2022
SRL SLAVENA LUX 09

1g. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica d{d s-e 
SomPleteazd 

dgar tn

cazul in care la procedura de achiziyie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi prit u rorc aufost aplicate criterii de durabilitate)t

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

verzi)?
@ANU
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(indicafi suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contracrelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

l3t din 3 iulie 20li privind achizi(iile publice ), precum Si cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si solu{ionate.

prin prezenta dare de segmd, grupul de lucru pentra achizilii confirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

(Nume, Prenume)

Valoarea de achizifie 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:
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DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 2 din 02.02.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Unsheni
Localitate mun. Unsheni
IDNO I 00760 I 00 I 787
Adresa str. Nalionaldnr. T

Num5r de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria ungheni(@yahoo.com
Adresa de internet www.unsheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Racovila T atrana, +37 3 697 29897,
racovita.tatiana@mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Pre{uri

Procedura de achizitie reoetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizifiei Servicii de spdlare Ei curi{are ecologici a
lenjeriei institu{iilor preqcolare pentru anul
2022

Cod CPV 983 I 0000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -M D- 1 6425067 02037
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -l 6425067 02037 ? tab:contract-notice
Data publiclrii: I 8.01.2022

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

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autorit5{ii contractante

lDa aNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://ungheni.md/wp-
content/upl oadsl2022 l0 1 /Plan-achizi%C8%9Bii-
2022 -D rsp ozi ti e -min. p df

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 335 000,00



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

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

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali surso utilizatd ;i data publltdrll]

'I'ermen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zile/

5. PdnI la termenul-limitl (data 3f .01. 2022, ora !4 : 00 ), au depus oferta I ofertant:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asociafii/

administratorii
I SRL"Unfloria" t0t0609003479 Administrator Scutaru Cristina

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL"Unfloriac"
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemnq prin: prezentat, neprezen[at,
nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat
Plopunerea financiard prezentat
DUAE ptezentat
Garanfia penlru ofertd prezentat

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

nlr core.snunrJp
Cerere de participare prezentat
Declaralia privind valabilitatea ofertei nreTentAI
Certificat privind lipsa datoriilor de Busetul de Stat prezental
Dovada inregistrdrii persoanei juridicd prezenlat
Autorizatia sanitar-veterinatd de func 1i onare prezenlat
Certificat de conformitate ce conftrm catitatea
detergentului utilizat

prezenlat

Certificat de cont deschis in banca prezentat



//
/ (lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

/ documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepregentat, nu corespunde (tn cazul
ii cdnd documentul afost prezentat, dar nu coresprndecerinlelor ie calificarell

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea lotului
I)enumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsurI

Corespund
erea cu

cerinfele de
calificare

Corespund
erea cu

specificafiil
e tehnice

Servicii de spllare gi
curi{are ecologici a
Ienjeriei institu{iilor
preqcolare pentru anul
2022

SRl"Unfloria" 416750,00 25000 kg + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finate (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea ci specificiyiite teltnfce,, , se va
consemna prin: ,,t" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" ift cazul necireipunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn core fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea liturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatE Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi clrii

se vor



,/ (Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
' saLt cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examinlri, evaluirii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l at Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fnrl TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Servicii de
spllare qi

curl{are
ecologici a

lenjeriei
institu{iilor
preqcolare
pentru anul
2022

SRLotUnfloria" 25000 kg 16,67 416750,00 500000,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Unfloria" 02.02.2022 e-mail



In cazul în care valoarea estimată a onrractului O 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
este mai mică decât pragurile preYăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax o 
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind D 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
achiziţiile publice . mijloace electronice şi/sau fax o 
În cazul în care valoarea estimată a contractului D 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
este egală sau mai mare decât pl1\:,ou.rile prevăzute mijloace electronice şi/sau fax o 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 D 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
privind achiziţiile publice mijloace electronice şi/sau fax o 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Intreprinderea: Valoarea Termen 
Cu capital Numărul contractului de 

Denumirea autohton/ şi data valabilitat 
operatorului Cu capital contractului/ Cod CPV 

fără inclusiv 
e al 

economic mixt/asociere/ acordului-
TVA TVA 

contractul 
Cu capital cadru ui/acordul 

străin ui-cadru 

SRL"Unfloria" Capital autohton t-1~ 102.02.2022 98310000-9 416750,00 500000,00 31.12.2022 

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

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

(achizitii verzi)? 
Valoarea de achiziţie cu TV A din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

(indicaţi suma cu TVA) 
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 Preţul cel mai scăzut o 
aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut o 

Cel mai bun raport calitate-preţ o 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Ternovschi Dionisie 
(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □

Nr. ^  din L<~ -L  ̂ - <fL

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plani
L ocalitate mun. Chişinău
IDNO 1006601003854
A dresa mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 180, bir. 

1210
N um ăr de telefon 022 220-300
N um ăr de fax 022 210-455
E-m ail oficial info@cstsp.md
Adresa de internet www.cstsp.md
Persoana de contact (nume, prenume, Pavel Sochircă
telefon, e-mail) 022-211-308

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ COP
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: -
Tipul obiectului contractu lu i de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

O biectul achiziţiei Piese de schimb
Cod CPV 34300000-0
Expunerea m otivulu i/tem eiu lui privind  
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării a ltor proceduri decât licitaţia  
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din  
cadrul porta lu lu i guvernam ental 
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3w do1-M D -1642423219671
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1642423219671 ?tab=contract- 
notice
Data publicării: 17.01.2022

Platform a de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziţii publice 
publ icat: https ://m tender .gov. md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1642423219671 ?tab=contract- 
notice

A nunţ de intenţie publicat în  BAP (după  
caz)

Data: 17.01.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1642423219671 ?tab=contract- 
notice

Tehnici şi instrum ente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat;
V aloarea estim ată (lei, fă r ă  TVA) 200 000.0

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor -

D enum irea operatorulu i econom ic -
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

-

E xpunerea succintă a răspunsului
D ata transm iterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va com pleta în cazul în care au fo s t  operate m odificări)

R ezum atul m odificărilor -

Publicate în  B A P/alte m ijloacelor de 
inform are (după caz)

[Indicaţi sursa  utiliza tă  şi data publicării]

Term en-lim ită de depunere şi deschidere  
a ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi num ărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 26.01.2022, ora 14:00), au fost depuse 1 oferte:

Nr. D enum irea operatorulu i econom ic IDNO A sociaţii/
adm inistratorii

1. „Agropiese TGR GRUP” S.R.L 1005600038722 Hamurari V.

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

D enum irea operatorulu i econom ic
D enum ire
docum ent

„Agropiese 
TGR GRUP” 

S.R.L

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

D ocum entele ce constitu ie oferta
(Se va consm na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea
financiară

prezentat

DUAE prezentat
Garanţia pentru 
ofertă 
(după caz)

prezentat

Docui
Se va consm na prin: p

mente de calificare
rezentat, neprezentat, nu corespunde

Documente solicitate 
conform anunţului

prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D enum irea
lotului

D enum irea
operatorului

econom ic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

C antitate şi 
unitate de 

m ăsură

C orespunderea  
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea  
cu specificaţiile  

tehnice



Piese de „Agropiese 189 496.70 conform listei + i
schimb TGR GRUP”

S.R.L

* în  cazul u tilizării licitaţiei electronice se va indica p re ţu l o fertei fin a le  
(Inform aţia p r iv in d  ”C orespunderea cu cerinţele de calificare ” ş i ”C orespunderea cu 
specificaţiile tehnice ” , se va consem na prin : „ + ”  în cazul corespunderii şi p r in  „ - ” în cazul 
necorespunderii)

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

scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

O peratorul econom ic Inform aţia solicitată R ezm atul răspunsului 
operatorului econom ic

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D enum irea operatorulu i econom ic M otivul respingerii/descalifîcării
- -

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sun t aplicate m ai m ulte criterii de atribuire, se 
vor indica toate criteriile de atribuire aplicate ş i denum irea lo turilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va com pleta p en tru  loturile care au fo s t  atribuite în baza criteriilor: cel m ai bun raport 
calitate-preţ sau  cel m ai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare V aloarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea - -

Denumire factorul n Ponderea - -

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va com pleta în cazul în care ofertele au fo s t  reevaluate repetat)

M otivul reevaluării ofertelor -

M odificările operate -



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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D enum irea
lotului

D enum irea
operatorulu i

econom ic

C antitate şi 
unitate de 

m ăsură

Preţul unitar  
(fără TV A )

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv  

TVA)

Piese de 
schimb

„Agropiese
TGR GRUP” 

S.R.L
conform listei conform listei 189 496.70 227 396.04

Anularea procec urii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

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

D enum irea operatorulu i 
econom ic

D ata transm iterii M odalitatea de transm itere

„Agropiese TGR GRUP” S.R.L 27.01.2022 [SIA RSAP, e-m ailj

(Inform area operatorilor econom ici im plicaţi în procedura  de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru p en tru  achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile  art. 31 a l Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 p r iv in d  achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

(Selectaţi term enul de aşteptare respectat. Calcularea term enelor prevăzu te  de Legea nr. 131 din  
3 iulie 2015 p r iv in d  achiziţiile publice, inclusiv a  term enelor de aşteptare, se efectuează în 
conform itate cu prevederile  TITLU LU I IV  Capitolul I  (C alcularea Termenului) a l C odului C ivil 
a l Republicii M oldova).



17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprindere 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

Iară TVA inclusiv TVA

: p K -

„Agropiese 
TGR GRUP” 
S.R.L

Cu capital 
autohton

2 02.02.2022 34300000
-0 189 496.70 227 396.04 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (ru b rica  d a tă  se  co m p le tea ză  
d o a r  în c a zu l în c a re  la  p ro c e d u ra  d e  a ch iz iţie  p u b lic ă  a u  f o s t  a p lic a te  c r ite r ii  d e  d u ra b ilita te  ş i  
s -a  în ch e ia t co n tra c t/co n tra c te  p e n tru  lo t/lo tu r i p e n tru  c a re  au  f o s t  a p lica te  c r ite r ii  de  
d u ra b ilita te ):

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (in d ica ţi su m a  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:

P re ţu l c e l  m ai sc ă zu t □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

ŞvcbjLZ Po \)£,̂ L _____
(N u m e, P re n u m e )



model-tip

DARШ DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice ч
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

l. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribui

Nr.02 diп02.02.2022
сu рrlчlrе Ia аu rl contractanta:

Dепчmirеа autorititii contractante primйria оr, Сйlбrаsi
LocaIitate оr. Сбlёrаqi
IDNo 1 007601 009004
Adresa Str. Mihai Eminescu пr. l9 оr. Сйlйrаsi
Numйr de telefon 0244 2-27-7З;
Numйr de fax 0244 2-20-52
E-mail oficial i ll lb(Zr)ca lагаsi-ргi rtlагiа. lllcl
Adresa de internet tvrvrt,. са l1l гаs i -ргi rrr а гi а. rnd
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Chicu Апа 0244 2-20-52;067554505
ach i ziti i (dрri tna гiа-са l агаs i. rrrd

urа ое atrlDulre:rесu
Tipul procedurii de atribuire aplicate п Сеrеrеа ofertelor de рrефri V Licitalie deschisi

пАltеlе: [Iпdicati|
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp'l -t\Л D-1 0З71 5З495'1 37
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{ie/
асоrdului-саdrч

Bunuri

obiectul achizitiei l)ir,егstl 1rrtltltlsc alilrrcntlrrc 1lспtгtl l .juпlйtаtе а anului
2{122

Cod СРV 1_5800000-6
Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiulчi privind аlеgеrеа
рrосеdчrii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pr ос е dur i dec dt l ic itat ia des chis d)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guy еrпаmепtаl wwy. п1l е пdе r. gоv. t|o!l)

Nr: oq.ф*;r,r,!р 1 М D- l 0JZr,6J:ýlllý

Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1041 З7 l l
Data publicйrii: 23, 1 1.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizatй v achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

чп Da pt ап. 2022п Nu
Link-ul cбtre planul de achizilii publice publicat:
http ://calarasi-primaria.md/wp-
contenYuplo ads 12022 l UliPlan-achizi tii-2022.pdf

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

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

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie пLicita{ie
electronici пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе V пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSчrsе ехtеrпе; п Alte surse: [Iпdica|iJ

Yаlоаrеа estimati (ei, fdrd ТVД) I 4,5 l 098,00



Data solicitйrii clarifi сirilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsчlчi
Data transmiterii
Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
Ехрчпеrеа succinti а rispunsului
Data transmiterii

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе: пu sunt
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarfficdri)

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: пu аu foýt
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

5. Рffпй la termenuI-Iimitй (data |4.12.2021, оrа 14:30), аu depus 8 oferta
ofertan{i:

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

[Iпdicali sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr рrеlчпgit (dupd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

Denumirea ореrаtоrilоr
economici

IDг\Io Asociafii
/administratorii

,,SC Villa Prodotti" SRL 1 01 660000771 9 Agrilici Alexei

,,СС Nivali-Prod "SRL 10066000101 12 Morari victor

,,Baguette" SRL l014600037741 Bolsacova Ecaterina

,,Lapmol" SRL 1 002600024з08 Nastase Dumitru

,,Alim Total" SRL 1014600000912 Bahcivanji Nicolai

,,Telemar" SRL 1003б00098573 Milusev Tatiana

,,Delmix Рrim" SRL 1010б00031257 Dilan Galina

2



,,Prodagrotrade" SRL 1014600029375 l Melnic Tatiana

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

Nr.
d/o

Documentele solicitate qi alte
condif ii, cerinfe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

,,SC Yilla
Prodotti"

SRL

,rСС
Nivali-
Prod
nnSRL

,rBaguet
te" SRL

,rLapmo
I,, SRL

1 DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
,) Specificatia tehnica (ANEXA NR.22),

Specificatia de рrеt (ANEXA NR,2Зоrd.
МF 1l5 din 15.09.2021)

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

3 Dovada inregistrбrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale

prezentat prezentat Рrеzепtа
t

prezentat

4 Certificat репtru сопfirmаrеа capacit5lii
executбrii calitative а contractului de
achizitie

prezentat prezgntat Prezenta
t

prezentat

5 Certificat sanitar veterinar ( peqte) Nu se сеrе Nu se
сеrе

Prezenta
t

Nu se

сеrе

6 Certificat de conformitate /Declaralia de
conformitate (репtru produsele lactate )

Nu se cere Nu se
cere

Nu se
cere

prezentat

7 Certificat de conformitate (сагпе de
vitel,carne si filеu de gaina, саrпе сurсап,
саrпе роrс , саrпе iepure)

prezentat prezentat Prezenta
t

Nu se
сеrе

8 Certificat de calitate (pentru оuй) Nu se cere Nu se
сеrе

Nu se
сеrе

Nu se
cere

9 Certificat се atesta calitatea produsului
(репtru celelalte produse alimentare: cum
аr fi crupe,condimente,conserve si altele.)

Nu se cere Nu se
cere

Nu se
cere

Nu se
сеrе

10 Certificat de iпrеgistrаrе oficialб pentru
siguran{a alimentelor

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

J



11 Autorizatia sanitaг-veterinara de
functionare а depozitului

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

12 Autorizatia sanitar-veterinara ре unitate de
transportisau pasapoft sanitar а
transpottului

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

13 Certificat de efectuare sistematicй а plёtii
impozitelor, contribuliilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

l4 Certificat de de{inere а abatorului, ori
contract cu de{inёtorul
abatorului.(Obligatoriu pentru саrпеа de
vitel,carne si fileu de gaina, саrпе curcan,
саrпе porc , саrпе iepure)

prezentat prezentat Prezenta
t

Nu se
cere

15 Репtru produsele de рапifiсаrе, certificate
de calitate si de provenienta а materiei
prime(faina,griu)

Nu se cere Nu se
сеrе

Nu se
cere

Nu se
cere

1б Pentru produsele de panificare,Certificat de
detinere а Laboratorului Atestat

Nu se cere Nu se
сеrе

Nu se
сеrе

Nu se
cere

15 Garantia репtrц оfеrtа l%din valoarea
ofertei fаrа ТvА

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

1б Garantia de Ьчпа executie а contractului
5%din чаlоаrеа totala а contractului.(anexa
10)

|7 Liwarea gi dеsсёrсаrеа produselor
alimentare se face de сбtrе оЕ cu cantitatea
strict solicitatй conform comenzilor,
сопfоrm punctului 8 din anuntul de
participare

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

18 Declara{ie privind valabilitatea ofertei
prezentat prezentat Prezenta

t

prezentat

4



19 Certificat privind de{inerea unui cont
Ьапсаr

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

20 Сеrеrе de participare prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

2l Declara{ia privind lista рriпсiраlеlоr
servicii prestate in ultimii 3 ani
Minim З ani de experien!5 specificй in
рrеstагеа serviciilor similare
Copia contractelor de prestйri servicii
similare inclusiv prezentarea copia
сопtrасtеlоr се сопfirmЁ ехреriепtа in
domeniul solicitat

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

Nr.
d/o

Documentele solicitate qi alte
condif ii, сеriп(е obligatorii

Dепчmirеа ofertant/candidat

,,Alim
Total"
SRL

,,Теlеmаr
" SRL

,,Delmix
Prim"
SRL

,,Prodagr
otrade"

SRL
1 DUAE prezentat prezentat Nu

соrеSрu
mde

Nu
coreSpu
mde

7 Specificatia tehnica (ANEXA NR.22),
Specificatia de рrеt (ANEXA NR.23огd.
МF 115 din l5.09.2021)

prezentat prezentat Nu
соrеSрu
mde

Nu
coreSpu
mde

3 Dovada inregistrёrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

4 Certificat pentru сопfirmаrеа capacitйtii
executЁrii calitative а contractului de
achizitie

prezentat prezentat Nu
coreSpu
mde

Nepreze
ntat

5 Certificat sanitar чеtеriпаr ( peqte) Nu se cere neprezent
at

Nu se
сеrе

Nu se

сеrе

б Certificat de conformitate /Declara{ia de
conformitate (pentru produsele lactate )

Nu se сеrе Nu se
cere

Nu se
сеrе

Nu se

сеrе

7 Certificat de conformitate (саrпе de
vitel,carne si fileu de gaina, саrпе сurсап,
саrпе роrс , саrпе iерчrе)

Nu se cere
La curcan
neprezentat

Nu se
сеrе

Nu se
core

Nu se
cere



8 Certificat de calitate (pentru оuй) prezentat Nu se
сеrе

Nu se
cere

Nu se
cere

9 Certificat се atesta calitatea produsului
(pentru celelalte рrоdusе alimentare: cum
аr fi сruре,сопdimепtе,сопsеrче si altele.)

Nu se сеrе Nu se

сеrе

prezentat Incomple
t

10 Certificat de inregistrare оfiсiаlё pentru
siguranla alimentelor

prezentat Neprezen
tat

Nepreze
ntat

prezentat

11 Autorizatia sanitar-veterinara de
functionare а depozitului

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

12 Autorizatia sапitаr-чеtеriпаrа ре unitate de
transport/sau pasapoft sanitar а
transportului

prezentat prezentat Рrеzепtа
t

prezentat

13 Certificat de efectuare sistematicй а plйlii
imроzitеlог, contribu{iilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

l4 Certificat de de{inere а abatorului, оri
contract cu detinйtorul
abatorului.(Obligatoriu pentru саrпеа de
vitel,carne si fileu de gaina, саrпе curcan,
саrпе роrс , саrпе iepure)

Nu se сеrе Nu se
сеrе

Nu se
cere

Nu se

сеrе

15 Репtrч produsele de рапifiсаrе, certificate
de calitate si de provenienta а materiei
prime(faina,gгiu)

Nu se сеrе Nu se
cere

Nu se
сеrе

Nu se

сеrе

1б Pentru produsele de panificare,Certificat de
detinere а Laboratorului Atestat

Nu se сеrе Nu se
cefe

Nu se
сеrе

Nu se

сеrе

15 Garantia репtru oferta 1%din чаlоаrеа
ofeпei fаrа ТvА

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

6



1б Garantia de buna executie а contractului
5%din чаlоаrеа totala а contractului.(anexa
l0)

t,7 Livrarea 9i dеsсйrсаrеа produselor
alimentare se face de сёtrе оЕ cu cantitatea
strict solicitat5 сопfоrm comenzilor,
сопfоrm punctului 8 din anuntul de
participare

prezentat Neprezen
tat

Prezenta
t

Nepreze
ntat

18 Declaralie privind valabilitatea ofertei
prezentat prezentat Prezenta

t

prezentat

19 Cettificat privind dе{iпеrеа unui cont
Ьапсаr

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

20 Сеrеrе de раrtiсiраrе prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat

2l Declara{ia privind lista principalelor
servicii prestate in ultimii 3 ani
Minim 3 ani de ехреriеп{й specificl in
рrеstаrеа serviciilor similaгe
Copia contractelor de рrеstйri servicii
similare inclusiv рrеzепtаrеа copia
сопtrасtеlог се сопfirmё ехреriеп{а in
domeniul solicitat

prezentat Nu
coreSpun
de(inform
atie
incomplet
а)

Nu
coreSpun
de(infor
matie
incompl
eta)

Nu
coreSpun
de(infor
matie
incomple
ta)

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire qi se vа сопsеmпа рriп: prezentat, пeprezeпtat, пu corespuпde (iп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu corespuпdeceriп|elor de caliticare))

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

I)епчmirеа lotului Dепчmirеа operatorului
economic

Рrе{чl
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
misчrf,

Соrеsрчпdеrе
а сu cerin{ele
de calificare

Corespunde
rеа сч

specifica{iil
е tehnice

Lotul 1 Саrпе de
pui congelata

,,SC V la Prodotti" SRL 94 065,00 buc. + +

CCN vali-Prod "SRL l04 375.00 buc + +

,.Baguette" SRL 1 13 125,00 buc. + +

Lotul 2 ýold de
счrсап

..Basuette" SRL 45 998,40 Ьuс

,,SC Villa Prodotti" SRL 53 976.00 buc.
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Lotul3 Саrпе de

vi{el
,,СС Nivali-Prod "SRL 70 550,00 l buc. + +

,,Baguette" SRL 78 200,00 1 Ьuс. + +

,,Sc V lla Prodotti" SRL 85 000"00 1 buc. + +

Lotul4 Саrпе de

роrс
,,сс N vali-Prod "SRL б1 600,00 1 buc. + +

,,SC V la Prodotti" SRL 63 580,00 1 buc. + +

,,Baguette" SRL
67 469.60

l Ьuс. + +

Lotul5 Саrпе de
iерчrе

,,SC Villa Prodotti" SRL зб 000,00 l Ьuс. + +

,Baguette" SRL з8 001,00 l Ьuс. + +

Lоtul б produse

de panifica{ie
0 0 0

Lotul7 Produse
lactate

,,Lapmol" SRL 342 694,44 1 buc. + +

Lotul8 Очй de
giini

,,Alim Total" SRL 44 940,00 1 buc. + +

,,Baguette" SRL 51 450,00 1 buc. + +

Lotul9 Peqte

congelat qi sйrat
,,ТеIеmаr" SRL 61 412,50 l buc.

o,Baguette" SRL 66 034,10 1 buc. + +

Lotul 10 Вrflпzй
cu pasta moale

0 0 0

Lotul 11 Diverse
produse alimentare
( paste

friпоаsе,fiiпй,zаhй
r-tоsrmаzЁrеа
сопsеrчаtй ect.)

,,Delmix Prim" SRL 5з,795,19 1 buc.

,,Alim Total" SRL 55 772,60 1 buc. + +

,,Рrоdаgrоtrаdе" SRL 57 324,з5 1 buc.

,,Baguette" SRL 64 586,9з 1 buc. + +

Lotul 12 Crupe ,,Prodagrotrade" SRL з4 049,42 Ьuс.

.,Alim Total" SRL 40 524.80 buc. + +

,,Delmix Prim" SRL 4l 489,08 buc.

..Basuette" SRL 42 9,72.90 Ьuс. + +

Lotul 13 Diverse

рrоdusе alimentare
( semin{e,fructe
uscaterceai ect.)

,Delmix Prim" SRL 7з lз6,27 buc.

,,Baguette" SRL 82 034,97 buc. + +

,,Рrоdаgrоtrаdе" SRL 8-1 504,з4 1 buc.

Lotul14 Uleiuri
vegetale

,Delmix Рrim" SRL 19 821,92 buc

,,Prodagrotrade" SRL 20 629,|,7 Ьuс.
Baguette" SRL 22 2l7,80 buc. + +

Lotul 15

Gem,magiun qi

dulcea{f,

,Delmix Рrim" SRL 5 458,00 buc.

,,Baguetteo'SRL 8 549,70 l Ьuс, + +

Lotul 16 Suсuri
паtчrаlе

.Delmix Prim" SRL 28 4з7,67 1 Ьuс,

,,Baguette" SRL 35 б05,40 1 buc. + +

,,Prodagrotradeoo SRL зб 79]l,6,| 1 buc.

Lotul 17 Legume
in stare рrоаsрйti

.Delmix Prim" SRL l5,1 зl4,46 Ьuс.

,,Alim Total" SRL 160 309,69 l bLrc. + +

,,Рrоdаgrоtrаdе" SRL 194 9з7,50 l buc.
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,,Baguette" SRL 201 545,10 1 buc. + +

Lotul 18 Fruсtе in
stare рrоаsрйtй

,Delmix Рrim" SRL 78 4б0,70 l Ьuс.

,,Prodagrotrade" SRL 81 760,19 1 Ьuс.

,,Alim Total" SRL 86 799,50 l buc. + +

Baguette" SRL 92 7з0.20 1 Ьuс. + +

Lotul 19 Iачrt
natural

0 0 0

Lotul20 Brflnzi
сч cheag tаrе

Lapmol" SRL 23 125,00 1 Ьuс. + +

,,Alim Total" SRL 25 625,00 1 buc. + +

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespllпderea сu specfficaliile
tehпice " , se va сопsеmпа priп: ,, l " |п cazul corespuпderii si рriп ,, - " tи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritйti sаu сопfirmаrеа uпоr date privind
соrеsрuпdеrеа ofertei сu cerintele stabilite in documentatia de atribuire
(inclusiv justificarea рrеtului апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rйsрuпsulчi
operatorului есопоmiс

28.|2,2021 ,,SC Villa
Prodotti" SRL

Сопfоrm anunfului de participare punctul lб
subpunctul 21 nu a{i prezentat чrmаtоаrеlе:

-Copia coпtractelor de prestdri seryicii
similare iпсlusiч prezeпtarea copia coпtractelor
се -софrmd ехреriеп|а iп dоmепiul
s ol ic it at. (pr im а s i ultima р аgiпd)

Au fost expediate copiile
contractelor

28,12,2021 ,,СС Nivali-Prod
"SRL

Сопfоrm anunlului de participare punctul 16

subpunctul 21 nu a{i prezentat urmаtоаrеlе:
-Copia coпlractelor de presldri servicii

similare iпсlusiу prezeпtareq copia coпtraclelor
се -сопfirmd ехреriеп|а iп dоmепiul
solicitat. (pr imа si ultima раgiпd)

Au fost expediate copiile
contractelor

z8,|2.2021 ,,Baguette" SRL Сопfоrm anun{ului de раrtiсiраrе punctul lб
subpunctul 21 nu a}i prezentat urmаtоаrеlе:

-Copia coпtractelor de prestdri servicii similare
iпсlusiу prezeпtarea copia coпtractelor се -
сопfirmd ехреriеп|а iп dоmепiul solicitat.(prima si
ultima раgiпd)

Сопfоrm anun{ului de participare punctul 16

subpunctul 17 nu a{i prezentat declara}ia precum сё
livrarea qi dеsсёrсаrеа produselor alimentare se

face de сёtrе оЕ сч cantitatea strict solicitat[
сопfоrm comenzilor, сопfоrm punctului 8 din
anuntul de participare

Au fost expediate copiile
contractelor si declaratia

28,12,202l ,,Lapmol" SRL Conform anun{ului de participare punctul
16 subpunctul 2t nu ati prezentat
urmatoarele:

-Copia coпtractelor de prestdri
servicii similare iпсlusiч prezeпtarea

Au fost expediate copiile
сопtrа
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copia coпtractelor се -сопfirmd ехреriеп|а
tп dоmепiul solicitat,(prima si ultima

раgiпd)

28,12,202l ,,Alim Total" SRL Сопfоrm anunlului de parlicipare punctul lб
subpunctul 2l ali prezentat
copia сопtrасtеlоr de prestdri seпicii similare
iпсlusiч prezeпtareq copia coпtractelor се -
сопfirmd ехреriеп|а iп dоmепiul solicitat.(prima ;i
ul,tima раgiпii) , dar асеm пеуоiе sa fie copia de ре
coпtractul origiпal cu stampile umеdе (si ,sеtппаt
еlесtrопiс)

Au fost expediate copiile
contractelor

28,12.2021 ,,Telemar" SRL Сопfоrm anunfului de participare punctul lб
subpunctul 5 este solicitat certificatul sanitar
чеtеriпаr (peqte) dar пч este in pachetul de
documente, ll аgtерtёm cu sеmпаturа еlесtrопiсй ,

Conform anun{ului de participare punctul 16
subpunctul 10 solicitЁm certificatul de inregistrare
oficialб pentru siguran{a alimentelor, semnat
electronic,
Conform anun{ului de participare punctul lб
subpunctul 17 solicitim declara}ia рrесчm сб
liчrаrеа qi dеsсЁrсаrеа produselor alimentare se
face de сёtrе оЕ cu cantitatea strict solicitatй
сопfоrm comenzilor, сопfоrm punctului 8 din
anuntul de participare semnat electronic,
Сопfоrm anun{ului de participare punctul 1б
subpunctul 2 l пч a{i prezentat чrmаtоаrеlе:

- D ecl ar а1 i а pr iv iпd list а pr iпсiр al el or s ery icii
prestate iп ultimii 3 апi (Дпеха l2)

-Мiпim 3 апi de ехреriеп|d speciJicd iп
pr est ar е а s ery ic ii l or s im il ar е

-Copia coпtractelor de prestdri seryicii
similare iпсlusiу рrеzепtqrеа copia coпtractelor
се -софrmd ехреriеп|а tп dоmепiul solicitat.
(sеmпаtе electroпic)

А prezentat informatia
incompleta si cu intirziere

28.12,2021 ,,Delmix Prim"
SRL

Conform anunfului de participare punctul 16

subpunctul l DUAE-ul е чагiапtа invechitй,
solicitёm sё lucra{i in Duae-ul prezentat de noi la
рrосеdurа de achizilie qi sб fie semnat electronic.
(iп Moпitorul OJicial пr. 3]9-328 diп 04,12.2020 q

fost publicat Ordinul Miпistrului Fiпап|еlоr cu
privire la mоdфсаrеа Formularului standard al
Dосuпепtului Uпiс de Дchizi|ii Еurореап, aprobat
рriп оrdiпul Miпistrului Fiпапsеlоr пr. 72/2020 (пr.
146 diп 26.1 1.2020)

Oferta pentru loturile 12, 15n 16 , аrе un рrе{
апоrmаl de sсйzut potrivit аrt.70 al Legii пr.
1 3 1/20 1 5 solicitёm justificarea prefului
Репtru realizarea achizi|iilor publice de Ьuпuri si
seryicii а fost aprobat рriп Оrdiпul Мiп.
Fiпап|еlоr пr. ]I5 diп l5,09,202I - Dосumепtа|iа
staпdard, d-voastrd a|i prezeпtatformulare, dar ele
пu mаi suпt actuale, Jiiпd abrogare. Solicitёm str

prezentali anexele actualizate сопfоrm
documentaliei standard in vigoare din 15.09.2015

Raspuns nu аm primit,din
acest motiv а afost
descalificat
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Сопfогm anunlului de parlicipare punctul 16

subpunctul 2 l nu ali prezentat urmаtоаrеlе:
-Declara|ia priviпd lista priпcipalelor seryicii

prestqte iп ultimii 3 апi (Апеха l2)
-Мiпim 3 апi de ехреriеп|d speciJica iп

pr es t ar е а s ety ic i il or s im il ar е

-Copia сопtrасtеlоr de prestdri seryicii
similare iпсlusiу prezeпtarea copia coпtractelor
се -соп|irmd ехреriеп|а iп dоmепiul solicitat,

04.0l,202l ,,Prodagrotrade"
SRL

Conform anunrului de раrtiсiраrе punctul lб
subpunctul l DUAE-ul е varianta invechitй,
solicit[m s5 lucrali in Duae-ul prezentat de noi la
procedura de achizi{ie Ei sё fie semnat electronic.
(iп Мопitоrul OJicial пr. 3I9-328 diп 04.]2.2020 а

fost publicat Ordiпul Miпistrului Fiпап|еlоr сu
privire la mоdфсаrеа Formularului staпdard al

Nu am primit rаsрuпs

Dосumепtului Uпiс de Achizi|ii llurореап, aprobat

рriп ordiпul Miпistrului Fiпапlеlоr пr. 72/2020 (пr,

146 diп 2б.1 1 .2020)

Репtrч realizarea achizi|iilor publice de Ьuпuri ;i
servicii а fost aprobal рriп Ordiпul Мiп.
Fiпапlеlоr пr. ]]5 diп l5.09,202l - Dосumепlауiа
staпdard, d-yoaslrd a|i prezeпtatformulare, dar ele
пч mаi suпt actuale, .fiiпd abrogare. Solicitёm sё
prezentali anexele actualizate сопfогm
documenta{iei stапdагd iп чigоаrе din l 5.09.20l 5

Сопfоrm anunlului de рагtiсiраrе punctul l б

subpunctul l'7 solicitбrT declaralia рrесum сб
liчrаrеа 9i dеsсёгсагеа ргоdusеlоr, аlimепtаrе se

face de сбtге оЕ сu cantitatea strict solicitatё
сопfогm соmепzilог, сопfоrm punctului 8 din
anuntul de participare semnat electronic,
Сопfоrm anunlului de раrtiсiраrе punctul 16

subpunctul 2l nu a{i prezentat urmаtоаrеlе:
- D ес l ar а | i а р r iv i п d l is l а pr iпсiр al е l о r .g еrч ic i i

prestale tп ultiпtii 3 апi (Апеха l 2)
-Мiпim 3 апi de ехреriеп|d speciJicd iп prestarea

setyiciilor similare
-Copia coпtractelor de prestdri set,vicii similare

iпсlusiч prezeпtarea copia coпtractelor се -

сопlirmd ехреriепlа iп dоmепiul solicitat

9. Ofertantii res iticati:
Dепumirеа ореrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

Теlеmаr SRL Oferta dерчsi de сйtrе Srl Теlеmаr репtru lotul пr.
9 de de peýte а fost descalificatй. Conform
documentelor de licita{ie s-a solicitat рrеzепtаrеа
obligatorie а certificatului sanitar veterinar(peste) ,

certificatul de inregistrare oficialй репtru siguran{a
alimentelor dar ni sa prezentat doar certificatul de
conformitate,
Сопfоrm апчпtчlчi de participare punctul 16

suЬрчпсtчl 17 аm solicitat si declara{ia рrесum cf,

livrarea ýi dеsсйrсаrеа рrоdusеlоr alimentare se face
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de citre ОЕ сч cantitatea strict solicitatй сопfоrm
comenzilor, conform punctului 8 din anuntul de
participare ýemnat electronic, la fel пu аm primito.
Сопfоrm апчп{чlчi de participare punctul 16
subpunctul21 пu ali prezentat чrmаtоаrеlе:

-Declara|ia priviпd lista priпcipalelor servicii
prestate tп ultimii 3 апi (Апеха 12) а prczeпtttt

-Мiпim 3 апi de ехреriепld specilicd tп prestarea
serviciilor similare ч р rez,ett tut

-Copia coпtractelor de prestdri servicii similare
iпсlusiч prezeпtarea copia coпtractelor се -сопJirmd
ехреriеп!а iп dоmепiаl solicitat. (sеmпаtе electronic
Nu а prezeпtat, сееа се era рапсt obligatoriш

SRL Prodagrotrade Oferta dерчsй de сйtrе SRL Prodagrotrade ре
platforma achizitii.md уа plasat ре locul I

репtru Lotul 12 Сruре.Iп rezultatul ечаluйrii
ofertei аu fost depistate greqeli aritmetice in
totalul sumei fйrй ТvА indicati de сitrе sRL
Рrоdаgrоtrаdе constituie 34 049,42. Duрй
соrесtйriо sumа totalй firй ТVА CONSTITUIE
42 249139 qi oferta se plaseazi ре locul 3.
SRL Prodagrotrade а mai prezentat qi

fоrmulаrе vechi, la solicitarea de а prezenta
апехе din doc. Standard. Din 15.09.2021 пu au
prezentat nici uп rаýрuпý, пiсi Declara|ia priviпd
lista principolelor servicii prestate iп ultimii 3 апi
Мiпim 3 апi de ехреriеп|d specilicй iп prestarea
serviciilor similare
Copia coпtroctelor de prestdri servicii similare

iпсlusiу prezeпlarea copia coпtractelor се -сопJirmd
ехреriеп|а iп dоmепiul solicitat. (sеmпаtе electroпic
Nu а prezeпtat, сееа се era рuпсt obligotoriш

Se descaliticd si de ре celelate loturi

Delmix Рrim SRL Ofertele depuse de SRL Delmix se descalificf, de ре
toate loturile si апumе lot пr. 11,13,14,15,1бrl7r18,

Conform anunlului de participare punctul lб
subpunctul 1 DUAE-ul е varianta invechitб,
solicitйm sй lucrali in Duae-ul prezentat de noi la
рrосеdurа de achizitie qi sй fie semnat electronic.
(iп Мопitоrul Oficiat пr, 3t9-328 diп 04.]2.2020 а

fost publicat Оrdiпul Miпistrului Fiпап|еlоr сu
privire la mоdфсаrеа Formularului staпdard al
Dосumепtului Uпiс de Дchizilii Еurореап, aprobat

рriп ordiпul Miпistrului Fiпап|еlоr пr. 72/2020 (пr,

14б diп 26,] I.2020)
Oferta pentru loturile 15, 1б , аrе un рrе{ апоrmаl
de scйzut potrivit art.70 al Legii nr. 131/2015 am
solicitat j ustificarea prelului
Репtru realizarea achizi|iilor publice de Ьuпuri si
servicii а fost aprobat рriп Оrdiпul Мiп.
Fiпапtеlоr пr. I]5 diп 15,09.2021 - Dосцц!пцlЦ
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staпdard, d-yoastrd аu prezeпtat formulare, dar ele
пu mai suпt actuale, fiiпd abrogate. Am solicitat sй
prezinte anexele actualizate сопfоrm documenta{iei
standard in vigoare din 15.09.2015
Сопfоrm anun{ului de participare punctul 16
subpunctul 21 nu au prezentat urmatoarele:

-Declara|ia priviпd lista priпcipalelor servicii
prestate iп ultimii 3 апi (Апеха 12)

-Мiпim 3 апi de ехреriеп|d sресфсd iп
pr е s tarea s erviciilor s imil ar е

-Copia coпtractelor de prestйri servicii
s imil are iпсlus iv pr еzепtаrе а с opia с oпtractelor
се -сопJirmd ехреriеп|а iп dоrпепiul solicitat, ,

fiiпdfaptul сd пu аm primit пiсi uп rаsрuпs toate
ofertele se dеsсаlфсd.

Baguette SRL Oferta depusi de Baguette SRL la lotul 2 SoId de
сurсап se descalifici din motiv сi noi аm solicitat
саrпе de счrсап refrigeratao dar oferta е саrпе de
счrсап conselatf,.

,,SC Villa Prodotti" SRL Oferta depusй de ,oSC Villa Prodotti" SRL la lotul2
sold de сurсап se descalificf, din motiv сй noi аm
solicitat sold de счrсап refrigerata, dar oferta е piept
de счrсап Certificat sanitar-veterinar репtrч
саrпеа de сurсап пч а fost prezentat.

l0.Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot v
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: _Nu.

11.Сritеriчl de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scёzut v
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

l2.Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: NU
(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sаu cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total
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Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

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

l3.ItесчаIttагеа ofertcIor: пu
(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluf,rii ofertelor
Modificirile operate

14.In urmа examinйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul
procedurii de аtriЬuirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrulчi

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fПrП ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lotul 1 Саrпе de
pui congelata

SRL Yilla
Prodotti

Puicongelat,
carcase eviscerate

l 150 34,95 40 192,50 48 231,00

Piept de pui, congelat 800 57,45 45 960,00 55 152,00
Pulpe de pui,
conselate

250 31,65 7 9|2,50 9 495,00

т l1 94 065,00 112 87l
Lotul 2 ýold de
счrсап

Nu а avut loc

ýold de сurсап
dezosat, refrigerat

Total lotul2 0 0
Lotul3 Саrпе de

vi{el
SRL
NIvALLI-
PRoD

Саrпе de vilel,
refrigerat1

680 103,75 70 550,00 84 660,00

Total lotul3 70 550,00 84 бб0,00

Lotul4 Саrпе de

роrс

SRL
NIvALLI-
PRoD

Саrпе de роrс,
refrigeratб

880 70,00 73 920,00 73 920,00

Total lotul4 73 920,00 73 920,00

Lotul5 Саrпе de
iерчrе

SRL Villa
Prodotti

Саrпе de iepure,
rеfrigеrаtй

300 120,00 36 000,00 43 200,00

Total lotul 5 зб 000,00 43 200,00

Lotul б produse de 0
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panificatie
piine din йiпё
integralб de sесаrб

fortificatб cu Fiеr gi

cu acid folic, feliatЁ 9i
ambalati in рчпgб.
PAine din йiпй albi
fortificatй cu Fiеr Ei
cu acid folic, feliatй
qiambalatl in pungб

Chifle cu magiun

0,080 kg ambalate

in pungi
Ruladй cu magiun gi

mac,ambalatб in
pungб 9i feliatб,
Chifla ,,Cornuletoo
l00 gr, ambalatЁ iп

рuпgi.
Total lotul 6 0 0 0

Lotul7 Рrоdчsе
lactate

ICS Lapmol
SRL

Unt {drinesc'l2,5o/o
grбsime, йr1
adausuri vegetale,

ambalat 200 gr.

710 133,50 87 763,89 94 785,00

Lapte pasteurizat2,5
Ой grбsime, ambalat

1 lit

1з200 litri 11,30 138 111,11 149 160,00

Вrбпzй рrоаsрйtб de

часi 9Yо grйsimе

l з20 57,00 69 666,67 75 240,00

SmAntAnй 15%

grёsimе

2з0 33,90 7 2|9,44 7 797,00

Chefir 2,5 Yо

grбsime

lбl0 13,80 z0 572,22 22 2|8,00

Brinzicб dulce cu
caise, 7 0Z grбsime,
ambalaj 100 gr.

4l00 buc. 5,10 19361,1 1 20910,00

Total lot 7 342 694,44 370 110,00

Lotul8 очй de
gйiпй

SRL Alim
TotaI

Очб de giini dietice 2l000 buc 2,57 44 940,00 53 970,00

Total lot 8 44940,00 53970,00

Lotul9 Peqte

congelat qi sйrаt
BAGUETTE
SRL

Pegte congelat

,,Merluciu"(Hec)

450 57,00 21375,00 25650,00

Pegte sйrat Йrб сар 2з0 98,00 18784,10 225401,00

l5



,rМасrоuО'
Pegte,rMacrou"

congelat

450 69,00 25875,00 31050,00

Total lot 9 бб034,10 79240,00
Lotul 10 Вrffпzй сu
pasta moale

Вrбпzй cu pastй

moale 30 % grisime
Total lot 10

Lotull1 Diverse

рrоdчsе alimentare (

paste
friпоаsе,friпйrzаhf,r-
tosrmazirea
conservatf, ect.)

SRL Alim
Total

paste йinoase fоrmi
lungб (spagheti)

160 12,90 1720,00 2064,00

paste йiпоаsе de

diferite figuri
magcate

360 |2,77 3830,40 4597,20

Paste йinoase de tip

,,Fedeao' (tёie{ei)

50 30,00 1250,00 1500,00

Fбiпй de griu 750 l0,77 6727,50 8077,50

sare iodatё 240 4,70 940,80 1128,00

zahёr-tos ambalat

1kg.

l 280 15,67 18572,80 20057,60

Covrigi uscati din
йiпi de tйr6lй

ре bazi de ulei

250 22,00 5092,50 5500,00

тurtе dulci l60 24,87 3315,20 3979,20
Mazбre verde

conservat6(bobul

verde, moale)

260 21,70 4700,80 5642,00

Fasole l55 23,95 3437,90 3712,25
Linte uscatб ,verde ll0 29,00 2953,50 3190,00
Pesme{i pentru
pirioale

40 28,00 1037,20 1120,00

Drojdie репtrч
oanificatie

)5 102,00 2l2,50 255,00

pasti din tomate

25%

,75
31,70 l981,50 2377,50

Total lot 11 55 772,60 63 200,25

Lotul12 Сruре SRL Alim
Total

Gris ambalat
240 10,87 21,14,40 2608,80

Сrчре de griu 240 8,б7 1732,80 2080,80
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sйrimat
СruрЁ de араrса9

ambalat 1kg.

240 8,б7 1732,80 2080,80

Fulgide ovйz

amba|at l kg,

2з0 l3,37 2562,20 3075,10

Сrчр5 de роrumЬ
ambalat lkg.

310 12,10 3124,80 3751,00

Сrчрi de оrz
ambalat 1 kg,

з20 8,67 2310,40 2774,40

Сruрб de griu de чаrй

,,Аrпаutсй" ambalat
1 kg.

260 lz,67 2745,60 3294,20

Сruрб de mei ,

ambalat 1ks.
260 12,00 2б00,00 3120,00

Orez rotund, glefuit
iпtrеs ambalat lks.

540 15,80 7111,80 8532,00

Нrigсi din ЬоаЬе
intregi,coapte

520 33,30 14430,00 17316,00

Total lot 12 40 5240,80 48б33,10
Lotul 13 Diverse
produse аlimепtаrе (

semin{erfructe
uscate,ceai ect.)

Baguette SRL

маzбrе uscatё
glefuitЁ

intreagi,ambalatй
1kg

|20 9,00 999,60 1080,00

Seminle de susan 9 85,00 637,47 765,00

Seminte de flоаrеа

soarelui

105 29,00 2819,25 3045,00

Semin{e de in
mйcinat

lб 34,00 453,28 544,00

seminte de misdale 52 225,00 9750,00 11700.00
seminte de dovleac 17 l15,00 1629,1l l955,00
Miez de nuci 40 195,00 6500,00 7800,00
меrе uscate 45 39,00 1462,50 1755,00

рruпе uscate йrб
simburi, fйrй fum

95 68,00 5383,65 64б0,00

Stafide 90 48,00 зб00,00 4320,00

caise deshidratate l40 145,00 lб9lб,20 20300,00

сurmаlе uscate 110 75,00 б875,00 8250,00

Сасао praf 5 118,00 491,65 590,00

Ceainegru infuzie
(frunze intregi)

40 l22,00 40бб,80 4880,00

Fitoceai lз 1280,00 13866,7l 16640,00

cafea de orz 5 230,00 958,35 1150.00
Воrq асru de саsй ,

lichid
з,70 8,80 27|2,10 325б,00

O1et de mаsd9Yо 2з5 8,50 1663,80 1997,50

|1



ambalat 1 lit.

lBicarbonat de sodiu 150 10,00 1249,50 1500,00

Total lotul 13 82034,97 97987"50

Lotul 14 Uleiuri
vegetale

Baguette SRL

ulei din flоаrеа
soarelui rafinat-

dezodorizat

410 L 41,00 14009,70 16810,00

ulei din flоаrеа

soarelui nerafinat
70L 40,00 2333,10 2800,00

ulei de masline,
rаfiпаt

50L 141,00 5875,00 7050,00

Total lot 14 z22l7,80 26660,00

Lotul 15

Gem,magiun;i
dulсеаф

Baguette SRL

Gеm din frчсtе

sterilizat
з0 78,00 1950,00 2340,00

Dulcea{й din fructe Ei
pomuýoare

90 88,00 6599,70 7920,00

Total lot 15 8549,70 102б0,00

Lotul 16 Sucuri
паturаlе

Baguette SRL

suc natural din frчсtе

limpede,йr5
conservanfi qi aditivi
artificiali

1з00 L 13,00 14079,00 16900,00

suc natural din
tomate

260L 13,00 2815,80 3380,00

Rosiimurate 130 35,00 3792,L0 4550,00
yarzб murаtй 130 35,00 3792,|0 4550,00
yarzб murаtё tocatё 90 35,00 2625.3о 3150.00
castraveti murati 150 44,00 5500,50 6600,00
Rosiiin suc рrорriu 180 20,00 3000,60 3600,00
Total lotul 16 35605,40 42730,00

Lotul 17 Legume in
stare proaspitб

SRL Alim
Total

Brokoli 360 48,80 |4641,20 175б8,00

моrсоч in stare

proaspёt1

1 150 6,10 6497,50 7015,00

Сеарё аlЬё in stare

proaspetб

1 150 6,10 6497,50 7015,00

Sfeclй rоqiе in stare 900 6,4,7 5391,00 5823,00
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proaspata
yarzбin stare

рrоаsрёtй

l 700 8,1 7 12852,00 13889о00

cartofi in stare

рrоаsрйtl

9700 5,9] 53б41,00 57909,00

Conopidй 4l0 29,40 11160,20 12054,00

usturoi iп stare

рrоаsрёtй

2\ 44,00 855,54 924,00

мёrаr in stare

рrоаsрбtй

з1 67,00 2295о48 2479,00

Pйtrunjel in stare

proaspitб
53 6,1,00 3288,12 3551,00

Rбdёcinй de telinб 240 18,00 4000,80 4320,00
Tulpinё de {elinё 80 з5,00 2592,80 2800,00
Rбdёсiпё de
petruniel

l5 42,00 583,35 630,00

yarzd chinezeascй

albб
450 21,00 8748,00 9450,00

Ardeidulci (Kapia-
rosii)

380 48,00 16887,20 18240,00

Ridiche пеаgrб 120 |0,9,7 |2l9,20 1316,40
Rosii proaspete зз0 23.00 7029,00 7590.00
Dovleac (bostan) 2з0 l0,00 2129.80 2300,00
Total lot 17 160 309,б9 t74 873,40

Lotul 18 Fruсtе in
stare proasplt5

SRL Alim
Total

LЁmAie 1,10 24,40 3456,10 4148,00

Вапапе 1 400 26,67 31108,00 37338,00
clementine liгii
s jtll bttt,i

950 26,00 2058б,50 24700,00

меrе iп stare

рrоаsрйtб

2200 7,70 15686,00 16940,00

Gutui proaspete 250 27,00 6250,00 6750.00
реrе proaspete 250 27,00 6250,00 б750,00
Stusuri proaspeti 170 22,00 3462,90 3740,00

8б 799,50

Lotul l9 Iaurt
паturаl
Iaurt natural 2,5 0/о

grёsime,1/140 gr.

0 0

Total lot 19 0 0

Lotul 20 Вrffпzй
сu cheag tаrе

ICS Lapmol
SRL

Вriпzй cu cheag tаrе, 250 111,00 23125,00 27750,00

19
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grasimea de la 50 %

23125,00 27750,00

Anularea procedurii de achizilie publicй: nu

iп temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3 ] al Legii пr, ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б.Теrmепul de aýteptare репtru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate
сu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

15.Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсru
пtru achiz

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,Sc V la Prodotti" SRL 12.01.2021 еmаil
,,сс N vali-Prod "SRL 12,01.2021 email
,,Baguette" SRL 12.01,202l email
,,Lapmol" SRL 12,01.202l email
,,Alim Total" SRL 12.01,202l email
,,Telemar" SRL 12.0|,2021 email
,,Delmix Prim" SRL 12.01.2021 email
,,Prodagrotrade" SRL 12.0|.2021 email

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
mai micй decбt рrаgчrilе prevйzute la аrt. 2 alin. (3)
alLegii пr. 13l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

v б zile in cazultransmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
egali sau mai mаrе decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind
achizi{iile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

17.Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:
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Denumirea
ореrаtоrului

economic

Iпtrерriп
derea:

Сч
capital

autohton/
Сu

capital
mixt/asoc

iеrе/
Сu

capitaI
strйin

Nчmirчl
qi data

contractului/
acordului_cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп
de

valabilit
ate al

сопtrасt
чlчi/асоr
dului-
саdru

йri ТVА inclusiv
тчА

,,SC Villa
Prodotti"

SRL

Cu
capital
autoht
on

зб з1,0|.202
2

1 5800000
-6

130065.0
0

l 56078
.00

з|.12
.2022

,,СС Nivali-
Prod "SRL

Cu
capital
autoht
on

зl
з|,01.202
2

15800000
-6

132l50.0
0

1 58580
.00

з|.|2
.2022

,,Baguette"
SRL

Сч
capital
autoht
оп

38
0|.02.202
2

1 5800000
-6

214441.9
7

257зз0
.зб

31.12
.2022

,,Lapmol"
SRL

Cu
capital
autoht
on

35
з1.01.202
2

1 5800000
-6

365819.4
4

з97786
.00

зl.|2
.2022

,,Alim
Total" SRL

Сч
capital
autoht
on

з4
02.02.202
2

15800000
-6

388346.5
9

4660 1 5

.91

з1.|2
.2022

18.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса dаtй
se completeazЙ doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie рuЬliсй au
fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiat contract/contracte
репtru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate):

(DA/NU) _NU_Ач fost aplicate criterii pentru,achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i suma cu TVA)

Codul СРV al lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lоtчlЛоturilе репtrч саrе ач fost Рrе{ul cel mai sсйzut
costul cel mai sсйzut

п
п
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aplicate criterii de durabilitate: Cel mai Ьuп rароrt
calitate-pret п
Cel mai Ьuп rароrt
calitate-cost п

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de luсru declard сd tеrmепшl de aEteptare репtrч tпcheierea
сопtrасtаlui/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cozarile prevdzute'di аrt. з2 аliп. (З) al Legii
Пr. 131 diП 3 iulie 2015 PriviПd achizi|iite pablice )l рrесum Ei сd ti cazul depuпerii coпtestajiibr qi/saa
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei sоIuliопitе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupal de luсrч репtrч achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie,Iapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul gruрчlui de luсrч репtru achizi{ii

Iоп оLАШ

22



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractulr"ri de achizifii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

din 2a.0!'Q2

l. Date cu privire la autoritatca contractantir:

3. Clarificdri privind clocunrenta{ia cte atribuiret N-u A,U 1.9$T

(se vq contpletu tn cazul ln care cru.fbst ,s'olicitqte cluri/icciri)

V
n

n

hi$inau, str', Necu Rus.so, 11 
-

I)enumirea autorititii contractante iMSP SpitalulClrnic-Municipal',S

Localitate MD-ZOeg mun. Chiqindtt, stt', Nec

IDNO 1 003 600 1 5259?-__ _ _____ _
mun. Chiqinltt. str. Alecu Rtls.so,Adresa

ry!*tr-qe-!ele&!
Num:ir de fax

022441185,02?9WJ_
022441185

@itr@s.rls{eeli--
Soital. s1'.treime. nrd

Nina Lipciu

E:rutl e-I!g4.-
Adresa de internet
I'er*or,na tlc contact (ntmte, prerrunle, tele.frtn,

e-muil)

2, Date cu privire la proceclttl'a cle atribuire :

'tipul ;rroccdurii de atribuirc aplicate

ito.e,luro de achizitie repetatfl (r@pgg!4

"Cl*"..n 
ofertclor dc prcluri Mli<;italie deschis6

v{!*.Jltit::!u4--* 
-Nr:

Bio distructive WAy-!!!! 2!l ? 2 

- 
---

33600000-6

Nr 21047522

Lrrk*L liUpu/urpuOs-r'go:tn:drlt-et!ers/pcds-
UwfoUAU= WwI@e@ss!:!e!!s
oets.rub-1"1ry! :.2, ) )- 21

truqhir-Illg1ip q.!lqIu'f.gd; n rltgl4lr'lld _*
EIDa rNu
Lfrf."rf tat* pt.*1 d. r.hir,,tt, pr'tblt* puUticut'

@
-Pels_-Lt4:ql, ---
;Acord.cadrti nSistem dir,amic de achrzi\te

-qlLq{qllgslggtrqiql'!e19!99! 9:gg' it ., - -
"grgetG 

stata EIBuget CNAM; nBuget CNr\S;

nSurse externg{lAlte stu11r:SursMgLrii ..- -*
480 000,00

Tiprl ;tiectului contractului de achizi{iei

acordului-cadru
Otriectul achizi(iei
Cod CPV
fl*pur.i.o motivului/tcme iului privind
alcgerea procedurii de atribuire (irt cttnil

apticclrii altor proceduri decdt licita1iu

cleschisd)

Pir.c.trra ,te atribuire (se va inclica clin ccrdrul

ltorlaltlai gtrvernantental

tt,y,y,. m I e nd er. gov, md)

i;iaii;j ';; ,r; ;iir44-$ pqliii; [rtr!,.;i"--
I)roccdura a fost inclusit in pllnul tlc
achizifii publicc a autoriti{ii contraclantc

,t,iu,rt ctc intcn{ic publicat in B.Al'} (chqtd ctrz,)

'fcnni.i pi instrumente spccifice dc atribuire
(duna cuz)

Sursa de tinan{are

Valoarea cstimatfl ('lei,.fdrd'lVA



Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta(ia de atribuire: NU AU FOST

(Se va completa in cazul in care au.fbst operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate de
citre operatorii economici: Conform dutelor SIA RSAP Mtender

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

findicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelunsit dupd caz)
findicayi numd,,ul de zilel

5. PAni la termenul-limitl (data 17.12.2021, ora 09:00), a depus oferta:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii,/
administrat,orii

I GALCHIM & CO 007600076 I 06

2 M-INTER-FARMA 003600005263

J SC ERICON SRL 0036000003 r 6

4 DEZMED-CV S.R.L. 00860005683 5

5 Polisano Prim 005600003425

6 DITA ESTFARM S.R.L 0026000463 59

7 Ecochim-Grup 0r660400r988

8 Policontract SRL 003600068776

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

z
U^
<vU€

I

rI]<f-r r52fr*<ztu

z
Ur
*d
r-t A
(,)
a

.1. :
ai
i3c,',a\J

a

a,
-r&
A?.aa

I

91.o rr1

ri

CJ

ir*
ath

(su
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea
tehnica

pre:enlal prezenlal prezenlal preze nl0l prezenlal preze nlal prezenlat preze'ntal

Propunerea
financiara

prezenlal prezenlal prezenlal preze nl0l prezenlol preze ntal prezenlol preze'nl0l

DUAE prezenlat prezental prezentat prezenlal prezenlol prezental prezetiat preze,nlal

Garanlia
pentru
ofertd
(dupd caz)

prezenlat prezentql prezenlal prezental pre.ental prezenlal prezenlat preze'nlql

Se

Documente de calificare
va consmna prin: preq3tntat, neprezentat, nu corespundet

Declaralie privind
contlrmarea
idenritatii

prezenl0l prezentol preze filal prexenl0l preze nl ol prezenlal prezeltlal preze'ntal

2



beneficiarilor
efectivi
Certificat de

ef'ectuare

sistematictr a

pl[]ilor
impozitelor,
contributiilor

prezenl0l prezenlat prezental prezental preze ntat prezenlal prezetllal prezental

Certificat de

atribuire a

contului bancar

prezenlal prezenlol preze nlal prezenlal prezenlal prezenlot preze,ntal prezenlal

Extras din
Registru de Stat a

nersoanei iuridice

prezenlol prezenlat prezenl0l prezenlal prezentat prezenlal preze,qtal prezenlal

Declarafia privind
valabilitatea
ofertei

prezenlal prezenlal prezenlal prezental prezenlol prezenlal preze,qlat prezenla,l

lnstrucliuni de

utilizare cu
parametrii tehnici

a produsului

prezentat prezentat prezenla/ prezenlal preze ntal prezental prezenlal prezenlal

Actul
adrninistrativ prin
care produsul

hiodistructiv este

inregistrat pentru
plasare pe piala
R.Moldova de

citre Agenlia
Nalionald pentru
Sanatate Publica

Prezenlat Prezentat* P rezental* prezental prezenldl prezenlat prezetllal prezenlat

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentote se va indlca in conformttate cu cerintele din
documenta{ia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate: Confornt anexei

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pre(ul
ofertei
(fard

TVA)*

Csntitate
$i unitate

de

mtrsurtr

Corespu nderea
cu cerinrlele de

calificare
Corespunderea cu spccilica[iile terhnice

l,otul L Dezinfecfia
suprafelelur. utilajului 9i
mobilei in inctrperi cu
sem nilica{ie epidemiologictr

GalChim SRL produsul
"Mirodez univer"

0,03 600000
I itri
sol. gata

+ Primul dupl pre[ of'ertant GalChim SRL a

of-ertat produsul "Mirodez univer" cu ol'erta

de 0,03 lei per/litru solulie de lucru gata.

Confornr instrucliunii preparatulur pentru
acliune bar;tericidd, virucidd se utilizeaza
0,1% solu[ie concentrat. intrucit pre{ul
ofertat comparativ cu al 2-lea ofertant este

mult dinrinuat in te me iul art. l7 alin. (1) din
Legea l3li20l5 privtnd achiziliile publice
s-au solicitat clarificdri. Prin clarificarea
nr. I din l,0.01 .22 operatorul economic
Galchrrn Sll[. a nrenlionat ca [,cntru acliunc
virucidtr se utilizeaza 0.1% sol concentral.
dar in ot'ertil a propus concentriltia de 0,05%
cu prelul 0.03 lei. Prin urnrare conccntratia
propusd de cdtre operatonrl econonric
mentronat nu corespunde cu concentratia
contbrm instrucliunri gi contbrnr
necesit6{ilor IMSP Sf Treime.
In lemeiut' arl.69 alln (1) din L.egea

l3l/2015 privind achiziltile publice
Autoritalea contraclanld nu va adnile
modificdri ale ofertei. inclusi, ale preptlui
ei, ce ar.fa':e ca ofertasd cor,:spundd unor
cerinle cdrora inilial nu le c'orespundea.
Pentru necorespunderea menlionat[ ante se

respinge,..rltna operatorului ec()nornic
Galchim SltL pentru lotul l, r'rr remeiul legii
I 3 1 /20 I 5 prrivind achiziliile l,ublice' arr.69
alin. (6) lit. b) o/erta nu core'spunde
cerinlelor expuse in documentalio de

atrihu ire;



M-lnter-Farma SRL cu
produsul Nica-Amicid

0.1 I 600000
I itri
sol.gata

+ Corespurrde tuturor cerintelor sol icitatc

Lotul 2. Dezinfecfia rapidtr a

suprafefelor cu semnificatie
epidemiologictr

GalChinr SRL produsul
"Mirodez unrver"

t,91
lei

t5 000

litri
sol. gata

+ Conlornr instrucliunii pentru dezinf'ec1ia

rapidb la ooncentratia ot'ertat[ de 0,5%

expozitia esrle de l5 minute, dar in catetul de

sarcini s-a sr:licitat pentru lotul dat expozrlia
de pinl la 5 minute.
Pentru necorespunderea menlionata ante se

respinge of'erta operatorului econonric
Galchim SR.L pentru lotul2,in temeiul legii
I 3 I /20 I 5 privind achiziliile pltblice orr 69

alin. (6) lit. b) oferta nu core,spunde

cerinlelor expuse in docwnentalia de

atribuire:

Lotul 3. Dezinfecfia
instrumenlarului medical.
endoscoapelor gi altor
articole rnedicale

Deznred CV SRL 0,30
lei

l0 000 + Conform instrucliunii preparatului pentru
deziniec{ia dispozitivelor ntedicale 0.15'%
solulie concentrat cu expozilia I 5-10
minute. Pentru lotul dat s-a solicitat
expozilia de pind la I5 rninute intrucit este

neclarl ma{a de l5-30 minute de actiune a

preparatului, in temeiul art. li' alin. (4) din
Legea l3l/2015 privind achiziliile publice
s-au solicitzLt olarifi cf,ri.

in conformitate cu Legea l3l/2015 privind

achizitiile publice ar1.l7 alin.
(5) Ofe rtan,rul/candidalu I este descal trtcat

in cazul t,n care nu suplintenteazd, nu

prezintd clarificdri sau nu completeazd

in;formaliile' sau docamenlele solicitate de

autoritateq conlractantd itr lermenele

stabilite d,e aceasla (minimum 3 zile

lucrdloare sau, in cazul in care procedura

/olositd esle cererea o,fertelor de preluri,

minimum o zi luudloare). l)intr la terntenul

limita 16.01.22 raspuns la clariflclri nu au

fost prezentate.

GalChinr SRL cu
produsul "Miraflores
Forte"

0,7I
lei

l0 000 + CalChim liRL cu produsul "Miraflores
Forte"

Lotul 4. Sterilizarea chimicl
a endoscoapelor

M-lnter-Farma SRL
produsul "Viruton
Pulver"

t,66
lei

r5 000 + Conform instrucliunii preparatului dat
pentru sterilizare, cu spectru larg (vrrucid,

sporicid) cu expunere de l0 minute. se

utilizcaz| 2% solulie concentret. intrucit nu

s-a specifical concentralia calculata in oferta
in temeiul art, l7 al'in. (4) din Legeo
131/2015 privind achiziliile publice s-au
solicitat cla.riticlri.
in conformitate cu Legea 131,2015 privind

achiziliile publice art.

(5) O.fertantul/cand idatul e stc' de sc:a I tJi ca t

in cazul tln care nu suplimenleazit, nu

prezintd clarificdri sau nu comtrtleteazd

informaliile sau documentele solicilate de

aulorilatea contraclanld ill lermenele

stabilite cle aceasla (mini,num 3 zile

lucrdloare sau, in cazul in care procedura

Jolositd es,te cererea ofertelc'r de preluri,

minimunt c' zi lucrdtoare). Pirri Ia termenul

limita 16.01.22 rlspuns la clarifictrri nu au

tbst prez,rntate. Clarificlrile au fbst

prezentate pe l'1 .01 .2,2 Prin clarificlri
operatorul economic menlioneaza cA a

ofertal l04 solulie conoentrate. contbnn

instrucliun.i cu detalicrca prin asterir.

Sterilizarear este procesul care distruge tr:ate

formele vii de nrit:roorganisnre.

lnstrumentele qi echipamentele retblosibile

care intrA in contact cu ler;uturile pielii
trebuie sterilizate. Un instrunlent sterilizal
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va fi astfel oomplet sigur psntru corpul

uman. Prin urmare sterilizarea presupune

inldturarea intregului spectru de bacterii,

virusi, f'ungi 9i spori. f'entru 'indepartarea

virusilor qi sporilor. confornt instrucliunii se

utilizeazd ll% concentrat al preparatului

Viruton Pulver. Prin urnrare nu corespunde

cu cerinlele autoritatii contractante.

Pentru necorespunderea menlionata ante se

respinge oflerta operatorului econonric M-
Inter-Farma SRL cu produsul "Viruton
Pulver". in temeiul legii l3l/.?015 privind
achiziliile publice art.69 alin. (6) 1il. bl Si
art. l7 alin.5.

Lotul 5, Sterilizarea chimictr a
altor articole medicale

Dezmed CV SRI-
produsul "HMI
Peroster"

t,57
lei

t0 000 + Contbrnr instrucfiunii preparatului
"termenul de valabilitate a soluliei de lucru
constituie 48 ore", dar autoritatea
contractant,i a solicitat pentru lotul dat
ternrenul de valabilitate a solr(iei de lucru
s6 corrstituie 7 zile"
Pentru necorespunderea menlirrnata ante se

respinge olirta operatorului econonric
Dezmed C\/ SRL produsul "HMI Perostel'
pentru lotul 5, in lenteiul legii l3li2()15
privind achlziliile publice arr.69 alin. (6) lit.
b) oferta nu corespunde cerinlelor expuse in
docutnen lalia de atr i bu ire :

Calchinr SRL preparatul
Dezolver OXI

t,91
lei

l0 000 + Conform instrucliunii preparatLrlui
"ternrenul de valabilitate a solrrtiei de lusru
constituie 24 ore'. dar autoritatea
contractantil a solrcrtal pentru lotul dat
tennenul dc valabilitate a soluliei de lucru
sa constituie 7 zile"
Pentru necorespunderea menli,rnata ante se

respinge oferta operatorului ecrinornic
Calchim SI1L produsul " Dezolver OXl"
pentru lotul 5. in teme,iul legii l3li20l5
privind ach,iziliile publice arl.69 altn. (6) lit.
b) o.ferta nu corespunde cerinSelor expuse in
documental ia de alribuire :

M-lnter-l-'arma SI{L 3, 33
lei

l0 000 + Oferta deplqesc cu 3o96 valoarea
estimatd a achizitiei, r:alculatd conform
orezentei lesi:

l,otul 6. Dczinfectia veselei de
bucnt[rie l?lrf, [esturi
alimentare

M-lnter-Farma SRl.
produsul Nica-Anricid

0.055 60 000 + Corespunde, tuturor cerintelor solrcitate

[.otul 7. l)czinfcclir igienictr gi

chirurgicaltr a miinilor (l
litru)

EcoChimGrup SRL cu
produsul Bio Dez

))\
lei

2 000 + Ciorespunde tuturor cerintelor solicitatc

Lotul 8. Dezinfecfia igienictr 9i
chirurgicaltr a miinilor (5
I itru)

EcoChimGrup SRL cu
produsul Bio Dez

2t, BO

lei
3 000 + Corespunde tuturor cerintelor solicitate

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei Jinale
(lnformalia privind "Corespunderes cu cerinlele de calificare" $i "Corespunderea cu specilicaliile
tehnice" , se va consemnaprin: ,,+" in cazul corespunderii;i pri,n ,,-" tn cazul )necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl(i sau confirmarea unor date privind coresipunderea ofrrrtei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scizut) s-
a solicitat: Nu s-a solicitat

Data
solicittr rii

0peratorrrl econonric Inforna{ia solicitattr Rezmatul rtrsprunsului opcratorului econornic

r0,01.22 GalChim SRL Pri n prezenta. at'erent proceduui i

de achizilie nr.o__cds--b3wdpl-MD-

I 637 822;92IZ38 Uiodistructive pentru anuI

Prin clarificarea nr. I din I 0.0 I 22 crperatorul
economic Galchim SRL a menf ionat 0a pentrLr

actiune virucida se utilizeaztr 0.1% sol
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2022,in tenleiul art. l7 alin. (4) din Legea
l3l/2015 privind achiziliile pubtice solicir
prezentarea clarificf,nlor aferent ofertei
depusc in cadrul procedurii nrenlionare
ante.

Pentru lotul Dezinfeclia
suprafetelor, utilajului Ei mobile in
inctrperi cu semnificalie
epidemiologictr (AcJiuni bactericicle,
virucide), conform instnrctiunii preparatul
ofertat Mirodez Univer pentru actiune
virucidtr cu expozilia 60 min preparatul dat
se utilizeazA la o concentralie de 0,1% prin
urmare in ot'erta Dvs. l)entru I litru solulie
de lucru gata, la concentralia de 0,1%
constituie 0,03 lei llri TVA. Solicitanr
confi rnrarea concentraliei calculate qi/srnu

clarifictrri asupra lotului dat.

Pentru lotul Dezinferlie
instrumentarului medical,
endoscoapelor $i altor articole
medicale (expozilie pind la l5 min).
confonn instrucfiunii preparatul
ofbrtat Miraflores Forte pentru dezinfeclia
endoscoapelor cu expozilia de pind al 115

nrin preparatul dat se utilizeazl la o
concentratie de l,5o/o prin urmare in ofbrta
Dvs. Pentru I litru solufie de lucru gata, la
concentralia de I,5% constituie 0,74 lei fara
TVA. SolicitAm contlrmarea concentraliei
calculate gi/sau clarifichri asupra lotului dat.

Reamintim ctr in conf,ormitate cu
Legea l3l/2015 privind achiziliile publice
art. (5) Q[ertcuttul/candidatul este
descahficat in cozul in cere nu
suptimenteazd, nu prezinld clarrficdri stur
nu completeazd infortnaliile sau
documenlele solicitate de aulorilatea
conlroctanld in lermenele slabilite de
aceasta (mininrum 3 zile lucrdtoare sau. in
cazul tn care trtrocedura .folosild esle
cererea olertelor de preluri. ninimum o zi
lucrd!oore).

Claritlcirile urnreazi a Il
prezentale. cu semnatura, in ternren pinl
la 14.01 .22 ora I 6 00 pc posra
electron ici achizitii.sf.treime@qmail.com

concentral, dar in oferti a propus concentralia
de 0,05% ou pretul 0,03 lei

10.01 ,22 "Dezmed CV" SRL Prin prezenta, aferent procedurii
de achizifie nr.o_-cd,s:-b_l_w_dpl:MD:

I 6178229? I 2]8 Biodistructive pentru anul
2022,in temeiul art. l7 alin. (4) din l.egea
l3ll20l5 privind achiziliile publice solicrit
prezentarea claritjcdrilor atbrent ofertei
depuse in cadrul procedurii menlionatc
ante.

Pentru lotul Dezinfecfie
instrumentarului medical,
endoscoapelor $i altor articole
medicale (expozilie pind la l5 min),
confbrm instrucliunii preparatul
otbrtat Dezfarm pentru dezinf'ec1ia
endoscoapelor cu cxpozilia de pind al I 5

nrin preparatul dat se utilizeazd cu expozilia
interval de la l5 la 30 minute. Solicitlm
clariflcari asupra aspectului dat.

Reamintinr ctr in oonfontritate cu
L.egea l3l/2015 privind achiziliile publice
arl. (5) O/ertantul/candidatul esle
descalificat in carul in core nu
suplimenteazd, nu prezintd clarificdri sa,u

nu compleleazd infurmaliile sau
documenleLe solicitate de autoritateo
conlractantd in terntenele stabilite ale

Nu au fost prezcntate clarificari
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aceasto (minimum 3 zile lucrdtoare sau, tn
cazul in care procedura folosild este
cererea otertelor de preluri. mtnimum o:r
lucrdtoare).

Clarific[rile urmeaze a fi
prezentate, cu semnatura, in termen pina
la 14.01 .22 ora 16.00 pe po$ta
electronicA achizitii.sf,trei me@smail.com

t2.0t.22 M-lnter-Formo SRI- Prin prezenta, grupul de lucru privind
achizitiile publice din cadrul IMSP "S1l

Treime" aFerent procedurii de achizilie
nr. oc{p-blwgp!;MD-

637822921 "238 Biodistructive pentru anul
2022,in temeiul art. I7 alrn. (4) din Legea
l3li20l5 privind achiziliile puhlioe solir:it
prezentarea claritlcarilor afferent ofbrtei
depuse in cadrul procedurri mcnlionatc
ante.

llentru lotul Sterilizarea
chimica a endoscoapelor (expozi[ia pirrtr
la I 5 nrinute). confbrnr instrucliunii
preparatul ofertat Vrruton Pulver pentru
pentru actiune de sterilizareidezirrf'ectare
(acfiune l0 minute) preparatul dat se

utilize'azd la o concentralie de 2o/o iar
concentratia I % se utilizeazl la expozitia de
30 minute.

Prin urmare in oferta Dvs.
Pentru I litru solulie de lucru gata, la
concentratia de 2o/o prelul per litru solu(ie
gata constituie 1.66 lei flrd-lVA. Solicitam confirnrarea concentratiei
calculate, a pre{ului sau clariticAri asupra
lotulur dat.

Reamintim ci irr contbrmitate
cu l"egea l3l/2015 privind achizilrile
publice art. (5) O.fertantul/candtdatul este
descalificat in cazul in care nu
suplimentea:d, nu prezinld clarificdri stu,r

tllt completeuzd infortnaliile sau
documentele solicitate de ouloriloteo
conlraclantd in termenele stabrlite de
aceasta (minimum 3 zile lucrdtoare sau. in
cazul in core proceduro lolositd este
cerereo o-[ertelor Je preluri. nttntnwnt o zi
lucrdtoare).

Clarificdrile urmeazA a fi prezentate,
cu semnaturA, in lermen pinl la I 6.01 .22 pe
po$ta

electronici achizitii.sf.treime@smail.com

Prin clariflcarea nr.l4 din 14.01.22 (rernisi pe

l7.01 .22) operatorul econom jc M-lnter-Fanna
SRL a men{ionat cA pgntru storilizare, a
dispozitivelor medicale curate, se utilizemA la
sol concentral, deci in ofertS a propus l%o sol
concemtrat cu preful 1,66 lei.

9. Ofertan{ii respin$i/descalifica{i:1YQ

Denumirea operatorului econonric Motivul respingerii/descaliltictrrii

Lotul l. Dezinfccfia suprafefelor, utilajului pi nrobilci in
inctrperi cu semnificafie epidemiologictr.
Primul dup[ prel ofertant CalChirn SRL a ot'ertat produsul
"Mirodez univer"

confbrnr instrucliu^nii preparatului pentru acliune bactericidtr, virucior se uritizeazaT. t x
solulie conoentrat. Intrucit pretul of-ertat comparativ cu al 2-lea ot'ertant este rrult diminuat
in terneiul art. l7 alin. (1) din Legea l3l/2015 privinatachizi{iile pr4611r, s-au solicitat
clarillcdri. Prin clariticarea nr. I din 10.01.22 operatorul economic Galchim SRL a
mentional ca pentru acliune virucida se utilizeaza 0,19lo sol concentral. dar in of'erttr a
propus concentralia de 0,05% cu pr:e1ul 0,03 lei. Prin urmare, concentratia pr()pus6 de cltre
operatorul econonric mentionat nu corespunde cu concentratia confornr instrucliunii 5i
contbrm necesitAlilor IMSP Sf 'l'reime.

ln temeiul art.69 alin (4) din Le,gea 131/2015 privind achiziliile publice Auhritatea
contraclanld nu va odmile modificdri ale ofertei, inclusiv ale prelului ei, ce ar.face ca
oferta sd corespundd unor cerinle c.drora inilial nu le corespundea.
Pentru necorespunderea menlionat6 ante se resping$ oferta operatorurui econonric
Galchim SRL pentru lotul l,,iir temeiul legii t3l/2015 privind ochi:ziyiile publice ort.69
alin. (6) lit. b) oJerta nu corespuntle cerinlelor expuse in documenralia de otihuire..



Lotul 2. Dezinfeciia rapid[ a suprafeJelor cu semnificafie
epidemiologictr
Primul dupl pref ofertant CalChim SRL a ofertat produsul
"Mrrodez univer"

Conform instrucliunii pentru dezintbclia rapida la concentra{ia ofertatl de (),5% expozilia
este de I 5 minute, dar in caietul de sarcini s-a solicitat pentru lotul dat expozilia de pind

la 5 minute,

Pentru necorespunderea menfiornatA ante se respinge oferta operatorttlui econontic
Galchim SRL pentru lotul 2, in temeiul legir l3l/2015 privind ach';ziliile ptrblic:e arr.69

altn. (6) lit. b) oJerta nu corespunde cefinlellr expuse in documenlalia de ilribu,ire;

Lotul J. Dezinfecfia instrumentarului medical,
cndoscoapelor gi altor articole nredicale
Dezmed CV SRL produsul "Dezflarrn"

Conform instrucliunii preparatuiui pentru dezrnt'ec1ia dispozitivelor modicale 0.157o

solulie concentrat cu expozi!ia l5-30 minute. Pentru lotul dat s-a solicitat expozilia de

pind la l5 minute. Intrucit esto neclara marja de l5-30 minute de acliune a preparatului,

in temeiul art. l7 alin. (4) din Legea 131/2015 privind achiziliile publictt s-au solicitat
clarificf,ri.

in contbrmitate cu Legea l3l/2015 privind achiziliile publice art. l7 alin.

(5) Ofertantul/c:andidatul este descalificat in cazul in care nu suplimentea::d, nu prezinld

clartficdri sau nu completeazd inJormaliile sau documentele solicilate Ce autorilalea

contractanld in termenele slabilile de aceasla (minimum 3 zile lucrdtoare t:au, in cazul in

care procedura jolosild esle cererea ofertelor de preluri, minimum o zi lu<:rdtoore). Pind

la terme nul limita 16.01 .22 raspuns la clarificdri nu au lbst prezentate .

Pentru necorespunderea mentionat6 ante se resping;e oferta operatortrlui economic
Dezrned CV SRL produsul "Dezf'arm" pentru lotul 3, in temeiul legii l3.l/2015 prtvind
achiziliile publice art.69 alin. (6) lit b) Si art. I7 alin. 5

Lotul 4. Sterilizarea chimictr a endoscoapelor
M-lnter-Farma SRL produsul "Viruton Pulver

Conform instrucliunii preparatului dat pentru stcrilizare, cu spectru larg (virucid, sporicid)
cu expunere de l0 minute, se utilizeazd 2% solufie corncentrat. lntrucit nu s-a specrticat
conoentratia calculatd in ofertd in temeiul art. l7 alin. (4) din Le4ea l3l/201-5 privind
ach iziliile publice s-au solicitat clarificlri.
In conlbrmitate cu Legea I 3 l /20 I 5 privind achiziliile publice art.

(5\ Ofertontul/condrdatul este de,scalificat in cazul in care nu suplirnenleazd, nu pre:intd

clori/icdri sau nu contpleleazd infornaliile sau documentele solicilate de aulorilalea

conlroclontd in lermenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrdtoare sau, in cazul in

care procedura/olositd esle cererea oferlelor de pre1u,,i, minimum o zi lucrdloare). Pinl
la termenul Iinriu 16.01.22 rdspuns la clarificari nu au first prezentate. Claritichrile au lbst

prezentate pe 17 .01 .22. Prin claritlclri operatorul econ,cmic me ntioneazA i:6 a ol'ertat l%
solulie concentrate, conlbrm instruc{iunii cu detalierea prin asterix.

Sterilizarea este procesul care dist.ruge toate formele vii de microorganisme, Instrunrentele
gi echipanrentele retolosibile care intra in contact cu lesuturile pielii trebuie steril izate. Un

instrunrent steriliz.al va ti astt-el conrplet s igur pentru corpul uman. Prin urm are sterr lizarea

presupune inldturarea intregului spectru de bacterir, virusi, f'ungi qi spori. Pentru

indepa(area virusilor qi sporilor, conform instrucJiunii se utilizeazA 2ol) concentrat al

preparatului Viruton Pulver. Prin urmare nu cor,;spunde cu cerinl.ele autorita[ii

contractante.

Pentru necorespunderea menlionata ante se respinge oferta operalorului economic M-
Inter-Farma SRL cu produsul "Viruton Pulver", in temeiul legii l3i/2015 prrvind
achizitiile publice art.69 alin. (6) lit. b) si art. I 7 alin. 5.

Lotul 5, Sterilizarea chimic[ a flltor articole medicale
Dezmed CV SRL produsul "I{MI Peroster"

Conform instrucliunii preparatului "termenul de valabilitate a solu{iei de lucru constttuie
48 ore", dar autoritatea contractanta a solicitat pentru lotul dat termenul de valabilitate a

solufiei de lucru sd constituie 7 zile"
Pentru necorespunderea menlionata ante se respinge of'erta operatorului eoonotrtic

Deznted CV SRL produsul "HMl Peroster" pentru lotul 5, in temeiul lesii !31,'2015
privind achiziliile publice art.69 alin. (6) lil. b) oferta nu corespunde cerin'1elor expuse in

documenlalia de atribuire :

Lotul 5, Sterilizarea chimictr a ultor articole medicale
Galchinr SR[- preparatul Dezolver OXI

Contbrm instrucliunii preparatului "tennenul de valabilitate a solu{iei de lucru constituie
24 ore", dar autoritatea colttractanta a solicitat pentru lotul dat termenul de valabrlitate a

soluliei de lucru sd constituie 7 zile"
Pentru necorespunderea mentronata ante se respinge of'erta operatorului economic
Calchinr SRL produsul " Dezolver OXI" pentru lotul 5, ia temeiul legii lt l/2015 privind
achiziliile publice art.69 alin. (6) lit. b) oferta nu corespunde cerinlelor expuse tn

docume ntal ia de atr i bu i re ;

Lotul 5. Sterilizarea chimictr a altor rrticole medicale M-
lnter-Farnta SRL

depl;esc ou 307o valoarea estimata a achiziliei. calcula.td confbrnr prezent;i lcgi

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

8



Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaE;i ofertant: finclicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scAzut D

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

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe crite,rii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. lnformafia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza uiteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Ileevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

t+. in urma examinhri, evalulrii qi compardrii ofertelor depuse in catlrul procr:durii tle atribuire s-a
tlecis:

Atribuinoulrea contractulul lzr|rc I aco ul-cadru
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic
Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Pre{ul unitar:
(fIrI TvA)

Pre{ul 101s;

(flra TVA)

Lotul l. Dczinfecfia suprafefclor,
utilajului 9i mobilci irr inctrprri cu
sern nilicalie cpidcmiologictr.

M-lnter-Farnra SRl. 600 000 0.il 66 (;66 67

Lotul 3. Dezinfecfia
instrumentarului medical,
endoscoapelor gi altor articole
medicale

GalChim SRL t0 000 0.71 7 100,00

Lotul 4. Stcrilizarea chimictr a

e ndoscoa pelor
GalChim SRL t5000 1.94 29 t00.04

Lotul 6, Dezinfecfia veselei de
buclttrrie llrtr resturi alimentare

M-lnter-Farnra SRL 60 000 n tt 3 233,00

Lotul 7. Dezinfcclia igienicii gi

chirurgicaltr a miinilor (l litru)
EcoClhim(irup SRL 2 000 )) t 45 000.00

Lotul 8. Dezinfeclia igienicli qi

chirurgicaltr a miinilor (5 litru)
EcoChimGrup SRL 3 000 20,8 62 tt00,00

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr lPunctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

de

9



Anularea procedurii de achizitrie publica:
Lotul 5. Sterilizarea chimicl a altor articole medicale se anulleaz[ in temeiul art.71 alin.l) [t.d)
depagesc cu 30% valoarea estimatd a achiziliei, calculatd conform prezentei legi;

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despret deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitale cu prevederile art. 31 al Legii nr. I 31 cl.in 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de apteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl dec6t pragurile prev[zute la afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

d 6 zile in cazul transmiterii comunicirrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
D11z
prin mi

le in cazul netransmiterii comunicdrii
loace electronice g.i/sau fax I

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicf,rii
prin mijloace electronice E.i/sau fax n

(Selectafi termenul de a,yteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 itlie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de astepta're, se efectueazd in conforntitate cu
prevederile TITLULUI lV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii l,{oklova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitartea de transmitrere:

M-lnter-Farma SRL 18.0r.22 e-mail
Galchim Co SRL 18.01.22 e-mail
Ecochim Grup SRL 18.01.22 e-mail

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

T'ermen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

caclru

f[ri TVA irrclusiv
TVA

M-lnter-Farma
SRL Loturile:
1;6

t+r-r/,
l/t,w.l!, 31600000-6 69ttl,el ttr4t6,oo :l l.l 2.202 2

GalChim SRL
Loturile: 3; 4 9o Al w,u,, 33600000-6 l6tttl,fo 39lu,ol :i L 12.2022

EcoChimGrup
SRL Loturile:
7;8

89 ll,ot.lL 33600000-6 lol*a,oo lll-992r* :i L 12.2A22

10



18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datl se completeaz:i tloar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durrabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de dlurabititate'):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqtep,tare pentru incheierea
controctului./contractelor indicute afost respectat (exc:eptfrnd cazurile prevdzute de ortt.32 alin. (3) ulLegii nr.
l3l din 3 iulie 2015 privind acltizi(iile puhlice ), precum Ei cd in cozul clepunetrii contesta(iitor Ei/,sau
recep(iondrii rapoarlelor de monitoriz.ure, uceasteu uu.fost examinate :si solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi\ii con/irmfi corectitudineat clesfdsurdrii procetlurii
de achixilie, fapt pentru c:ure poortii rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicayi 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 scdzut n
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun r:aport calitate-pre{ r:

Cel mai bun raport calitate-cost r:

1l

! al {v*(tYume, rrenume)



*tb,aa Utrrl,l

DARE ne sEennA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

:

Nr. I din 02 februarie2}Z2

Date cu privire la autoritatea contractantn:

) Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificflri privind documentafia de atribuire:

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

I]
li

!i
!:

l

1.

Denumirea autorititii contractante Consiliul rational Edin

Localitate or. Edinel

IDNO r007601009794

Adresa or.Edinet

Num[r de telefon
Numir de fax

024624903
024622058

E-mail oficial consiliu led@mail.ru

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

nruil)

Nicolai MELNIC :

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de preluri 'nLicitalie deschisd

nAltele: ilndicatil
P--c*duia de achiiitie repetati (dupd ca:.)

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrdri

Obiectul achizi{iei Construclia birourilor de servicii la arhiva raionald

Edinet

Cod CPV 45210000-2

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor

oroceduri decdt licitatia deschis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ului guv ern ame nt al www' m t e n d e r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp l-MD- 1641313627 576 dtn 1

18.01.2022 ora l0-00

Link-ul: 21049664

Platforma de achizifii publice utilizati ichizitii.rnd; n e-licitatie.md; n yptender'md

Data: Nu se ceie

Link-ul:Nu se cere
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finan{are

lAcord-cadru nSistern dinamic de achtzt{te nLlcltatle

@9gl9n]9---- - --:
reuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; lSrtrse

externe: IAlte sr',tse: Fndicutil
Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 500 000-00



4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate moclificdri)

flndicatri .rur.sa utilizatu $i duta publicdriiJ

[Indicali ittntdrtrl de z!L.eJ

Cu zile

5. PAni la termenul-limiti (data 17 august 2021, ora l0: 00), au depus oferta I ofertanti:

6' Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare .si aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea .uffi 

"t""tfr."*Expunerea sqccinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/atte mijloacelor de informare

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO - Asocia{ii/
administratorii

Scutelnic Vitalie1. SRL"Aflux-Prim" 1008602001596

2. SRL "MAXCOSM'' 1009600028s56 Turturica Angela
3. SRI-"Calibcom" 1008600059467 Lucicov Igori

Denumire document
Denumirea o torului economic

SRL'oAflux-
Prim"

Operator
econornic 2

Operator
economic 3

Operator economic
lt

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu,core.spuncle)

Propunerea tehnicd Prezentat
Propunerea financiard Prezentat
DUAE Prezentat
Garantia pentru ofertd
(dupd caz)

Prezentat

Se

. Documente de calificare
va consmna prin: prezentat, neprezentet. nu core.s

l. , (DUAE) -

Documentul unic de
achizifii european

Prezentat

2. Oferta financiard Prezental
3. . Oferta tehnici Prezental
4. Grafic de executare a
lucririlor. conform
Anexei nr. 10.

Prezentat

5. . Cererea de
participare, conform
Anexei nr.7

Prezentat

6. Declara(ie privind
valabilitatea ofertei,
conform Anexei nr. 8

Prezentat

7.Certifi catldecizie de Prezentat

:',]



inregistrare a
intreprinderiVextras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice

8. Certificat de efectuare
sistematicd a plnfii
im pozitelo rrcontribufiilo r
eliherat de Inspectoratul
Fiscal de Stat

Prezentat

9. Declara{ie privind
experienta similari,
conform Anexei nr.12.

Prezentat

10. Declara{ie privind
Iista principalelor lucrdri
executatein ultimul an de
activitate, conform
Anexei nr.13

Prezentat

I L Declara{ie privind
dotlrile specifice, utilaj ul
qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzitoare a
contractului. conform .

Anexei nr. 14.

Prezental

12. Declara{ie privind
personalul de specialitate
Ei/sau a experfilor
propuslpropuqi pentru
implementarea
contractului, conform
Anexei nr. 15.

Prezentat

i3. Aviz pentru
participare la licitafiile

, publice de lucrlri din
domeniul construc{iilor
;i instala{iilor, eliberat de
citre Agenfia pentru
Supraveghere Tehnic[,
conform Anexei nr.22.

Prezentat

i

I.

t\
$-i

14. Certificat de atestare
tehnico-profesionali a
dirigintelui de _santier

Prezentat

15. Declara{ia privind
confi rmarea identiti(ii
treneficiarilor efectivi si
neincadrarea acestora in
situatia condamnirii
pentru participarea la
activitifi ale unei
o rganizafii sau gruplri
criminale, pentru
corupfie, fraudi qi/sau
spilare de bani conform
modelului aprobat prin

Se va prezenta in
termen de 5 zile

de cdtre
ofertantul
ctqtigdtor

r,: il
. l.,l.t t:

i;.
l:,
il:
{ r'



Ordinul Ministrului
Finantelor nr.145 din24
noiembrie 2020).

16. Scrisoare de garan{ie
bancarl (I'/"), confo rm
Anexei nr.9

Prezentat

17. Lista
subcontractorilor ;i
pirtea/pirfile din
contract care sunt
indeplinite de acestea,
conform Anexei nr. 16

Prezentat

18. Informa{ii privind
asocierea. conform
Anexei nr.17

Prezentat

19. Angajament ter{
sus{it[tor financiaro
conform Anexei nr. 18

Prezentat

20. Angajament privind
sus(inerea tehnicl;i
profesionali a
ofertantului/grupului de
de operatori economici,
conform Anexei nr.'19

Prezentat

21. . Declara{ie ter{
susfinitor tehnic,
conform Anexei nr.20

Prezentat

22.Declarzfie ter{
sus{inltor profesional,
conform Anexei nr.2l

Prezentat

23. Ultimul raport
financiar (2020\

Frezental

24. .Perioada de garan{ie
a lucririlor, minim 15
ani

Prezentat

25. Garantie de buni
executie (10%)

Se va prezenta de

cdtre ofertantul
cistisator

)

rl
(lnforma\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentflt, nu corespunde (in aazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor cle calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinteie solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fbra TVA)+

Cantitatb qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Lot I

Constructia
birourilor de

SRL"Aflux-Prim" 645 852-50 I lucrare + T



*incazulutilizdriilicita!ieielectronicesevaindicapre!ulo.ferrcifinale
(lnforma{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare': qi "C)orespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va ronrr*no prin: ,,+" in cazul corespunderii Ei prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile J -+

Alte limitdri privind nimarul de loturi care pot fi atribuite aceliiiaqi ofertant: flndicalil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scazut I
Costul cel mai scizut n

Cel mai bun raport calitate-Pre! r
Cel mai bun raport calitate-cost.l 

r

(in cazul tn care in cadrul procedurii cle atribuire sunt aplicale mai multe criterii dc atribuire' 'rs 1'()I'

'inclica 
toate criteriile 4e atiibuire aplicate ;i clenumirea loturilor aferenle) 8'' *

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raporl calilote'
'prel 

sau cei mai Lun raport calitate-cost)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i :

escalificIrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic

Valoarea din oferti
torului economic I

Factorii de evaluare

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor:



Motivul reevaludrii ofertelo r
Modificirile o

(Se va completa tn cazul tn care oferlele au fost reevaluate repetat)

14. in urma examiniri, evaludrii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: ( Decizia nr.1 din 24.01.2022) ,' ",,

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Aflux-Prim" 24.0r.2022

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului cle

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I tlin 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

6 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax I
tr 11 zile in cazul netransmiterii cornLrrricdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I
I 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prirr

miiloace electr"onice si/sau fax r
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrit pnn

miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iutie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teplare, se e.fectueazd in conformilute
cu prevederite TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului ('ivil ul Republicii
Moldova)

I 7. Co ntractul de achizitie / acord ul-cad ru incheiat:

Denumirea Intreprin Numdrul Cod Valoarea contractului I t"

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mlsuri

Pre(ul
unitar
(fIrn
TVA)

Pretul total
(flrI TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

Construc{ia
birourilor de
servicii la
arhiva raionali
Edinet

SRL"Aflux-
Primtt

1 lucrare 645 852-50 775 023-00

n cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzute la ar1. 2 alin. (3)
alLegiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n cazul in care valoarea estimatb a contractului este

egal5 sau mai mare decAt pragurile previzute la art.2
alin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

;l



operatorului
economic

derea:
Cu

capital
autohton/

Cu
capital

mixt/asoc
iere/
Cu

capital
strflin

qi data
contractul

ui/
acordului-

cadru

CPV

ftri TVA. inclusiv TVA

nd
vala
itate
cont
ctulr
acor

lui
cadi

SRL"Aflux-
Primt' Cu

capital
autohton

t4
02.

02.

2022

452100
00-2

645 852-50 775 023-00
31.1;

2022

I
Jrt'],
rbit 

Ieal 
Itra 
Ilui/ 
|

rdu 
I;-' ,1,

tru 
, l,

,.1

,:,,l

;'r
,,1
__l

18. Informafia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizisie publicd au.fost aplicate criterii de durabilitate $i .\-a incheiut
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitatel;

f DA/NU.t

(indicafi sunta cu TVAI

Prelil cel mai ^vcdzul r:

Costul cel ntai scdzul =

Cel mai.bun raport calitate-pfel n

Cel mai bun raport calitate-co,st n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art.32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum ;i cii tn cazul depunerii contesto$ilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinute ;i solutrionate,

Prin prexenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru cure poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

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

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

durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotuluiAoturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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



Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Qr{ume, Prenume)

't



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice g
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire r

Nr.0l din 02 februarie2j22

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritfl{ii contractante IM Direclia de Producfie, Gospoddrie Comunalf,
Locuinte din Sineerei

Localitate Or. Sineerei
IDNO 1 004602008368
Adresa Str. Viilor. I I
Numlr de telefon 0 68s 69 333

NumIr de fax
E-mail oficial imdpecl@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nunte, prerutme, telefon,
e-mail)

BOLOHAN Vitalie, 0 685 69 333,
imdoecl@,mai1.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ElCererea ofertelor de oreturi nlicitatie deschisa
rAltele: flndicatil

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

Bunuri M Servicii n Lucrdri r

Obiectul achizitiei Combustibil
Cod CPV 09 1 00000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdnL-MD -L64259583 3 5BB

Link-u1: https:i/mtender.eov.md/tendersiocds-
b3wdo 1 -MD-l 64259583 3588?tab:contract-notice
Data oublicdrii: l9 ianuarie2022

Platforma de achizitii publice utilizatd V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

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

MDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
Nu dispunem de pasind web.

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
Huna caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
MLicitatie electronicd rCataloe electronic

Sursa de finantare rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe: MAlte surse: Bueet orooriu

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 517 200,00 lei



3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa ln cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

6, Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici :

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare
Exnunerea succintl a rdsnunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dund caz)

flndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicatri numdrul de zileJ

5. Pflni Ia termenul-limitl (data 27 ianwie 20220 ora 15:00), au depus oferta I ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I
ICS LUKOIL-Moldova SRL l 00260000s897

Litasco SA /
Isavev Fevruz

Denumire document
Denumirea operatorului

economic
ICS LUKOIL-Moldova SRL

Documentele ce constituie ol
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenta

erta
t, nu corespunde)

Cererea de participare Prezentat
Proounerea tehnic[ Prezentat
Proounerea financiard Prezentat

DUAE Prezental
Declaratie nrivind valabilitatea ofertei Prczentat
Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce

confirmd calitatea oroduselor oetroliere oferite
Prczentat

Dovada inregistrdrii persoanei juridice ;i capacitatea legalI de

a livra bunurile, in conformitate cu prevederile legale din lara
in care ofertantul este stabilit

Prezentat

Cert ficat orivind liosa sau existenta restantelor la BPN Prezentat

Cert ficat de atribuire a contului bancar Prezentat
Declara!ie privind confirmarea identitdlii beneficiarilor
efectivi qi neincadrarea acestora in situalia
condamnf,rii pentru participarea la activitdli ale unei
organiza[it sau grupf,ri criminale, pentru coruplie, fraud6
si/sau sndlare de bani.

Prezental

Licenta de activitate si anexa Prezentat



Amplasarea unei stafii de alimentareinraza a cel mult 2km a I PrczenIaI
oraqului Singerei Ei delinerea unei relele pe intreg teritoriul

blicii

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnforma{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin; ,,t" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tlr cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

1. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(ftrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mlsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Benzind
,A95

iCS LUKOIL-
Moldova SRL

258 985,42\ei 15050 I + +

Motorind ICS LUKOIL-
Moldova SRL

308 283,33 lei 21200 | + +

Gaz
petrolier
lichefiat

ICS LUKOIL-
Moldova SRL 2 881,94lei 250 m3 + +

Metan Achizitia nu a avut oc

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rtrspunsului
oneratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndica\iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atritruire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost r



(ln 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. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examindri, evaluflrii Ei compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului economic I Total

Denum re factorul I Fonderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
m[surl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fflrl TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Benzin[ A95 iCS LUKOIL-
Moldova SRL

1 s0s0 I 17,21 lei 258 985,42lei 310 782,50lei

Motorind ICS LUKOIL-
Moldova SRL

21200 | 14,54lei 308 283,33 lei 369 940,00 lei

Gaz petrolier
lichefiat

ICS LUKOIL-
Moldova SRL

250 m3 1 1,53 lei 2 881,94 lei 3 112,50 lei

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

Denumirea operato rului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS LUKOIL-Moldova SRL 02 februarie2022 SIA RSAPI e-mail



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

Z 6 zilein cazti transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 1l zile Incazul netransmiterii comunicirii
orin miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estirnatd a contractului
este egala sau mai mare decAt pragurile
prevdzute Ia art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n l6 zile incazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax r

(Selectafi terntenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3 I din 3 iulie
2015 privind achiziliite publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd ln conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) alCodului Civil al Republicii Moldova).

Contractul a fost incheiato cu respectarea prevederilor art. 32,, alin. 3, lit. b) al Legii l3ll20l5
privind achizifiile publice.

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dcrtit se completeuzd cloar in
cazul in care la proceclura de achizilie publicd au.fosl aplicate criterii de durabilitate rsi s-a incheiat
conl.ract/contracte pentru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
ni

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

str[in

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

firl TVA inclusiv
TVA

ICS LUKOIL.
Moldova SRL

Cu capital strdin ,tA 02.02.2022 09 l 00000-0 570 150,69 683 835,00 31 decembrie 2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice duratrile (achizilii
verzi)?

NU

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

(indicali suma cu TVA,

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul celmai sciizul n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pre1n



Celmai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de uqteptare pentru tncheierea
contractaluycontractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum ;i cd in cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ;i solalionate.

Prin prezenta dsre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conformprevederilor legale tn vigoare,

Conducltorul grupului de-lucru pentru achizi{ii:

BOLOHAN Vitalie
(Nume, Prenume)



modehip

DARE DE SEAMA

'/ de atribuire a contractului de achizi{ii publice tr

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulaxe a procedurii de atribuire tr

Nr.1 din 02 Februarie 2022

o Date cu privire la autoritatea contractanti:

o Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoriti{ii contractante Primdria comunei Paqcani
Localitate s. Pa$cani r-nul Criuleni
IDNO 1 00760 1 00994s
Adresa s. Pa$cani r-nul Criuleni
Num5r de telefon 060059510 t068760824
Num5r de fax
E-mail oficial primpascani(E gmail. com
Adresa de internet Pascani.md
Persoana de contact (nume, prerutme, telefon,
e-maih

ChirifaTudor,0600595 I 0
mail:dragos20 1 8@mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri nlicitatie deschisi
aAltele: flndicatiJ

Procedura de aqhizllie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achlr;iliel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii o Lucriri n

Obiectul achizitiei toduse alimentare pentru anul2022
Cod CPV t 5800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
trtvw.m lcnclar. sov. mLl)

Nr: 21049415
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public ltender I 21 049 4L S I
D ata public drii:28 .12.202 |

Platforma de achizi{ii publice utilizatl tr achizitii.mdf n e-licitatie.md; n yptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd c@ Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specific" d" ut.ibui".
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achiiilie
aLicitatie electronicii nCatalog electronic



Sursa de finan{are oBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNaq
sSurse exteme; nAlte surse:

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA)
929 544,at MDL

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

o Clarifictrri privind documentafia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

o Modifictrri operate in documenta(ia de atribuire:

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

o Pflni la termenul-limitfl (data 23.01.2022, ora 09:57), au depus oferta ofertanfi:

o Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de ctrtre operatorii economici:

Rezum atul m odifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali surso utilizatd Si data pubticdriiJ

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

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

1. t.I. .'PROZOROVSKI LILIAN'' 1 0 1 0605000089 Prozorovski Lilian
2. SRL Credoprim 1 003600026963 Costru Gheorshe
3. Lapmol SRL 1 002600024308 Ionita Serghei
4. SC "VILLA PRODOTTI'' S.R.L. 10t6600007719 1. AGRICI ALEXEI

2. AGRICI VLADIMIR
5. SRL AVT LUX 1 0 1 46000400s3 Muget Dumitru
6. SRL Nobil Prest 1010600021038 Calugher Vadim

2
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(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu trrrtpridrcerinlelor de cali/icare))

o Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(fEra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lotul 1:
Produse
lactate

SRL Lapmol 414013
MDL

Kg/pac

Credoprim SRL 414
013,89 MDL

Kg/pac + +

t.t.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

449
953,74 MD

Kg/pac

Lotul 2
Produse
panificatie

Licitalia nu a
avut loc

Lotnl
Produse
cofetarie

3:
de

I.t.
"PROZOROVSKI
LILIAN''

5
236,66 MDL

Kg/pac + +

SRL Nobil Prest 5
291,72 MDL

Kglpac + +

Lotul 4:
Carne

l.t.
,'PROZOROVSKI

LILIAN''

257 674
MDL

Kg/pac + +

"VILLA
PRODOTTI"
S.R.L

257 675
MDL

Kg/pac + +

Lotul 5; Peste AVT LUX COM 55 950 MDL Ks/oac + +
l.t.
"PROZOROVSKI
LILIAN''

56 000 MDL Kg/pac + +

Lotul 6:
Cereale,paste
fainoaste

t.t.
''PROZOROVSKI
L!L!AN"

44
306,84 MDL

Kg/pac + +

SRL Nobil Prest 44
739,99 MDL

Kg/pac + +

Lotul
7:Produse
cat I.II

I.l.
''PROZOROVSKI
LILIAN''

166
370,35 MDL

Kg/pac + +

SRL Nobil Prest '|.67
892,99 MDL

Kg/pac + +
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* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deZalt/icaie" si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,, -" trl cazltl necorespunderii)

o Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului
anormal de scizut) s-a solicitat:

o Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
Lot nr 1: Lapmol SRL Nu corespunde cerinfelor de calificare qi

specifi cafiilor tehnice
Lot nr 3: SRL Nobil Prest Pret qririt
Lot nr 4: SC "VILLA PRODOTTI,,S.R.L. Pret mirit
Lot nr 5: l.l. "PROZOROVSKI LlLlAN" Pret mlrit
Lot nr 6: SRL Nobit Prest Pre{ mlrit
Lot nr 7: SRL Nobil Prest Pret mlrit

o Modalitatea de evaluare a ofertelor:

,/ Pentru fiecare lot n

Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile s
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

o Criteriul de atribuire aplicat:

'/ Pre{ul cel mai scizut n

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun rapoft calitate-pret n
Cel mai bun rapoft calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mqi multe criterii de atribuire,
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

se yor

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
torului economic

o Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

Data
solicitirii
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Factorii de evaluare Punctajul calculat
Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va gompleta pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

o Reevaluareaofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publictr/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
masura

Pre{ul
unitar
(fnr[
TVA)

Pre{ul total
(fnrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TvA)

Lotul 1: Produse lactate SRL
Credoprim

414013.99 449.455.00

Lapte de vaci pasteriuzat
ZrSYo lL 15600 13,24 206.555,56 223.090,00

Chefir 2,5oh 0,5L 1700 8,52 14.481.49 15.640,00
BioChefir 2,5oh 0.5L 1500 8,52 12.777,79 13.800,00
Smflntffn[ 20o/o,05L 280 23,15 6.481.48 7.000,00
BrAnz[ de vaci 18oZ amb.
pungtr 2ks 1380 64,81 89.444,44 96.600,00

Unt de vaci, grlsimi
animaliere 72r1o

"Crestianscoett nesirat
pachet 200gr, flri adaos de
grlsimi vegetale

1750 30,09 52.662,04 56.875,00

Iaurt Natural 2r6yo
neindulcit, pahar l25sr 1700 7,22 t2.277,79 13.260,00
Caqcaval (BrAnzi cu cheag
tare) 52,5Yo grisime. 2-5ks 160 120,83 19.333,33 23,200,00



Lotul 3: Produse de
cofetdrie

II
Prozorovski
Lilian

Biscui{i farl grrsime
100 23,69 2368.60 2842,32

Covrigi cu vanilie 100 22,69 2268,52 2450,00Pesmefi m[cinat 50 11,99 599,54 647,50

Lotul 4 : Carne II
Prozorovski
Lilian 257674,00 309208.80

Pulpe de gaina 200 49,96 9991,67 11990,00
Piept de gaina congelat 470 65,10 30596,02 36715,23
Piept de gaina refrigerat 370 65,10 24086.31 28903,57
Carne de vita 720 116,67 84000,00 100800,00
Carne de porc 400 79.t7 31666.67 38000.00
Carne 4e curcan(fileu) 580 133,33 77333,33 92800,00

Lotul 5: Peste SRL AVT
LUX COM 55 950.00 67 140,00

Trunchi de peste Hec 450 44,00 19.800,00 23.760,00
Fileu Panqasius 200 66,00 13.200,00 15.840,00
Peste Iepure de mare 350 46,00 16.100,00 19.320,00
Peste congelat Macrou fara
cap 100

68,50 6.850,00 8.220,00

Lotul 6: Cereale, poste
fiinoase

il
Prozorovski
Lilian

Hrisca 260 16,67 7379,67 8855,60
Gris 260 8,33 25gg,l7 3107,00
Orez 380 12,67 5003,33 i!q4,00
Crupe de orz 190 6,67 l40g,l7 1691.00
Crupe de arnaut 180 8,75 2325,00 2790,00
f,'ulgi de ovas. 190 8,63 2367,09 2840,50
Crupe de mei 170 9,38 2117.92 2541,50
Arpacas de orz, I kg. 80 6,67 593,33 712,00
Fasole o5 21,96 1742,36 1881,75
Faina de griu 620 7,81 5941,67 7130,00
Faina de porumb 230 8,68 2396,25 2863,50
Mazare uscata slefuita o5 7,51 573,14 619,00
Paste fainoase sortiment 2t0 9,48 2887.50 3465,00
T[i(ei de casi 210 10,93 6991,25 8389,50

Lotul 7: Alte produse l,ll II
Prozorovski
Lilian 166370.3s 198053.s8

Oua de gaina 15600 2,46 38350,00 46020,00
Pasta de rosii 250 20,79 5197,92 6237,50
Mazare verde conservata 680 gr 120 14,04 1685.00 2022.00
Castraveti murati I kg 120 41.46 4975,00 5970,00

5236,66 5939.92

44306,94 52890.35
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Rosii in sos 0,68 kg 190 12,29 2335,42 2802,50
Magiun 0,86 ks 180 20,79 3742,50 4491,00Suc de fructe natural
tetra-pak lL. 1820 13.96 25404,17 3048s.00
Caise uscate 80 162.50 13000,00 15600,00
Mere uscate 80 41,46 3316,67 3980,00
Prune uscate 50 58,21 2910,42 3492,50
Stafide 30 49,79 1493,75 1792,50
Miez de susan o5 99,79 6486,46 7783,75
Miez de dovleac 60 166,46 9987,50 1 1985,00
Miez de floarea soarelui 60 37,46 2247,50 2697.00
Zahar 750 15.23 11423,61 12337.50
Sare iodata, I kg. 87 4,96 431.38 517.65
Ulei dublu rafinat 5 L 360 31,67 r 1400.00 13680,00
Frunza de dafin 100 J. /J 375,00 450,00
Bors clasic 1400 5,00 7000,00 8400,00
Bors acru, 1L 100 10,63 1062,50 1275,00
Droidie Budafoc. 50s. 10 74,79 7 47,92 897.50
Vanilina 240 0,83 200.00 240,00
Otet de masa I L 97n 140 6,63 927,50 1113.00
Linte ab la lks 60 30,56 1833.33 1980.00
Bulgur din qriu la lke 60 20,00 1200.00 1440.00
Cus-cus la lke 70 30,00 2100.00 2520,00
15 legume condiment la 20s 100 5,00 500,00 600,00
Secretul gustului ambl 20 s 100 38.95 3895,00 467 4,00
Bicarbonat de sodiu 100 9,17 916.67 1100.00
Cacao 40 10,00 400.00 480,00
Ceai negru amb 400 sr 10 82,52 825,16 990,19

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delygryrentru achizilii se realizeazd in ionfoimitate cu prevederile art. 3I ai Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

o Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.I.'IPROZOROVSKI LILIAN'' 27.01.2022 e-mail
SRL Credoprim 27.01.2022 e-mail
SRL AVT LUX 27.01.2022 e-mail
Lapmol SRL 27.01.2022 e-mail
VILLA PRODOTTI" S.R.L. 27.01.2022 e-mail
SRL Nobil Prest 27.01.2022 e-mail
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' Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

In cazul in care valoarea estimateiiontractulri
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice
qi/sau fax n

n 1l zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatE a;ntractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
previzute laart.2 alin, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace eleotronioe gi/sau fax u
fl 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloage electronice gi/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului)-al Codului Civil al Repubtiiii Moldova).

o Contractul de achtzi[iel acordul-cadru inch eiat :

Denumirea
operatorului

economic

NumErul
qi data

contractuluil
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

A inclusiv TVA

SRL
Credoprim"

11 02.02.22 1 580000
0-6

414 013.89 449 455.00 31.t2.2022

II Prozorovski
Lilian

I2 02.02.22 1 580000
0-6 473 597,94 566 092.55 3t.12.2022

SRL AVT LUX
COM

13 02.02.22 1 580000
0-6 55 950.00 67 140,00 3t.t2.2022

Ptin prezenta dare d1 seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute di irt, SZ ittn, (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd ti cazul depunerii contesiayiilor"qi/sau
recep(iondtii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionite,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

€'? r<erfi uttst 'E
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizitii publice Е
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 02 din 02.02.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

Dепumirеа autoritйtii contractante Рrimйriа оr. Taraclia
Localitate Or, Taraclia, m-ul Taraclia
IDNo 1007601006069
Adresa Str. Lenin I28
Numйr de telefon 029424з97
Numйr de fax 029425,7,]4
E-mail oficial prim-tar@.mail.ru
Adresa de internet www.taraclia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlе.fоп,
e-mail)

Alexei Bogneaga, tel, 06062229З

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{uri filicitalle deschisi
пАltеlе: flпdicotil

Рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtulчi de achizi{iel
асоrdulчьсаdru

Bunuri fi Servicii п Luсrйri п

Obiectul achizi{iei Продукты питания на lrервое полугодие 2022
года для ДС н. 2,З,4 в г. Тараклия (RЕРЕТАТ)

Cod СРV 1 5800000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬлirе,(iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt, licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guчеrпаmепtаl
\у w w, rр t е.цd er, go v. m d\

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 641З860З2826
Link-ul :mtender. gov.md/plans/ocds-b3 wdp 1 -MD-
|6413860з2826
Data public drii 0 5 l 0 1, l 2022

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

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

Data: 05/0112022
Link-ul: Jф ocds-b3wdpl-MD-16413860З2826-
PN-l64l з860з2826

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 641 386032826
Link-ul :mtender. gov.md/plans/ocds-b3 wdp 1 -MD-
|641386032826

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru fiSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicй пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
nSurse ехtеrпе; Едttе surse: Busetul Lbcal



Vаlоаrеа estimatй (Iei, fdrd ТVД 813 041.69 MDL

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ýi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii clarifi сйrilоr
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Expunerea succintй а rйspunsului
Data transmiterii

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dulэd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd ;i data publicdrii]

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Pflni la termenuI_Iimitй (data 03.01,2022, ora 09:00), аu depus oferta ofertan(iio dupa сum
urmеаzа:

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

молочные продyкты
1 FРС "Serviabil" SRL 1003600030995 Ansheluta Tatiana - administrator

различные продчкты питания
1. SRL SLAVENA LUX 1 002600003240 curdova Lidia - administrator
,, SRL BAGUETTE l0l4600037741 сurdоча svetlana - administrator

Denumire document

Dепumirе lot
Молочные пDодyкты Различные продукты питания

Denumirea operatorului economic
FРС "Serviabil" SRL SRL Slачепа LUX SRL BAGUETTE

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Рrорuпеrеа tehnici prezentat Nu соrеsрuпdе prezentat

Propunerea financiarЁ prezentat Nu corespunde prezentat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

DUAE prezentat prezentat prezentat

Сеrеrе de participare (Алеха 7 la Ordinul
ministrului finanlelotnr.115 din 15 septembrei
202|\

prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa 8 1а

Ordinul ministrului fiпап[еlоr пr.1 l5 din l 5

septembrei 202 l )

prezentat prezentat prezentat

Sсrisоаге de garanlie Ьапсаrd (Anexa пr. 9 la
Ordinu1 rninistrului finan{elor пr.l l5 din 15

seotembrei 2021 )

prezentat prezentat Nerezentat

Informa}ii privind аsосiегеа (anexa nr. l 1 la
Ordinul ministrului fitrantelor пr. 1 15 din 15

seotembrei 202 l )

prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind lista principalelor 1ivriri/prestбri
efectuate ln ultimii 3 ani de activitate (anexa пr. 12

la Огdiпч1 ministrului finanlelor пr.115 din 15

sепtеmЬrеi 202 1)

prezentat prezentat prezentat



Declala{ie privind dotйrile specifico, utilajul 9i
ochipamentul necesar pentru indeplinirea
соrеsрчпzйtоаге а contractului (апеха пr. l3 la
Огdiпul ministrului fiпап{еlоr пr.l 15 din 15

sерtеmЬrеi 202 l )

prezentat prezentat prezentat

Dесlаrа{iе privind регsопаlul de specialitate propus
pentru imрlеmепtагеа contractului (апеха nT. i4 1а

Ordinul ministrului finanieloT nr.l15 din 15

seotembrei 202 1)

prezentat prezentat prezentat

Lista subcontractan{iloT qi paTtea/pёr{ile din
contfact саrе sunt indeplinite de aceqtia (anexa пr,
l 5 la Оrdiпчl ministrului fiпап[еlоr пг. i 15 din l 5

septembrei 202l)

prezentat prezentat prezentat

Angajament te{ sus{inбtor ffпапсiаr (anexa nr. iб
1а Ordinul ministrului fiпап{еlоr пr,115 din 15

seotembTei 2021\

prezentat prezentat prezentat

Dесlагаliе te4 suslin[tor financiar (anexa пr, l7 1а

Ordinul ministrului fiпап{еlоr пr.115 din 15

sерtеmЬгеi 202 I )

prezentat prezsntat prezentat

Angajament pTivind suslinerea tehnicб gi

profesionalй а ofertanhrlui/grupului de ореrаtоri
economici (апеха пr. 18 la Ordinul ministrului
fiпапtеlоr пг.l l5 din 15 sерtеmЬгеi 202l)

prezentat prezentat prezentat

Declara{ie ter[ sus{inёtor tehnic (anexa пr. 19 la
Ordinul ministrului fiпап{еlоr пr.l l5 din l5
qentembrei 2о? l \

prezentat prezentat prezentat

Declaralie tеr! suslinEtor profesional (апеха пr, 20
la Ordinul ministrului finan{elor пr.1 15 din l5
sепtеmhrеi 20? 1 )

prezentat prezentat prezentat

Raportul contabil prezentat prezentat prezsntat
Сегtifiсаt de iпrеgistгаrе а intteprinderii prezentat prezentat prezentat

Certificat privind lipsa datoriilor fata de Bugetul de
sl яl

prezentat prezentat prezentat

Autorizatie sanitar-veterinara prezentat prezentat prezentat

AutoTizatia sanitar-veterinara репtru tгапSро1t prezentat prezentat prezentat

Certificat de conformitate (репtru lactate) prezentat

Certificat de calitate si provenienta а produselor
/nrodttqe de mпrяrif)

prezentat prezentat

Сегtifiсаt pdvind detinerea laboratorului specializat
pentru чегifiсаrеа continua а calitatii produselor
si/sau contract cu чп аsоmепеа lаьоrаtоr

prezentat prezentat prezentat

certificat de calitate а сеrеаliеlсlоr еliьегаt de
ANsA

prezentat prezentat

Confi rmаrеа detinerii depozitului pentru pastтarea
fainei/cerealierelor ре un tеrmеп de min. 10 zile

prezentat prezentat

(Iпformalia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtаliа de atribuire Ei se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосuп,lепtul а fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de caliJicare))

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vq iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпformayia priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de calificare" ýi "Corespuпderea сu specфca|iile
tehпice" , se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii Ei рriп ,, -" iп cazul пecorespuпderii)

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(firй ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа
cu cerintele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specificatiile

tehnice
Lot 1:

Молочные
пDодYкты

FРС "Serviabil" SRL 678 025.09
MDL l Ьuс + +

Lot2:
различные
продукты
пи"гания

SЮ SLAVENA LUX 143 8з0.28
MDL l Ьuс

SRL BAGUETTE 166 602.,l5
MDL 1 Ьuс

+

Certificat pentru abator si contractul сu abatorul
/aantnr лаmр\



Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului economic

8. Репtru elucidarea цпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu
cerinlele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scf,zut) s_

а solicitat:

pentru Гrесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
Pentru toate loturile fi
Alte limit5ri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut fi
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьuп raport calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

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

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп bazo criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pretr
sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

9, Ofertan{ii respinEi/descalificali;

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сirii
Lot: Различные продукты питания
SRL SLAVENA

In conformitate cu art. 69,о alin (4), art.7l,
alin. (1)о lit. d) al Legii 13L din 03.07.2015
privind achizitiile publice

SRL BAGUETTE In conformitate сu аrt. 68, alin (1) art.7|,
alin. (1)о lit. d) al Legii 131 din 03.07.2015
privind achizitiile nublice

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

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

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ропdеrеа

Denum rе factorul п Ponderea

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificirile ореrаtе
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14. in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie рuЬliсй/асоrdului-саdru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТYА)

Рrеlul total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Lot 1:

Молочные
продYкты

FРС "Serviabil"
SRL

1 buc. 678 025.09
MDL

б78 025.09
MDL

737 494,00
MDL

Anularea procedurii de achizi{ie рuЬliсй:

In temeiul art. б8. alin (1) art. б9" alin (4). art. 71. alin. (1).lit. d) al Legii 1,31 din 03.07.20L5 Privind
achizitiile publice.

Argumentare: Slavena Lux SRL - oferta nu corespunde (а fost incarcata in sistem о oferta се nu
corespunde cerintelor din caietul de sarcini)

Baguette SRL - operatorul nu а prezentat garantia pentru oferta

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрulчi de lчсrч pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Basuette SRL ЛЬ 07 diп27.01.2022 e-mail, SIд RSAP
SRL Slavena Lux лЪ 08 diп27.0L.2022 e-mail, SIA RSдР
FСР Seruiabil SRL м 09 diп27.0|.2022 е-mаil, SIA RSдР

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art, 3 ] al Legii пr. 13 ] diп 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile рцЬliсе, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capiiolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

fintreprinderea: Cod СРV vаlоаrеа contractului

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

Щ 0 zite in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П 11 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

in cazul in care valoarea estimati а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii ш. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п



Dепumirеа
operatorului

economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

striin

Numбrul
qi data

contractului/
асоrdului-саdrч

ffirй ТVА inclusiv
тчА

Теrmеп
de

valabilitat
eal

contractu
lui/acord

ului-
саdru

Fср serviabil
SRL autohton 1б 02.02.2022 15800000-6

678 025.09
MDL

7з7 494,00

MDL
з|.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul |п care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа сu ТVД)

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

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

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mai scdzut z

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа tncheierea
contractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtrtпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi\iile publice )э рrcсum qi сd tп саzul dерuпеrii coпtesta|iilor qilsau
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost ехоmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

рriп prezeпta clare cle sеаmй, grupul de luсrч репtru achizilii сопJirmd corectitudiпea clesfdsardrii procedurii
de achizitrie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

(Numе, Рrепumе)

pentru achizi{ii: /Иrl*_ ffi/
(Sеmпdturа)

L.ý.

conducitorul
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad ru

Nr.21046337 din jl .01.2022

Date toritat tractantI

rocedura de achiz

cu vrre rA autOrttalea c0nlractan
Denumirea autoritltii contractante Direc(ia Educa{ie 'lineret 

Ei Sport sectorul Botanica
Liceul ,, Petru Movil6"

Localitate Mun. Chigindu

IDNO Direclia IJdLrcalie Tineret qi Sport sectorul Botanica
r00760r010448
Liceul,, Petru MovilI" 1004620002044

Adresa Direclia Educaf ie Tineret gi Sport sectorul Botanica
Liceul ,, Petru Movilii" Str. Botanica Veche, ll A

NumIr de telefon 02271 6t tl
Numlr de fax 022765421
E-mail oficial achizitiidets botanicat?) smai 1.com
Adresa de internet http ://detsbotanica. md/anunturi -de-participare/
Persoana de contact
(nume, prenltme, telefon, e-ruail)

Frunzd Inna

Tipul procedurii de achizifie Cererea of'ertelor de preluri r
Licitatie deschisd n Altele: flndicati

Obiectul achizi(iei Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cudrul institu(iilor de
tnvdgdmdnt preuniversitare subordonate DETS Botanica penbu perioada
01.01.2022-31.12.2022 ;i institu(iilor de tnvdfimAnt care se afld la autonomie

sss00000-s

Nr: Achizitii.md ID 21046337
MTender [D
ocds-b3 wdp 1 -MD- 1 6 3 60 I 5062887

Cod CPV
Valoarea estimatl a achizi
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv e r name tfi a I www. nt t e ncle r. g oy. md)

https :i/achizitii.n-r 1046337 I
Data publiclrii anuntului de particinare 04.11.2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se referi anuntul respectiv (dupd caz.

. Date cu privire Ia contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n Servicii r Lucrdri I
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la un proiect;i/sau program
finanfat din fonduri ale Uniunii Europene

Nur Dar:

Sursa de finan{are Buget de stat n Buget CNAM n Br"rget CNAS rr Surse exteme I
Alte surse: findicalil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizilielacordului-cadru I t+.tZ.ZOZ\

Denumirea operatorului economic IMAP Bucurict EL
Nr. gi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

I-icenl ,, Petru Movild" Poz.2 nr. 1-05
Data:27.12.2021

Valoarea contractului de aehizitielacordului-
cadru

Ihrd TVA:988 901,55
Inclr"rsiv TVA: 988 90 1.55

Termen de valabilitate 31,t2.2022
Termen de execu{ie 01,01.2022- 3 1 . 1 2.2022

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



Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n

Modificarea termeuului de executarel livtarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate rr

Rezelierea contractului I
Altele: ilndicati/

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 1jl privind achizilii publice

ilndicati actul norntal,iv, cu'ticol, alineat /
Crepterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

Liceul ,, Petru Movilii"
Se mic;oreozd suma contractului cu l8 701,55 lei

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul octualizal al
conlroctultti de achizi(ii pub| ice/acordului-caclru I

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (clupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operule
anterior si valoarea aces'toralnu.

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupfi modificare:
(Se vor indica natura;i amploarea l.ucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarect bunurilrtr, nalura ;i crruploureu

s e rv i c i il nr) Na tur o s erv ic i i I or nu s - a m o difi c at.

Achizi{ia inainte moclificare in suma de 988 901,55 lei.
Achizi(in dupi modificare in suma cle 970 200,00lei.

VI. Dcscrierea circumstan{elor care au fficut necesari modificarea:
(Se vor indica ruotivele/argumenlele modi/icdrii contractului cle achizitie/ctcordtlui-cadru)
Insuficienla surselor financiare pentru anul bugetar 2022.
nricqorarea aloca{ii bugetard anului 2022 pentru alirnenta}ie elevilor conform Decizie CMC nr. 14l1

din 2l .12.2021.

VII. Rezultatele examinirii:
bazadeciziei grupului de lucru de rnodificare a contractLrlui de achizilie/acordului-cadru nr.1-05 din2l .12.2021

fost incheiat acordul adilional privind mic;orarea surrei contractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital strlin

Nr. ;i data acordului
adi{ional

Valoarea modificdrilor
(dr.rpd caz)

F[rI TVA Inclusiv
TVA

IMAP Bucuria EL Capital social 08 4i 01.2022 18 701,55 lei 18 701,55

Suma contractului dup[ modificarea constituie 907 200,00 lei.

Conduc[torul grupului cle lucru:
- _Mustca[a Iorr.__

(Nunrc, Prenume)

Oxana
(Nume, Prenurue)

ice: nrun. Chisiniiu, ,;os. Hince,yti, 53; tel.: 022-820-703; ./ax: 022-820-728;
got,. nt cl ; ytv,yy. t en d er. goy. m cl

d pentrtr Solulionarea Conte.staliilor: n1un. Chi;indu, bcl. $te./crn cel A4are Si ,\/hnt,

in
al

i,dlfr..ft
ffi

65 I ; e-mctil; contestatii@ansc.md; t,tu,v,, qnsc.nrd
124 et. 4; rel.:022-820-

2



DARE DE SEAMA 

de atribuire a eontraetului de aehizitii publice 

Nr. 2 din 03.02 .2022 

Date cu privire Ia autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante IP Scoala Profesionala nr. 2, m. Cahul 
Localitate m. Cahul 
IDNO 1008603000459 
Adresa m. Cahul, str. Stefan eel Mare, 125 
Numar de telefon 029934808, 029934903 
Numar de fax 
E-mail oficial Sp2.cahu@gmall.rom 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume. premane. te!efon . e-
mail) 

Date cu privire Ia procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de preturi 
Procedura de achizitie repetata (dupa coz) Nr: nu 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bun uri 
acordului-cadru 
Obiectul achizitiei Achizitionarea produselor alimentare anul 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea -

procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr. htt(2s://mtender.gov. md/tenders/ocds-b3wd(2 1-M D-
portalului guvernamental www.mtender. gov. md) 1641821063479 

Link-ul: httos://achizitii .md/ro/oublic/budoet/2003 7817 
Data _()ublicarii : I 0.01 .2022 

Platforma de achizitii publice utilizata n achizitii.md : 

Anunt de intentie publicat in BAP (dupii co::) Data : 
Link-ul: 

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire n Licitatie electronica 
(dupa caz) 
Sursa de finantare [J B uget de stat: 
Valoarea estimata (lei,fara TVA) 325669,0 lei 

Clarificari privind documentatia de atribuire: nu sunt 

Modificari operate in documentatia de atribuire: nu este 

Pana Ia termenul-limita (data 23.01.2022, ora 14.00), au depus oferta 8 operatori 
economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii - -- ----

I SRL Vircus Grup 1008600046719 Scga E. 
SRL SLAVEN/\ LUX _____ - ---

2 1002600003240 Curdova Lidia 
3 CC "Ni vali-Prod" SRL I 0066000 I 0112 Morari Victor 
4 SRL Baguette 101460003774 1 Curdova Svetlana 
5 FPC "Serviabil " SRL 1003600030995 Tatiana Angheluta 



6 
7 AO IUG INTERTRANS I 0036 I 0000214 . Vera Faurean 

8 SA Cahul )<111 I 0036030074 S6 Chistruoa Maria 
·- -

Informatii privind ofertele depuse ~i documcntcle de calificare ~i aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document Yirtirus SRL FPC AO SRL 

Grup SRL SLAVENA "Serviabil" lUG INTER BAGUETTE 
LliX SRL TRANS 

Documentele ce constituie oferta 
DLJA E + + + + + 
Formularul ofertei + + + + + 
Specificatii de pret + + + + + 
Certificat de atribuire al contului bancar + + + + + 
Certificat de atribuire al contului bancar + + + + + 
Certificate de efectuare sistimatica a platii + + + + + 
i rnpozitelor.contributi i lor 
Ce11ificat de inregistrare a intreprinderii -1- t + -1- + 
Autorizatie sanitara de functionare + + + -1- + 

-
Forrnular informative despre participant + + + -1- + 
Certificate de conformitate a produselor -1- + -1- -1- -1-

Autorizatia sanitar-veterinara pentru transport + + + + + 

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

1sta pro d r use or a tmentare anu I 2022 

Denumirea Denumirea Denumirea bunurilor Cantitate ~i Pretul Corespu nderea Coresp underea 

lotului operatorului solicitate unitate de ofertei cu cerintele de cu spec ificatiile 
economic miisurii (tara TVA)* calificare tehnice 

Lotull 
PROD US SRL Aripi de gaina congelate 950 36,0 + + 
E DIN Virticus Pulpe de gaina congelat 900 24.0 + + 
CARNE Grup SRL File de gaina I tara oase I 500 52.0 + + 

Carne de pore ta ra grasimi 400 69.0 1- 4 

Fi lc de vi ta fara os 150 97.0 + + 
Lotul II 

PRODLJS SRL 43.917 + + 
E DIN SLAVENA Pc~tc congelat Hcc 500 
PESTE LUX 

Lotullll 
PRODLJS FPC Unt Crestianscoe 72,5 % 200 120,37 + + 
E "Serviabil" Chefir 2,5% 0,500L 1500 7,41 + + 
LACTAT SRL + + 
E Lapte 2.5% 500 12.04 

pastcri zat 
Smintina 20% 120 46,30 + + 
Branza cu cheag tare 45% 150 110,93 + + 

LotuiiV 
CONSER SRL Carne inabu~ita de pore 800 31,667 + + 
VE SLAVENA Ulei de floarea soarelui 300 32,5 + + 

LUX Mazare verde conservata 100 15.167 + + 
O~t 6!.o ____ 12 7.0833 I + 

-- -- -- -- --
Pasta de ro~ i i 100 28.33 I + - - ---- - - -- - - ---
Sue din fructe 900 8.1667 + + 

-
Castravqi marinati 120 32.5 + + 

Lotul V 
ouA SRL Oua de gaina 800 1.90 + + 
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SLAVENA 
LUX 

Lotul VI 

CRUPE SRL Fai na de griu 100 9. 17 + + 
-· ... 

SLA VENA Crupa de arnautca 400 11 .67 + + 
LUX Crupe de hri ~ca 300 28 .33 + + 

Orez boabe rotunde 250 14.08 + + 

Crupa de arpaca~ 200 7.50 + + 

Paste !a inoase 400 9.1 7 + + 

Mazare uscata 300 8,79 + + 

Crupe de malai 150 11,00 + + 

Zahar-tos 350 15,73 + + 

Sare iodata 150 5,0 + + 

Taetei de casa 80 27,50 + + 
Lotul VII 

DIV ERS E SRL Cacao 5 100,0 + + 
SLAVENA Ceai 9 91 ,667 + + 
LUX 166,67 + + 

Piper negru macinat 4 

Frun za de datin uscate 40 2.5 + + 
·-

Lotul VIII 
- -----~-~--- - - - - ,.-:-:-::--:-----· 

PRODUS AO Pi inc 9000 4.63 f + 
-- -

DE E lUG INTER 7000 3.704 + + 
PAN IFI C TRA NS Chitla 

A TI E 3,056 + + 
Chifla 7000 
CLI magiun 

LotuiiX 
PRODUS SRL 24.17 + + 
E DE BAG UETT 

Biscuiti de ovaz 200 
PATIS ERI E 
E 

Turta dulce 200 f"\ "'"" ~ .) . .).) + + 
Pesmeti macinati 5 26,42 + + 

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 sunt 

Ofertantii respin~i/descalificati: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 
CC "N ivali -Prod" SRL Pret mare 
SRL La pmol Pret marc 
SA Cahulpan Prct mare 

Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot o 

Criteriul de atribuire aplicat: Pretul eel mai scazut o 

in urma examinari, evaluarii ~i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de · 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizitic publica : 

Denumirea 
Denumirca Denumirea bunurilor C antitate ~i Pretul sum a sum a 

lotului 
operatorului solicitate unitate de ofertei (lara TV A) (inclusiv .TV A) 

economic masura (lara TVA)* LEI LEI 

3 



PROD US 
E DIN 
CARNE 

SRL 
Yirticus 
Grup SRL 

Aripi de gaina congelate 
Pulpe de gaina congelat 
File de gaina I fara oase I 
Carne de pore fara grasim i 
File de vita lara os 

Lotull 
950 
900 
500 
400 
150 

·--- ---

kg 36,0 34200,0 41 040,0 
kg 24,0 2 I 600,0 25920,0 
kg 52,0 26000,0 3 I 200,0 
kg 69.0 27600.0 33 I 20.0 
kg 97.0 14550.0 I 7460.0 

-

- I 23950.0 I 48740.0 - __ J_~--------~--------~ 1--'-T..::.O...:.T...:.A_L __ _ 
Lotul II 

PRODUS SRL 43.9 I 7 2 I 958.33 26350,0 
E DIN SLAVENA Pe~te congelat Hec 500 
PESTE LUX 
TOTAL 

PRODUS 
E 
LACTAT 
F. 

TOTAL 

FPC 
"Servia bit" 
SRL 

Unt Crestianscoe 72.5 % 

Chetir 2.5% 0.500L 

l.apte 2.5% 
pasterizat 

Lotul Ill 
200 

1500 

500 

Smlntlna 20% I 20 
Branza cu cheag tare 45% I 50 

LotuiiV 

pache 
te 

litri 

kg 
kg 

21958,33 26350.0 

120,37 24074,07 26000,0 

7,41 
I I I I 1, 1 I I 2000,0 

60 I 8.52 6500.0 
12.04 

46,30 5555,56 6000,0 
I 10,93 16640,0 I 9968,0 

63399,26 70468,0 

!---::--=-:--:-:::-:-:-::---,----,:----- ---- -- --- - - ,-- --,----.--------.-----------.,-------------l 
CONSE R SR L _C_arn<:_ _inab~_a de £O re __ r-~Q_Q_ r-bor _3_1_.6_6 7 ____ +--2_53_3_3.:.:..3...:.3 ____ +-'-3_0_40...:.0...:..0 ____ ----i 

VE SLAVEN A Ulei de lloarea soarelu i 300 kl!. 32.5 9750.0 I I 700.0 

TOTAL 

ouA 

TOTAL 

CRUPE 

TOTAL 

- - -r-- - ~-1--------t-----------+-----------1 

L U X M a za re verde con se rv<ll a_ ---t--1 -=-00-'---t-:-k-""g ___ -t-:1=--5:'-:. J:c-:6-:-7----t--::--:1 5:-1:'-6'--. 6_7 ____ -+-_1 8-'-,2=-'0-c--. 0'--------J 
Otet 6 % I 2 kg 7.0833 85.0 I 02.0 
Pasta de ro~ii I 00 kg 28,33 2833,33 3400,0 
Sue din fructe 900 Litri 8. I 667 7350,0 8820,0 

----4---------1--'---~-----+--~------4 

Castraveti marinati I 20 Bor 32,5 3900,0 4680,0 
50768,33 60922,0 

Lotul V 
SRL 1.90 1520.0 I 824,0 
SLA VENA Oua de gai na 
LUX 

800 buc 

SRL 
SLAVENA 
LUX 

Faina de grlu 
Crupa de arnautca 
Crupe de hri ~ca 
Orez boabe rotunde 
Crupa de arpaca~ 
Paste fainoase 
Mazare uscata 
Crupc de malai 
/ahar-tos 
Sare iodata 
Taetei de casa 

1520,0 1824,0 
Lotul VI 

I 00 kg 9, I 7 9 I 6,67 I I 00,0 
400 kg I I .67 4666.67 5600.0 
300 kt.?. 28.33 8500.0 I 0200.0 

---r--~~~- -r--------+---------~1--'---------~ 
250 kg I 4.08 3520.83 4225.0 
200 kg 7.50 I 500.0 I 800.0 
400 kg 9. 17 3666.67 4400,0 
300 kg 8. 79 263 7,0 2850,0 
I 50 kg I I .00 I 650,0 I 980,0 
350 kg I 5,73 5505,5 5946.5 
I 50 kg 5.0 750,0 900,0 
80 kg 27,50 2200,0 2640,0 

35513,33 41641.5 
Lotul VII 

DIVERSE SRL Cacao 5 ko 100.0 500,0 600,0 
~~-----------------t-:----+-~b~--t---=------~---=--------~~-=------~ 

LUX 
Piper negru macinat 4 kg 

SLAYENA Ceai 9 ko 91 ,667 825,0 990,0 
r-------------------+----t-~b~~---'------4----'--------+-~---------l 

I 66,67 666,67 800,0 

Frunza de dafin uscate 40 buc 2,5 100,0 120,0 
TOTAL 2091,67 2510.0 

Lotul VIII 
r-~--~-,----·- ·----- ---- --- - ---- - - --

PRODUS AO J>iine 9000 buc 4.63 4 I 670.0 45000.0 
E DE I U G I NT E R Chi-ll-a - ----- - -

7
-
000

--t--:--bt-1 c---t--:3:-. -:::-7 0:-4:------t--2::-5:c-:9-:-2-:-8 .-:-0-----+-::-2-:-8 0:'-:0:c-::0--:. 0,----:-----1 
L_ ______ J____ -------- ----~----~----~-------L----------J_ ________ ~ 

---- ---.-----------.---------------1 
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PANIFIC TRANS 
Chifla 

buc 3.056 21392.0 23100.0 
ATIE 7000 

CLI magiun 

TOTAL 
88990.0 96100.0 

Lotul IX 
PRODUS SRL Biscuili de ovaz 200 ko 

"' 
24,17 4834,0 5800,0 

E DE BAGUETT Tu11a dulce 200 k!!. 
,, , , 

4666.0 5600.0 __ ,_.).) 

PATISFRI r r--- ----- - - - r--" --

Pcsmeti macina1i 5 kg 26.42 132.1 142.65 
E 

_ L__ - - - - - -- - r-- -·--- -

TOTAL 9632,10 11542.65 

La produsele alimentare In calcul valoarea lotului estimata este mai mica declt unele preturile 
ofertei tara TV A. deoarece prcturile Ia produse alimentare pe perioada octombrie-decembrie 
202 I au fost m~jorate de clteva ori. autoritatea contractanta in calcul a inc! us cu aproximatie 
preturile produselor alimentare necesare. dar grupul de lucru a hotarit de a achizitiona 
produsele alimentare cu pretul indicat in oferta deoarece coindice pretului de piata timpului dat. 

Anularea procedurii de achizitie publica: nu sa anulat 

lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
SRL Vircus Grup Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
SRL SLA VENA LUX Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
CC "Nivali-Prod"SRL Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
S R L Baguette Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
FPC "Serviabil" SRl. Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 

--- --
SRL Lapmol Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
AO IUGINTERTRANS Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 
SA Cahulpan Nr. 1007 din 27.01.2022 e-mail 

Termenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mai mica dedit pragurile prevazute Ia art. 2 alin . (3) mijloace electronice.si/sau fax o 
al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind achizitiile 
pub! ice 

Contractu) de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

lntrcprinderea: \ "aloarca rontractului 
Cu capital 

'iumarul Termen de llcnumirea auJohton/ ~ 
operatorului Cu capital 

~i data Cod CP\" valahilitate al 

economir mixt/asocil'r!'i 
rnntractului 

fiira TVA 
inclusiv contractului 

Cu capital strain TVA 

Virticus Capital autohton 06 
03.02.2022 15800000-6 

123950.0 148740.0 
31 . 12.2022 

Grup SRL 

SRL Capital autohton 04 03.02.2022 15800000-6 111851.66 133247.50 31.12.2022 
SLAVENA 
LUX 

FPC Capital autohton 07 03.02.2022 15800000-6 63399,26 70468,0 31.12.2022 
"Serviabil" 
SRL 

AO Capital autohton 05 03.02.2022 15800000-6 88990.0 96100.0 31.12.2022 
IUGINTERT 
RANS 

-
SRL Capital autohton ()8 03.02.2022 15800000-6 9632,10 11542.65 31.1:2.2G22 

- -- -- - - - - -
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BAG UETTE 

lnformatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (ruhricu data se comp!eteaza 
doar in cazul fn cure Ia prucedura de achizi{ie publica aufost aplicate crilerii de durabilitate 
~- i s-a fnch eiat contractlcontracte pentru lotl loturi pentru care au fast aplicate criterii de 
durabilitate) : 

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii 
/Ill 

verzi)? 

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

Codul CPV allotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
15800000-6 

de durabilitate: 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
Pre{ul eel mai scazut o 

aplicate criterii de durabilitate: 

Prin pre:enta dare de seama, ~rupul de lurru dec/ara n i termenul de a.)Nptare pentru indteierea col/lractuluilcolllracte/or indicate a fo.w reipecrat 
(excepliind ca:urile pret·a:ure de art. 32 a/itt. (3) a/ Le~ii nr. /31 din 3 iulie 20/5 prh•ind aclti:i{iile puh/ice ), precum !ii ca itt mat! depunerii 
comesta(iilor !;ilmu recep{ionarii rapoartelor de monitori:are, acea.wea aufo.W examitwre .)'i .wlu{ionate. 

Prin pre:e111a dare de seama. ~rupu/ de lucru fW/1/ru ac!tU(ii conjirnui corecrirudinea desja}urarii procedurii de ac!tizi(ie, fapt pelllru care poarta 
riispundere confonu pre•·ederi/or legale in l'i;.:oare. 

Conducatorul Miron Ecaterina 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a aontractului de achizilii publice

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

Nr. I din 01.02 2022

Date cu privire la autorilalea conlractantS:

tr
tr

1.

Denumirea autoritilii contractant€ IMSP SR Hince$ti

Localitate Mun. Hincesti RM

IDNO 1003605151372

Adresa IVt L, tr+t 
'rrcest 

i str.M.Hincu.238

Numtrr de telefon 0269 2-26-34

Numir de fax 0269 2-32-35

E-mail oficial srhincesti@ms.md

Adresa de internet www.srhincesti.ms.md

Fersoan'a de contact (nume, prenume, telefon,

e-nail)
Goroholschi Victor, tel. 069302 I 05,

e -mail. go r ohols chi 6 8 @mai I ru

2, Date cu privire la proredura dc alribrrire:

+oC"toeu ot"tt"lo. Oe preturi alicitalie deschisd

EAltelet flndicati
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Bunuri a+ Servicii q Lucra.ri aTiDul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

privitrd achiziliona.e produse de curdlenie pentru
Obiectul achizi!iei

ExDunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de attibuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decAt licitalia

Nr: 21049957Procedura de atribuire (seva indica din cadrul
pofialului gurernamentql

ww!. mtendef, gor. md)

Link-ulr ocds-b3wdp I -MD- I 641992750437

Data Dublicdriir 12.0 1.2022
+o ac6izirii.md: o e-licitarie.md: D yptender'mdPlatforma de achizitii publice utilizati
+trDa oNu

Procedura a fost inclusi in planul de

achizilii publice a autoriti{ii contractante
Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:

Atr,rn1O" itrteoli" publicat in BAP (dupd caz)

*Ac-a<ua", osi5lem dinamic de achizilie

trLicitatie electronicA oCatalog electromc
Tehnici $i instrumente specifice de atribuire

trBrg"id" .tafi.Btget CNAM; DBuget CNAS;

Dsurse exteme; trALte surse'. IlnJical!
Sursa de.Iinantare

260000,001eiValoarea estimati (7ei,



3, Clarific[ri privind docum€ntatia de atribuire:

(Se 1)a completa in cazul in care au fost solicitate cla licdri)

4. Modificdri operate in documentalia de at buirc:

(Se ra completa in cazul in care aufost operate modifcdti)

6, Informatii privind of€rtele depuse qi docum€ntele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

citre oD€ratorii economicii

Data solicitdrii clarilicirilor
Denumirea oo€ratorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarilicare
Expunerea $uccinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modilicirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iJlformare (dupd caz)

Fndicali sursa utilizalii ;i data publicdriil

Termenlimiti de depunere li deschidere a
ofertelor prcluD:git (dupd caz)

f]ndicali nundrul de zilel

5. Pani h termenul-limiti (data 20.01.2022, ora l4:00), au d€pus oferta 2 ofertant:

Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

l. SRL Rodital-Lux 1002600050071 Misnei llarion- 50%,
MisneiTamara- 50%/
Misnei arion

) SRL Deniadi 1003600022839 Amaut Serghei-100%/
Amaut Natalia

Denumire
documenl

Denumirea operatorului economic
SRL Roditat-

Lux
SRL Deniadi

Documentele ce constituie oferta
(Se ra consmna prin: prezentat, neprczentat, nu corespunde)

ProDunerea tehnicd Drezental
ProDunerea financiara prezentat

DUAE Dfezenlal Drezentat

Garantia pentu ofefiA
(dupd caz)

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

Dovada imegistrtuii
Dersoaoei iuridice

pfezentat

CERERE DE
PARTICIPARE

prezentat



DECLARATIE
privind valabilitatea

ofertei

prezentat

Ultimul nport
financiat

prezentat prezentat

Certificat de ahibuire
al contului ba[car

ptezehtat ptezentat

Certificat de efectuare
sistematica a plilii

impozitelor,
contdbutiilor

prezentat pfezen,aa

Licen{a de
activitate( dupa caz)

ptezentat prezentat

CertificatDeclaralie
de conformitate
eliberai de un
organizm de

certificare acreditat

prezentat prezewal

DECLARATIE
privind lista
pdncipalelor
livrari/prestAri

efectuate in ultimii 3
ani de activitate

Anexa m. 12

la Documenta,tia
standard

prezewal prezentat

(Infotmalia privind denumirca documentelor prezentate se va indica in co fortnitate cu cefinlele din
documentalia de atribuire ti se \ia consemna p n: prczehtat, neprezentu , nu corespunde (in cqzul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de calificare))

7, Informatia priyind cor€spunder€a ofertelor cu cerinlele solicitatel

Denunirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Pre{ul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate
fi unitate

de
mtrsuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specilicaliile

iehnice

Lotul I
produse de
curit€nie

SRL
Lux

Rodital 251850,00 +

SRL Deniadi 252788,75 .f

Sdpuh lichid 5
litr

200 buc

Sdpun lichid I 104 buc +



Sdpun lichid 0,5
litr

| 00 buc

Sdculele nege 2000
Rulouri

Saci negri 500
Rulouri

+ t

Sdculele galbene ta00
Rulouri

+

Detergent pentru
rufe

800 Kg

Detergeht pentru
|eseld

35 buc

Detergehl pentru
teseld

5A buc + +

Burete de

bucdtdrie

300 Bucdli

La'rete pentru
suyafele
galbene

1000
Bucdli

+ +

La\)ete pentru
suprafeTe

albastre

1000
Bucdti

+ +

Burete melalice 100 Bucdti + +

Praf de curalat
depunerile de

calcar

200 Bucdli

Solulie pentru
14/C

250 Bucdli

Solulie pentru
geam

200 Bucdli +

Solulie
Qhumucegql

50 Bucdli

Solulie
degresantd

12 Bucdli

Hirtie pentru
maini tip Z-V

7 540
Bucdti

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se ra indica prelul ofertei Jinale
(lnfolmalia pri,ind "Corespunderea cu cerinlele de califcarc" si "Corespunderea cu specifica|iile

teinice" , si ta consemna prin; ,,+" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorcspuhderii)

8, Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea o{ert€i cu

c€rinl€lestabiliteindocumentatiadeatribuir€(inclusivjustilicareapretu|uianormaldescizut)s-
a solicitat:

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertantii respinqi/descalificali:



Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalific44!

t0. Modalitatea de evaluare a ofertelori

Pentru fiecare lot tr +
Pentru mai multe loturi cumulate D

Pentru toate loturile cl

Alte limittui privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia$1 ofertant [lndicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut tr +
Costul cel mai scdzut tr
Cei mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun rapofi calitate-cost o

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuirc sunt aplicate mai multe citerii de atribuire' se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ti denumirea loturilol aferente)

12. Informatia privind factorii d€ evaluare aplicali:

(Se.,,a completu pentru loturile care au.fost atribuite in baza crileliilor: cel mai bun raport colitu!e-pre(

sau cel mai bun raPort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se ra completa tn cazul t care ofefiele au fost reeraluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificirile oDerate

14. in urma eraminiri, €valuirii Qi comparlrii ofertelor depusein cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

At buirea contractului de achiziiie publici./acordului-cadru:

Factorii d€ evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operqtorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

o"i 
^;,"u 

op",urotului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderca

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate fi
unitate de
mdsuri

Prerul unitar
(ftrn TVA)

Pretul total
(firn TvA)

Pretul total
(inclusiY
TVA)

Lotul I
produse de
curitenie

SRL Rodital-
Lux

25r850,00 302220,00



Sdpun lichid 5 litr SRL Rodital-
Lux

240 buc 25,816
5163,33 6196,00

Sdpun lichid I litr SRL
Lux

Rodital 100 buc 11,65
1165,00 1398,00

Sdpurt lichid 0,5 SRI- Rodital
Lux

l0A buc
7,816

781,66 938,00

Sdculele negre SRL Rodital-
Lux

20a0 Rulouri r8300,00 2r960,00

Saci egri SRL Rodital-
Lux

500 Rulouri 47 ,47 5
23731,50 28485,00

Sdculele galbene SRL Rodital-
Lux

1a00 Rulouri 9r50,00 r0980,00

Delergent pentru
rufe

SRL
Lux

Rodital- 800 Kg
14,83

11866,66 14240,00

Detergent pen u
reseId

SRL
Lux

Rodital- 35 buc 25,816
903,s8 1084,30

Detergent pentru
wseld

SRL Rodital-
Lux

50 buc 742 314,16 449,00

Burete de

bucdtdrie

SRL
Lux

Rodital- 300 Bucdli 1,87s 562,50 675,00

Lat,ete pentru
entnfptp ,rnlhcne

SRL Rodital-
Lux

1000 Bucalli
8,7 4

8741,66 r0490,00

La'rete pe tru
suprafele
albastre

SRL
Lux

Rodital- 1000 Bucdli
8,74

a14r,66 10490,00

Bwete metalice SRL
LUX

Rodital- lA0 Bucdli 2,408
240,81 289,00

Prufde curdlat
depunerile cle

c0lcar

SRL Rodital
Lux

200 Bucdli
6,03

t206,66 r448,00

Solulie pentlu
WC

SRL
Lux

Rodital- 250 Bucdli
14,35

3587,50 4305,00

Solulie pentru
geam

SRL
Lux

Rodital- 200 Bucd!i 9.908
1981,66 2378,00

Solu!ie SRL
Lux

Rodital 50 Bucdli
19,98

999,16 1199,00

Solulie
degresantd

SRL
Lux

Rodital- 12 Bucdli
19,98

239,E0 2ET,16

Hirtie penttu
ndini tip Z-V

SRL Rodital-
Lux

7504 Bucdli
20,548

154106,6E 184921,94

Anularea procedurii de achizifie publica:

in temeiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-

Argumenmrel

15, Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitri:

Denumirea operatorului
economic

SIA RSAP, e-mail25.01.2022SRL Rodital-Lux



SRL Deniadi 25.01.2n22 SIA RSAP, e-mail

(lnfotmarea operctorilot economici implicali in procedura de alribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitale cu prevederile a . 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 p/tuind achiziliile publice)

16. Termenul de a$t€ptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2

+E 6 zile in cazul transmiterii comudctuii prin
miiloace electronice si/sau fax o

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

i 1l z
pnn ml

le in cazul nehansmiterii comunicdrii
loace electonice si/sau fax tr

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile
prevazute la a1t. 2 alin. (3) al Legii ff. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

i I I zile in cazul transmiterii comunicerii prin
miiloace electronice si/sau fax o
E 16 zile in cazul netransmiterii comunicerii
Drin miiloace electronice si/sau fax o

(Selectctli termenul de asteplarc respeclal. Calcularea termenelor prerdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclustu a termenelor de a;teptare, se efbctueazd in conformitate cu
prevederile TITLLILLII IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziti€/acordul-cadru incheiat:

18, Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) f/urrica datd se completeazd doar tn
cazul i carc la prccedwa de achizilie publicd aufosl aplicate criterii de durabilitate ti s-q incheiat
contruct/contracte pentu lot/loturi pentru care aufos! aplicate criterii de durabilitate)l

I)enumirca
op€ratorului

Intreprindere

Cu capital
autotton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

slriib

Numirul
9i data

contractuluY
acordului-

cadru

Cod
CPV

T€rmen de
valabilitate

al
cootractului
/acordului-

cadru

,.,,|

f4i6 TvA

#'
SRL Rodital-Lux

Cu capital
autohton/

Nr.21049957/

2422 din
01.02.2022

398000

000

25r8s0,00 302220,00

3r.t2.2022

Au fost aplicate criterii p€ntru achizi.tii publice durabile (achizifii
verziX

(DA/NU) NV

Valonrea de achizitie cu TVA din contracv contracte a
lotului/loturilor pentru
duratilitate (lei MD):

fost aplicat€ criterii decare au (indicali suna cu TI/A)

Codul CPV al lotului/lotudlor p€ntru care au fost aplicate criterii
de durabilitatei

Criteriul d€ ntribuire pentru lotul/loturile pentru car€ au fost
aDlicate cdterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut o

Costul ce! mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-prel a



I Cel mai bun rupofi calitate-cost t)

Pri prczenta darg de seamd, grupul de lucru declard cd temenul de 4tleplare pentru incheierea
confiactului/contractelor indieale alost rcspectel (exceptAnd cazufile prcvdzute de a , 32 aliL (3) al Legii w.
I3I din 3 iulie 2015 privind achhiliile publice ), precum $i cd l1 cazul depunerii contestaliilor ti/sau
recep(iondrii tupoartelor de monitorizare, aceaslea aufost exarninale ti solulionate.

Prin prezenta darc de seamd, grupal de lucru pentn achizilii conrtrmd
de achizilie, fapt pentru care poortd rdspunfurc conlorm

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. №  din 3/  ianuarie 2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Inspecţia Financiară
Localitate or.Chişinău
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.fînanciara(aţif.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 o Cererea ofertelor de preţuri
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acord ului-cadru

Servicii

Obiectul achiziţiei Servicii de pază fizică
Cod CPV 79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21048180
Link-ul: m tender.qov.m d/D lans/ocds-b3wdp1 -MD- 
1638868676183
Data publicării: 07.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
if.gov.md

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

"

Sursa de finanţare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 283333,33 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor 08.12.2021, ora 11.44
Denumirea operatorului economic necunoscut
Expunerea succintă a solicitării de clarificare V ă  rugăm  r esp e ctu o s  să  n e  sp un eţi d a ca  num ărul p ostu rilor  e ste  

doar unul 2 4 /2 4  sau  d efap t un gardian  2 4 /2 4  si în c ă  unul d e  la 7  
p in a  la 16:30  m u ltu m in

Expunerea succintă a răspunsului B u n a  z iu a , num ărul postu r ilor  e s te  doar unul la intrarea  
princip a la , dar o  c o n d iţie  e s te  ca  unul si a ce la ş i gardian  sa  
d e se r v ea sc ă  p o stu l in f iec a re  z i lucratoare d e  la  8 .3 0  p in a  la 
1 6 .0 0 . în  sch im b u l d e  n oap te  si in z i le le  d e  sarbatoare 2 sau  3 
gardien i

Data transmiterii 08.12.2021, ora 12.48

1
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4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 25.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1. “SECURITATE FGM” S.R.L. 1010600029562 Buciuceanu Valeriu
2. Î.S.”Detaşamentul de Pază Paramilitară” 1003600104867 Ţurcanu Vladimir
3. Î.S.” Servicii Pază a MAI “ 1010600043506 Sava Sergiu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

“SECURITATE 
FGM” S.R.L.

I. S .’’Detaşamentul 
de Pază 

Paramilitară”

Î.S.” Servicii Pază 
a MAI “

Documentele ce constituie o
(Se va consmna prin: prezentat, neprezente

erta
it, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat
Cerere de participare prezentat
Dovada înregistrării 
persoanei juridice

prezentat

Licenţa sau autorizaţia 
de activitate

prezentat

Declaraţie privind 
dotările specifice

prezentat

Declaraţie privind 
corespunderea sistemei 
de management al 
calităţii Standardului 
ISO 9001-2008

prezentat

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei

prezentat

Cerinţe obligatorii faţă 
de gardian

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Document 1
Document n

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

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Servicii de 
pază fizică

“SECURITATE FGM” 
S.R.L.

238800,00 12 luni + +

2



pentru anul
2022

Î.S.”Detaşamentul de 
Pază Paramilitară”

276000,00 12 luni

Î.S.” Servicii Pază a 
MAI “

293460,00 12 luni

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

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

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Î.S.’’Detaşamentul de Pază Paramilitară” Preţul mai mare faţă de primul operator
Î.S.” Servicii Pază a MAI “ Preţul depăşeşte volumul mijloacelor alocate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

• Pentru toate loturile

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 şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t 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 fo s t reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Servicii de pază 
fizică

’’SECURITATE 
FGM” S.R.L.

12 luni, 24/24 19900,00 238800,00 286560,00

3



f Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

T

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
..

Î.S.” Servicii Pază” a MAI nr.25-13-04/1857 din 30.12.2021 e-mail,
’’SECURITATE FGM” S.R.L. nr.25-13-04/1858 din 30.12.2021 e-mail,
Î.S.”Detaşamentul de Pază 
Paramilitară”

nr.25-13-04/1859 din 30.12.2021 e-mail,

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

—7T~------ ....------
Intreprinder

ea:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractului/

acordului-
cadru

Iară TVA inclusiv
TVA

’’SECURITATE 
FGM” S.R.L.

Cu capital 
autohton 20 31.01.2022 79713000-

5 238800,00 286560,00 31.12.2022

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

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

(DA/NU)

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

(indicaţi suma cu TVA)

4



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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Valeriu BABĂRĂ_______________________
(Nume, Prenume)

5
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. ^  din 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chisinău

9

IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chisinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21049671
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Amestec de beton asfaltic rece
Cod CPV 44113620-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

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

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l641379982143
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1641379982143?tab=contract-notice
Data publicării: 05.01.2022

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

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

x Da □ Nu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2022/01 /Planul - 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/svstem/files/ 
bap/2014/bap nr 7 0.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; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 050 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01
https://tender.gov.md/ro/svstem/files/


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 28.01.200, ora 09:00), a fost depusă următoarea ofertă.

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 SRL Nouconst 1005600012120 Sărbu Eleonora/ Scorobogatco Vădim

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S R L  N o u c o n s t

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

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

prezentat

Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9) prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat
Raport financiar prezentat
Lichiditatea generală prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11) prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
conform Formularul (Anexa nr.13)

prezentat

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

prezentat

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

prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.16)

prezentat



Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.17) prezentat
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici Formularul 
(Anexa nr. 18)

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa nr.19) prezentat
Declaraţie terţ susţinător professional Formularul (Anexa 
nr.20)

prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fă ră
T V A )*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

A m estec de 
beton asfaltic 

rece
SRL N ouconst 1 925,00 600 tn + +

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul
răspunsului
operatorului

economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

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 t o r u lu i

e c o n o m ic

C a n t ita te  ş i 
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 )

Amestec de beton 
asfaltic rece

S R L

N o u c o n s t
600 t 1 925,00 1 1 5 5  0 0 0 ,0 0 1 3 8 6  0 0 0 ,0 0

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S R L  N o u c o n s t ov.oa-, 2022 dorin.odovenco(a),nouconst.md

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D e n u m i r e a

o p e r a t o r u l u i

e c o n o m i c

în trep rin d erea :  
C u C ap ita l 

A u to h to n / Cu  
C ap ita l M ix t/ 
A sociere/C u  

C ap ita l S trăin

N u m ă r u l  
ş i d a ta  

c o n tr a c tu lu i /  
a c o r d u lu i-  

c a d r u

C o d
C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i
T e r m e n  d e  
v a la b il i ta te  

a l
c o n tr a c tu lu if ă r ă  T V A

in c lu s iv
T V A

S R L  N o u c o n s t
C u  C a p ita l  
A u to h to n om,oa,la. 44113620-7 1 1 5 5  0 0 0 ,0 0 1 3 8 6  0 0 0 ,0 0 31.12.2022

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



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

A u  fo s t  a p lic a te  c r ite r i i  p e n tr u  a c h iz iţ i i  p u b lic e  d u r a b ile  
(a c h iz iţ i i  v e r z i)?

(DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz i ţ ie  c u  T V A  d in  c o n tr a c t /  c o n tr a c te  a 
lo tu lu i/ lo tu r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  a p lic a te  c r ite r i i  d e  
d u r a b il i ta te  ( le i  M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C o d u l C P V  a l lo t u lu i / lo t u r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  a p lic a te  
c r ite r ii  d e  d u r a b ilita te :

C r ite r iu l d e  a tr ib u ir e  p e n tr u  lo tu l / lo tu r i le  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  
a p lic a te  c r ite r i i  d e  d u r a b il i ta te :

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 şl'sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice v
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire r

Nr. 19 din 31.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denum irea autorititii contractante Ministerul Afacerilor Externe si Intesrdrii Eurooene
Localitate Municioiul Chisindu
TDNO 1 00660 1 000 I 29
Adresa str.3l Ausust 1989.80
Numir de telefon 022 s78 23st022 s78 208
Numir de fax 022 s78 235
E-mail oficial sl@mfa.gov.md

secretariat@mfa. sov.md
Adresa de internet http ://www. m fa. cov. md

Persoana de contact (nume, prenume, teleJbn,

e-mail)
Ion Zaharia 022 578 235
t on.zahar ta@m fa. go v. md

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi vLicitatie deschisd
rAltele: ilndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achlr,i[iel
acordului-cadru

Bunuri v Servicii r Lucrdri I

Obiectul achizi{iei Sistem de securitate, control acces, supraveghere
video instalatii de semnalizare qi avertizare la
incendiu MAE IE

Cod CPV 30200000- 1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
ctplicdrii ultor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.qov.md)

Nr: ocds-b3wdo I -MD -l 63 6961726249
Link-ul:
https ://achi zitri.mdko lpublic/tend er 121 0467 49 I
Data oublicdrii: 15 no embrie 2021

Platforma de rachizitii publice utilizati v achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fiost inclus[ in planul de

achizilii publi,ce a autoriti{ii contractante

vDa rNtr
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

https ://mfa. gov.md/sites/default/fi les/document/plan-
de achizitii pe anul 202l.pdf

Anun{ de intr:n{ie publicat in BAP (dupa

ggz) _
Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
duoa caz)

:____
nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie
r:L.icitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are vBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
lSurse externe; rAlte surse: Pndica{iJ

Valoarea estirnatd 1ei, fdrd TVA 750 000.00



3. Clarifirciri privind docurnenta{ia de atribuire:

(Se v,a completo in cazul in care au./bs't .yolicitate clarificari)

4. Modifiiciri operate in do,cumentafia de atribuire:

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

6. Infornta(ii privind oferte:le depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicil;Irii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicil;Irii de
clarificare
Expunerea succintd a risnunsului
Data transmiterii

RezuLmatul modifi c[rilor
Publicate irr BAP/alte mijlo:lcelor de
informare (duod caz)

flndicayi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-linniti de depunere qi deschidere a

ofertelor nrelunsit (duod ca:z)
flndicali numarul tle zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 02.12.2021, ora 09:04), au depus oferta 3(trei) ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

t. Media Securitv SRL 1 006600023985 Gaina Victor
2. Visurcom SRL 1 003600 1 29820 Madan Vladinnir
a Mixacon Lux SRL 1016600000156 Jitcov Tudor

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Media
Securitv SRL

Vigurcom SRL Mixacon Lux
SRL

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
(se va co;nsmna prin; prezenlal, neprezental, nu corespunde)

Irormularul DUAE + I

Cerere de participare
C.onform anexei nr.7

+ f

Dovada inregistrdrii
persoanei
j uri dice/Certifrcatul de

inregistrare a

intreprinderi i/Extrasul
din registrul de stat al
persoanelor juridice
emis de Camera
inregistrarii de

stat/I.P. Agenlia
Servicii Publice sau

organul imputernicit
conform larii de

reqedinld a

ofertantului
Specificat tehnice + +

Specificat de pret + +

Experientd similara + +



Carintia perilru o|erra
-1% din suma oferter

Garanlia de bund
executie a contractului
^ 

1 | FAl l.

In ValOare 0e )70 Oln

suma ofertei

Autorizare de la

Ultimul raport
financiar
Declara{ia privind
confirmarea identitafli
benefi ciaril or efectivi
Ei neincadrarea
acestora in situalia
condamndrii pentru
participarea la
activitdli ale unei
or ganizatit, s au grupdri
criminale, pentru
coruplie, fraudd qi/sau
spdlare de bani.
Lista fondatorilor
Certificat de garanlie

ntru bunurile livrate
Aviz privind
participarea la
licitaliile publice
efectuate din bani
publice cu respectarea
prevederilor legale gi

normative tehnice din
domeniul
construcliilor eliberat
de cdtre Agenlia
pentru Supraveghere
Tehnicd

(lnforma{ia ltrivind clenumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentalia cle atribuire ;i se va consemnq prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cand documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)X

Cantitate
;i unitate

de
misuri

Corespunder
ea cu

cerin{ele de
calificare

Corespundl
erea cu

specifica{ii1
e tehnice

Sistem de securitate,

control acces,

supraveghere video
instalalii de semnalizare
si avertizare la incendiu

Media Security
SRL

710358,86

Visurcom SRL 71r062,50 + +

Mixacon Lux
SRL

738r16,70 I



* In cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul oJbrtei finale
(lnformafia F,rivind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se ve consemna prin: ,,-r " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-

a soliciitat:

Dggf"if e4qgeratglu!g_1,9_c_qUo_U!g Motivul res ii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecar,e lot v
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate lLoturile n
Alte limit[ri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndica{iJ

.lustificarea d.eciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel ma.i scdzut v
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in core tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare I Valour"a din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 londerea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

I)enumire t'actorul rt Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele au.fosl reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

14. in urma examin[ri, evaluirii gi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Atriburrea contractulut de ac u I utul

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(fnrI TVA)

Preful tota
(inclusiv
TVA)

4

lui d hrzi blic6/acordului-cadru



Vigurcom SRL

Sisterl de securitate,
control acces,
supraveghere video
instalatii de semnaiizare

853275,00

E!_4ygr1iZerg la rqggcliU

Anularea procedurii de achizilie public6:

I
In tcurciLrl alt. 7l alirr. lit

Argunrcntarc

Mirrt ' ':l::

(lnfbrmarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3'l din 3 iulie

201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

[ 
- 

i,., .ui,it in .ui" 
"ui..roieo 

.sti'-r-ruta a c..riiitacrulLri este f,l o iif e in caiirl iransmiterii comunicdrii prin

_ ffq.!9elg_glgggglice gi/sau fax n
v I I zile in cazul netransmiterii comun,icdrii

nrai rnic6 clecAt pragurile preldzute la art.2 alin. (3)

al Legii nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile
Lr b lice miiloace electronice si/sau fax n
n cazul in care valoarea estirnatd a contractului este

egald sau mai mare decdt pragurile previzute la art.

2 alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

(Selec'tutri lermenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

20 t 5 privind uchizi{iile publice, inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in conformitate cu

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

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dqtd se completeazd doar in

c,azultn rori lo prorerlura je achizitie publicit auJo,st aplicate criterii de durabilitate;i s-a tncheiat

c6ntracl/c.ctntracte pentru lot/loturi penlru care au.fost aplicate criterii de durahilitate)z

[5. Inforrnarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Media Security SRL 30.12,2021 [se specifica SIA RSAP, e-mail,

.fax, po;ta, etcJVtgg1_qg. SRI _
Mixacon Lux SRL

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
ll 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax :

Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
;i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de
vallabilitate al

contractului/acord
ului-cadru

Iara
TVA

lnc-lusiv
','TVA.

Vigurcom
SRL

Cu capital
autohton

Nr.ocds-
b3wdp1-MD-

1636971983238

31.01.2022

30200000
.l

-l

111062
,50

8s3275.
(n 3t.r2,2022



(DA/NU)Au lbst aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluifloturilor penfru care au fost aplica,fe criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Pretrulcel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport cctlitate-pretr tr

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de as,teptare pentru tncheierea
contructuluilcontractelor indicute afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art.32 alin. (3) al Legiinr.
131 din 3 iulie 2015 privind uchizi1iile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de uclrizilie,./itpt pentru care pourtd rdspundere conform preveelerilor legule tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru

J7.e p,, i- Cdn t ,-', L
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

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

Nr. 7 din 03.02.2021
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF "Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eugenia Gligor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate ■ Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 

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

Bunuri ■  Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse lactate
Cod CPV 15500000-3
Expunerea motivului/tenieiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
u’vt’vi’. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1641197034112
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049563/
Data publicării: 03.01.2022

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

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru uSistem dinamic de achiziţie 
■ Licitaţie electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 235 996.35

3. Clarificări privind documentaţia dc 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

mailto:achizitii@usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049563/


4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate ivodiftcări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.01.2022, ora 09:30), au depus oferta 0 ofertanţi:

N r . D e n u m i r e a  o p e r a t o r u l u i  e c o n o m i e I D N O
A s o c i a ţ i i / a d m i n i s t r a t o r i i

1. Credoprim SRL 1003600026063 Radu Costru
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici:

Nr.
d/o

Denumire operator 
economic

Documentele ce 
constituie oferta Documente de calificare
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1. Credoprim SRL + + + + + + + + + + + + + +
(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 

documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinţei or de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(fără
TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunde 
rea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

1. Lapte de vacă 
pasteurizat

Credoprim SRL 6481,48 buc 500

2. Cliefir Credoprim SRL j buc 400
3. Lapte de vacă buc 200
4. Cliefir (tetra-pak cu 
dop)

buc 400

5. Cliefir (tetra-pak cu
dop)

buc 100

6. Cliefir cu bifidobacterii buc 2500
7. Lapte covăsit 4%.. buc 100
8. Smântână 20%, buc 200 i
9. Smântână 20%, buc 200
10. Friscă pentru cafea 10
%

buc 300

11. Iaurt cu căpşuni, 
piersici, vişină, fructe de 
pădure,banană, mere-pere

buc 300

12. Iaurt în două straturi 
cu căpşună, kiwi, piersic- 
maracuia,

buc 800

13. Iaurt de băut cu 
căpşuni, piersici, afine,

buc 200

14. Desert de Iaurt cu 
căpşuni, cereale, piersici, 
mulţi fruct,

buc 200
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15. Iaurt cu persici- 
ananas, căpşună-zmeură, 
fructe de pădure, afine,

buc 1000

16. Iaurt în stil grecesc buc 200
17. Iaurt caise, zmeură, 
piersic, căpşună, fructe de 
pădure

buc 200

18. Desert de iaurt pere- 
lime, ananas- 
maracuia,căpşună,multifr 
uct,muşii

buc 100

19. Desert cu vişine, 
căpşuni, piersici, afine;

buc 100

20. Desert cu căpşună- 
kiwi. cocos, piersic, 
banană, vişină şi glazură 
de ciocolată

buc 100

21. Brânzică glazurată cu 
cocos, lapte condensat, 
vişină, căpşuni

buc 1400

22. Brânzică glazurată pe 
biscuit cu împlutură de 
fragi, lapte condensat, 
vişină ,vanilie

buc 600

23. Brânză de vaci 0.2 % buc 100
24. Brânză de vaci 9 % Credoprim S R L 3 2 4 0 , 7 4 buc 100
2 5 .  Brânză de vaci 5 % Credoprim S R L 1 4 8 1 , 4 8 buc 100
26. Airan buc 100
27. Chefir buc 200
28. Caşcaval Edamski 
mini

Credoprim S R L 10 0 0 0 , 0 0 buc 200

29. Caşcaval Rossiskii Credoprim S R L 6 1 2 5 ,0 0 k g 50
30. Caşcaval de Olanda Credoprim S R L 6 0 4 1 , 6 7 kg 50
31. Caşcaval Edam mini kg 80
32. Caşcaval topit felii cu 
frişca

buc 100

33. Caşcaval topit felii cu 
şuncă

buc 100

34. Caşcaval topit cu 
frişca

buc 100

35. Caşcaval topit cu 
şuncă

buc 100

36. Cremă de brânză cu 
coacăză, căpşună, vişină, 
piersici, (pahar)

Credoprim S R L 1 1 8 5 1 ,8 5 buc 800

3 7 .  Cremă de brânză cu 
vanii ie,căpşună/banan, 
zmeură (pahar)

buc 100

38. Brânzică dulce cu 
stafide, caise

Credoprim S R L 2 5 9 2 , 5 9 buc 400

39. Brânzică dulce cu 
prune, vanilie

buc 100

40. Caşcaval topit classic, 
cu şuncă, (pahar)

buc 300
—

41. Unt de smîntînă dulce 
"Crestianscoe"

Credoprim S R L 2 9  6 2 9 , 6 3 buc 1000

42. Brânză de vaci Credoprim S R L 6 6  6 6 6 , 6 7 buc 2000 |
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43. Brânză de vaci 
granulat 4%,

buc 100

44. Brânză de vaci 
granulat 5%.

buc 100

45. Brânză de vaci 
granulat 6%,

buc 100

46. Brânză din lapte de 
vacă pasteurizat

buc 80

47. Brânză din lapte de 
vacă pasteurizat

buc 50

48. Smântână 20 %, Credoprini SRL 7 407,41 buc 400
49. Brânzică 26 % 
glazurată cu: cacao-lapte 
concentrat; vanilie- lapte 
concentrat; vanilie - 
cafea; 1/50 g.

buc 2000

50. Frişcă 31,5 %, buc 30
51. Mozzarella din lapte 
de vacă, pasteurizat, cu 
cheag, în saramură,

buc 60

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

13.01.2022 Credoprim SRL Documente aferente 
DUAL

prezentat

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economic

Motivul rcspingerii/descalificării

Credoprim SRL Lot 36. Cremă de brânză cu coacăză, căpşună, vişină, piersici, (pahar) s-a 
solicitat 250 gr., s-a propus 200 gr.

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 ti atribuite aceluiaşi o'ertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut ■
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost) ______ ______________________

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care o fertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie puhlică/acordului-cadru:__________ ___________ _________
D e n u m i r e a  l o t u l u i D e n u m i r e a

o p e r a t o r u l u i

e c o n o m i c

C a n t i t a t e  şi  

u n i t a t e  d e  

m ă s u r ă

P r e ţ u l  

u n i t a r  

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  

( i n c l u s i v  

T V A )

2 . C h e f i r C r e d o p r i m  S R L 4 0 0 b u c 8 . 3 3 3 3 3 3 , 3 3 3 6 0 0 , 0 0

2 5 .  B r â n z ă  d e  v a c i  5 % C r e d o p r i m  S R L 100 b u c 1 4 ,8 1 1 4 8 1 , 4 8 1 6 0 0 , 0 0

2 9 .  C a ş c a v a l  R o s s i s k i i C r e d o p r i m  S R L 5 0 k g 1 2 2 , 5 0 6 1 2 5 , 0 0 7 3 5 0 , 0 0

3 0 .  C a ş c a v a l  d e  O l a n d a C r e d o p r i m  S R L 5 0 k g 1 2 0 , 8 3 6 0 4 1 , 6 7 7 2 5 0 , 0 0

4 1 .  U n t  d e  s m î n t î n ă  
d u l c e  " C r e s t i a n s c o e "

C r e d o p r i m  S R L 10 0 0 b u c 2 9 , 6 3 2 9 6 2 9 , 6 3 3 2 0 0 0 , 0 0

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

D e n u m i r e a  o p e r a t o r u l u i  e c o n o m i c D a t a  t r a n s m i t e r i i M o d a l i t a t e a  d e  t r a n s m i t e r e

C r e d o p r i m  S R L 2 7 . 0 1 . 2 0 2 2 e m a i l

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  1 1 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

□  1 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea întrepri Numărul 
şi data

contractului/

Valoarea contractului

operatorului
economic

nderea: Cod CPV
fără TVA inclusiv TVA

Termen de 
valabilitate 

al
contractului
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CREDOPR 
IM SRL

mijlocie
k 03.02.2022 15500000-3 46611,11 51800,00

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU) 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 ca/itate-preţ □ 
Cel mai bun raport ca/itcite-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

____________________________________________
(Nume, Prenume)
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