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

Nr. 01 Din 09 ianuarie 2019

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Operatorii economici care au depus cereri d rticinare la orocedura de atribuire:
Denumirea operatorilor economici Data denuneiii cererii de oarticinare

1

-?.

IP Gimnaziul Mihai EminescuDenumirea autorititii contractante

t015620007622
Orhei st.Vasile Lupu 147

0235t239t1Numlr de telefon
Nfrinir de fax

eminescu or,4@.mail.ru

Adresa de intefnet
Gherasim RaisaPersoana de contact

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului qontractului de

achizitielacordului-cadru 'j ,

Bunuri r Servicii I Lucrdri r

Obiectul de achizitie Servicii de caterins
Cod CPV 5s500000-5

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
proced uri i de atri buire)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 544427 53387 5

Link-ul:
httos: I I achizitii.md/roloublic I tender 121 0027 27

Data si ora deschiderii ofertelor Data:21.12.2018 | Ora:14:10
Anun{ de intenfie publicat in BAP Nul Dal

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisi

Nr: ocds-b3wdp l -MD- I 544427 53387 5

Link-ul: https:// mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD -1544427 53387 5

Data publicdrii/ I 0.12.20 I 8

transmiterii:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire NUI acord-cadrun sistem dinamic de

achizilier licitalie electronicdr catalog
electronicr

Sursa de finanfare Buget de stat r
Buget CNAM r
Buget CNAS r
Surse externe r
Alte surse: buset local

Valoarea estimati (ei, fard TVA) 3 I 0s76



Data solicitnrii c!q4fiq4!!ql
fi rmtt-" 

"P".atorq!9l999t9rucE-p"*t."."""t"t[ a rezumatului

Data transmiterii E-pfi.d "r*ittd 
a raspunsului:

nsul la demers

4,Clarificiriprivinddocumenfa{iadeatribuire:Nus-ausolicitat-- 
(se va compllem tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

I

5.Modificdrioperateindocumenta{iadeatribuire:nus.auefectuat
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modfficdri)

6.Pffn[latermenul-limiti(data27.|2,20118_,ora-|4-:-00Joaufostdepuse

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 27 '12'2018- ora -14-:-10-

Oferte ifiAnziate (duPd caz): nus

7. Documentele ce constituie oferta:

Affi;Al" prl"lridocumentele plezentate se va consemna prtn: " tn cazul Prezentdr

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (duP d

caz):-_nus

8. Modalitatea de evaluare:

cazul

Rezumatul modifi cflrilor
@datapublicarii:6blt."t" It BAP/"lte mijloacelor de

informare (duqa clz
Tr"*.tte op.t"t".itgt "gglglntgll Nun

Dar Cu
G;"*ttt"tt'a d" depunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit

Asociatii/administrato rii

Brodetchi Ion

benumirea oPeratorilor" -"----..ono-i.i TDNO

SC Brodetchi SRL 1004606001297

Notificflri Privind
restituirea ofertelor

Propunerea
financiari :uo"

Garan{ia
pentru ofertl

dupd caz)

Denumirea
operatonlor
economlcl

Propunerea
tehnici

-r f Nu sa solicitat
SU brodelcnl JIlL ii. ..-" tn

Petttt toate loturile nF""lr" *"i;ulte loturi cumulate

ffiarulde loturicare

fr atribuite aceluiagi ofertant

ffitfi*a d;;ri"tde a nu atribuicontractul



Criteriul aplicat

prelulcel mai scdzut I
costul celmai scdzut !
cel mai bun raport calitate-pret n
cel mai bun raport calitate-cost tr

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind.corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,,+ " tn cazul
corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se completeazd in cazul tn care specificaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documenta{ia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)
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*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfei'j Nu s-a aplicat

Denufiircafaotoiu.lui de,bVa! re
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Valoarea din oferti P,un:etajul: calculat

Denumirea operatorului economic

DenUmirea lotului /se va indica punctajul
total per lot)

Factorul 1



r

Factorul n

* Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice: Nu s-a aplicat
(Se va completa tabelul de mai jos tn cazul aplicdrii licita{iei electronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire Nu s-a aplicat

l2' Pentru elucidarea unor neclaritS{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormat de scizut)
cerinfelor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat: Nu s-a solicitat

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in
documentafia de atribuire:
Data sol icitdrii documentelor confi rmativ e : _28.12.201g
Data prezentdrii documentelor confirmative: 28.12.2018

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul I Prelul fiiri TVA/noile

valori
Pre{ul firi TVA /noile

valori
Operatorul econom cl
Operatorul eoonom QN

Lotul n Pretul flrd TVA /noile
valori

Preful firfl TVA /noile
valori

Operatorul econom cl
Operatorul econom cn

Denumirea lotului Clasamentul Denum irea operatorului
economic

Pre{ul ofertei frrI
TVA,/Punctaiul acumulat

Lotul l I
2

n

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informa{ia
solicitati

Data transmiterii RispunSul operatorului economic

Denumirea
operatorul

ui
economic

SeindicIdocumente|econfirmativeprivindse|ec
- --- - t_-
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14. Ofertan{ii respinqi/descalificati: Nu sunt



Denumirea oneratorului economici Motivul respinseriildescalifi cirii

Not[* In cazul tn 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 examiniri gi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuireoin baza
2018 s-a decis atribuireadeciziei grupului de lucru nr. 02 din 28.12.

contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru :

Denumirea lotului Operatorul
economlc
desemnat
cistisitor

Cantitatea Pre{ul
unitar firi

TVA

Pre{ul total firi
TVA

Preful total cu
TVA

Servicii de catering SC Brode{chi
SRL

I 310576.0 310576,0 372691,20

l6 torilo ici d deci iile lui de I hizi

NotS* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ dec6t pragurile prevSzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este egali sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 2015 orivind achizitiile oublice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prewdeiile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (1), 264 @) ;i 265.

. lnr0rmarea 0perarOnl0r ec0n0mrcr oesDre oectzilte sruDulu ucru pentru ac
Denumirea operatorului

economrc
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Brodefchi SRL 28.12.2018 [se specificd SIA RSAP, e-mail, fcLr,
postd, etcl



24, Contractele de achizifie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizifie publici:

.. in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliiie publice ), pricum Ei cd
tn cazul depunerii contes.ta(iilor, aceastea aufost eiaminate si soiulioiate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea
deffigurdrii procedurii de achizi\ie, fapt peitru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

%'/zmz;*t &a)se-
(Nume, Prenume)

4,#'
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^ n -de atribuire a contractului de achizi{ii publice M
.:Q{,, . , . ., , 0,!. 0/Lil/Ae incheiere a acordului-cadru tr" " - r " " ' .  - ' ' ; : - - " : ' -  deanu la reaprocedur i i dea t r ibu i re  D

Nr.01 Din 09.01.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Instititia Publicd Liceul Teoretic Varnita
Localitate s. Varnita
IDNO r0t2620009094
Adresa rn Anenii Noi, s. Varnila, str. LCreangl20 A
Numir de telefon 0 265 46235
Num[r de fax
E-mai l Itvarnita@,smail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Beleac Svetlana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul proceduri i  de atr ibuire apl icate Cererea Ofertelor de Preturi
Tipul obiectului contractului de
achizitie / aco rd ul u i-cad ru

Bunuri M Servicii I Lucrdri n

Obiectul de achizitie Produse alimentare
Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitasia deschisa
sau cererea ofertelor de rtreturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 1 544623568305
Link-ul:
htto s : I I achiziti i. md/rolp ublic I tender I 21 0 0 3 1 3 8

Data si ora deschiderii ofertelor Data:2l.12.2018 | Ora:1 1:00
Anunf de inten{ie publicat in BAP NuH D a r

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invi tat ia de part ic ipare transmisi

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 544623568305

Link-ul:
http s : I I achiziti i. md/ro/p ublic I ten der I 21 0 0 3 I 3 8
Data publicdrii/
transmiterii: 12.12.2018

Tehnici si instrumente specifice de atribuire Nur acord-cadrul sistem dinamic de
achizi i ie l  l ic i tal ie electron icaHcatalog
electronicr

Sursa de finanfare
Buget de stat b'
Buget CNAM r
Buget CNAS r
Surse externe n
Alte surse: [indicatil

Valoarea estimatfl (ei, fdrd TVA) 172174,00lei

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



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de particirrare
Floreni SRL 19,t2.2018
IM Alimprodan 19.t2.2018

Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu au fost
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi cirilo r
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului :
Contest4rea documentatiei de atribuire Nun  I  Da r

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/atte mijloacelor cle
informare (dupd caz)

Indicati sursa utilizatd si data publicdrii:

Transmise operatorilor economici inregistra{i Data:
Termen-limitf de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit

N u l
Da n Cu z i le

Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu au fost
(Se va completa in cazul in care au,fost operate modificdri)

6. Pini Ia terrnenul-limiti (data 20.12.2019, ora 09:30), au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 2l.r2.z0rg ora 1 I :00.

Oferte intdrziate (dupd caz); nu au fost

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

(Informalia privind documentele n ,neprezenldrii)

Constatiri/Comentar ii (dup d caz) :
calif icarea OE. operatorul economic IM Alimorodan nu A nreTentr* dnnrrmanrario ,,r-  ̂ +-:r^,,:-^ ^^.^r^,-.

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociatii/ad m inistrato rii

Floreni SRL 1002601002055 Bita-Bubuioc Odiseea
IM Alimprodan 1003600096753 Nitpan Angela

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

DUAE Garan{ia
pentru oferti

(dupd caz)Floreni SRL + + +
IM Alimprodan + +

8. Modalitatea de evaluare:



Pentru fiecare lot V Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile I

Alte limit5ri privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
oe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

[0. Informafia privind ofertele examinate:

Criteriul aplicat trDenu

pretul cel mai scdzut M
costul cel mai scSzut !
cel mai bun raport ealitate-pret n
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
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Denumirea lotului
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Fileu de giin6 fhrd
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kg 1000
c\.<r
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Gambe de g6ini

refrigerate
kg 660
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v
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(Informafia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin; ,, * 
,, ln cqzul

corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd tn cazul in care specificqliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconfarmitdfii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinttr astfel:
(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-cast)



Denumirea factorului de evaluare qi
ponderea fiecirui factor

Valoarea din ofert5 Punctajul calculat

Floreni SRL

Carne refrigeratd
'se va indica punctajul

otal per lot)

Fileu de gdin[ fdrd os refrigerat 50420,00

Gambe de gdind refrigerate

(se va indica punctajul

total per lot)

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos tn cazul aplicdrii licitaliei electronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut)
cerin{elor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in
documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative: L2.t2.2018

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul 1 Carne refrigerard Pre{ul f[ri TVAinoile

valori
Pre(ul firn TVA /noile

valori
Floreni SRL 72972,20

Lotul Pretul f[r[ TVA /noile
valori

Pre{ul fIrI TVA /noile
valori

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei firi
TVAlPunctai ul acum ulat

Lotul 1 Carne refiiseratS I Floreni SRL 72972,20

Lotul

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitat[

Data transmiter i i Rispunsul operatorului economic

Data orezentdrii documentelor confirmative: 19.12.?018

Denumirea oneratorului Se indici documentele confirmative privind sel

4



economrc calificarea OE confcrm documentatiei de atribuire (inclusiv
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I 4. Ofertanfii respin;ildescalificafi:

Denumirea operatorului economici Motiv u I respin gerii/descalifi clriiIM Alimprodan OE nu a prezentat documentalia necesare de
atribuire a criteriilor privind eligibilitatea
operatorilor economici precum si a criteriilor de
selec{ie pentru a asigura o informare completl,
corecti gi explicitl cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire, prezentind doar specifica(ia
tehnici qi specifica{ia de pref intr-un singur tabel
pentru lotul  5 "Fructe si  legume", lotut gi .produse
ceri4liere' si lotul 9 "Conservatii"

Noti* in cqzul fn cqre oferta operatorului economic closat pe primul loc nu q corespuns cucerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de tici va completa corespunzator untobel identic celui de lapct. 14.

15' in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuir e,inbazadeciziei grupului de lucru nr. 0l din 27 decembrie 2018 s-a decis atribuirea contractuluide achizi{ie publicl/acordului-Gtru :

Noti* Informarea operatorilor economic-i implicali in procedura de atribuire despre deciziilegrupului de lucru pentru achizilii se rea_lizeazit fn'conformtitate cu prevederile art. 3l at Legiinr ' ]3]din3iul ie2015privindachizi7i i lepublice'

Denumirea Iotului Operatorul
economic
desemnat
cistieitor

Cantitatea Preful
unitar firi

TVA

Pre{ul total fird
TVA

Preful total cu
TVA

Loful lCarne
refrigeratd
Fileu de gdinl fbr6 os
refrigerat

Floreni SRL rUU0 kg 50,42 50420,00

2rss220

60500,00

,?060^00
Gambe de gdind
refiigerate

Floreni SRL 660 kg 34,17

l6' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

27.t2.2018
27.12.2018



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

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

M 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egali sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicbrii prin
miiloace electronice si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv q
cu prevederile TITLULUI M Capitolul
art. 261 (l),264 @ ;i  265.

24. Confiactele de achizifie incheiate:

l.+.eod v

ffj&'i:fi€fiffi.,...'ffi'ff
gel,tbiiiitatC:
,,.r.ri14.r:';'..,;-r'F'4:tfg;ffi
;r".lf.iltJr;r;iffi

fdrn TVA

I
FLORENI SRL

1 00260 1 002055

0lt19
09.01.2019t5rr2r30-672972,20 87560,00 31.12.2019

25, Anularea procedurii de

ln temeiul afi.7I alin. -

achizi{ie publici:

lit _.

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declqrd cd termenul de uEteptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicute a fost respectat (excepfind cuzurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind uchizi(iile publice ), precum qi cd
in cazul depunerii contesta(iilor, aceestea au fost examinute Ei solu(ionute,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de uchizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoure.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Qrlume, Prenume)









DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice X 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.001/19 Din 09.01.2019.

E Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA
Localitate or. Cimişlia
IDNO 1007601008915
Adresa or.Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 241 22058,0 241 23399,0 241 21177
Număr de fax 0 241 23399
E-mail crcimfa),mail.ru.

achiziotiiraioncimişlia@gmail.ru
Adresa de internet www.raioncimişlia.md
Persoana de contact Buceaţcaia Elena

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
lip u l obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziţie Produse petroliere pentru anul 2019
Cod CPV 09132000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării ailor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr:MD-2018-11 -28-000074-1
Link-
ul:3517df3234724a8fa9b0ad86ae03bdb4

Data şi ora deschiderii ofertelor Data:07.12.2018, Ora: 13:33
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu □ Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr:
Link-ul:
ID2bd86c23e4f42bf96ab6al3671 13eb6
Data publicării/28.11.2018/11 38 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

Nud acord-cadruD sistem dinamic de 
achiziţieD licitaţie electronicăX 
catalog electronicD

Sursa de finanţare Buget de stat □
Buget CNAM q 
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: bugetul local 2019

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 279850

mailto:lia@gmail.ru


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL DATARI0 06.12.2018
ÎM TIREX PETROL SA 05.12.2018

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a rezumatului 
demersului

-

Data transmiterii -

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu X Da □

5. 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:

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

Data:

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit

NuX
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 06decembrie 2018, orall:33), au fost depuse 2 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

SRI. DAT ARIO 1012600013471 adm. Şahrai Ion
IM TIREX PETROL SA 1003600008275 pers de contact. Gheorghiţă Lucia , şef 

Secţia Vânzări

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 07.12. 2018 ora 13:33. 

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

- - -

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor 
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea 
financiară ,

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SRL DAT ARI O + + +
IM TIREX PETROL SA + + +

(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
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Constatări/Comentarii (după caz): 

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot X Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile □

Alte limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea şi numărul lotului (această rubrica se va completa în 
cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire)

preţul cel mai scăzut X 
costul cel mai scăzut □ 
cel mai bun raport calitate-preţ □ 
cel mai bun raport calitate-cost □

10. Informaţia privind ofertele depuse:

Nr.
lot Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

C
an

tit
at

ea

Operatori economici

SRL
DAT ARIO

ÎM TIREX 
RETROL SA Denumirea OE

P
re

ţ 
u

n
it

a
r 

(a
ră

 T
V

A

C
o

re
sp

u
n

d
e

re
 

sp
ec

if
ic

a
ţi

i 
te

h
n

ic
e

P
re

ţ 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A

C
o

re
sp

u
n

d
e

re
 

sp
ec

if
ic

aţ
ii

 t
eh

n
ic

e

P
re

ţ 
u

n
it

a
r 

fă
ră

 T
V

A

C
o

re
sp

u
n

d
e

re
 

sp
ec

if
ic

a
ţi

i 
te

h
n

ic
e

1
P ro d u s e  p e t ro l i e r e  
p e n t ru  a n u l  2 0 1 9

l i t r i 1 4 8 3 0

00
t n

+

15
,2

4

+

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul 
corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

^Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fo s t atribuite în baza criteriilor: cel 
moi'bun raport calilate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

o
J



Denumirea factorului de evaluare şi 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1
Factorul n

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul 1 Preţul fără TVA/noile 

valori
Preţul fără TVA 

/noile valori
Operatorul economic SRL DATARIO 225119,40 225119,40

Operatorul economicÎMTIREX PETROL SA 226009,20 226009,20

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Lotul 1 Produse petroliere 1 SRL DATARIO 225119,40
2 ÎM TIREX PETROL SA 226009,20
n

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul
şi/sau

informaţia
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic

- - - -

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: 12.12,2018 
Data prezentării documentelor confirmative: 17.12,2018
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Denumirea Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea OE conform 
operatorului documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE)

economic
Lotul 1

D
e

m
u

m
r D

U
A
E

Formu
larul

ofertei
F3.1

Speci
ficaţia
tehnică

F4.1

Speci
ficaţia

de
preţ
F4.2

Certi-
Ficat

de
înre

gistrare

Certi
ficat
priv

.restanţa
BPN

Situaţe
finan
ciară

Li-
cen
ţa

Certi
ficat
de

confor
mitate

Certificat
privind
rechiz.
bancare

SRL DAT ARIO + + + + + + + + + +

I'M T1REX 
PETROL SA + + + + 1 1 1 ' 1

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării
- -

Notă* In cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14.

15. în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 1/18 din 20 decembrie 2018 s-a decis atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul 
unitar 

fără TVA

Preţul
total

fără TVA

Preţul 
total 

cu TVA

Produse petroliere 
pentru anul 2019

SRL
DATARIO

14830 15.18 225119.40 270202.60

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL DATARIO 20.12.2018 e-mail
ÏMTIREX PETROL SA 20.12.2018 e-mail

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

17. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:

.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

X 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
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, ari. 261 (1), 264 (4) şi 265.

24. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numărul
contractul

ui
Data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termenul 
de valahi- 
litate a con
tractuluifără TVA cu TVA

1
SRL

DATA RIO
001/19 09.01.2019 09132000-3 225119,40 270202,60 31.12.2019

25. Anularea procedurii dc achiziţie publică:

In temeiul art. 71 alin. lit__.

Argumentare:______________________

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru 
încheierea contractul ui/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, dceastea au fost 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.

Ex. E.lîuceatcaia
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DAREA DE SEANTA

de atribuire a contractului de achizitii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 10022243 I 19 Din 041 0I 12019.

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Denumirea operatorilor economici unerii cererii de

DATARIO SRL 0911212018 l0:00 - 1411212018

091t212018 l0:00 - 1411212018I.M TIRE,X PE'TROL S.A.

E
!
D

Denumirea autoritlfii contractante IMSP IFP "CHIzuL DRAGANIUC"

Localitate Mun.Chisiniu

IDNO 10036001 51124

Adresa Str.Constantin Virnav 13

Numflr de telefon 022 512 200

Numdr de fax 022 572 205

E-mail ifp@ms.rnd

Adresa de internet htto ://www.tti zi o prleu rnol ogie.asm. md

Persoana de contact BOUROS Gabriela

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acord ului-cad ru
-Bunurifi 

Servicii: Lttcrdri :

C)biectul de achizitie ProdLrse Petroliere pentru anul 2019 REPE'TAT

Cod CPV 09 1 00000-0

Bxpunerea motivuluiltemeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitayia deschisit
rnll cerere,a. ofertelor de nreturi)
I'{t. p.o..durii de atribuire (inclusiv link-ttl
procedurii de a tr ibuire)

I\r'.10022221
Link-ul:
h tt p s : //ac h i z i t i i . rn d/ ro/ p u blic I tende r I 1 0 022227

Data si ora deschiderii ofertelor D^t".n^2t2018 loutqllt2l20l3
Anunf de intenfie Publicat in BAP Nur Nul

Anun( de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisd

Nr

[,ink-u l:
htto s : I I achizit i i . m d/roi p u bli c I ten der I 1 0 022727

Data pLrb

transmite
licarii/ 611212018
,rii:

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire NUE acord-cadrul sistem dttramtc oe

achizilien licitalie electronicdl catalog

electron ic I
Sursa de finan{are Buget de stat I

BLrget CNAM !
Buget CNAS I
Surse extertre I
Alte surse: findicati

Valoarea estimati (lei, fdri TVA) 430000,00

Oglt2l2018 l0:00 - 1411212018 10:00LUKOIL-MOLDOVA



n^ .^li^if6 rii olqrifi niriln

Denumirea operatorului economic

Expunerea succintd a rezumatului
.l am arsrrl rr i

Data transmiterii
Risnunsul la demers Exounerea succintd a r6sPunsului

Contestarea documenta(iei de atl1bg1l r Nur I Dar

Clarificiri privind documentatia de atribuire:
(se va contpleta in cazul in care au Jbst solicitate clcu'iJicaril

ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(Se va conrpleta in cazul tn c(tre au fost operate modificdri)

6. Pf,ni la termenul-limiti (data 17ll2l20l8, ora 11:59), au fost depuse 3 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 1711212018 ora 12:26

Oferle intlirziate (dupii c'uz1'

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora Prezentdrii Notificdri Privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

1t"\or*otio privind documentele prezentate se va consen'Ina prm" t" t, cazul prezentdrii, ',-" in cazul

neprezentdrii)
Constat[rilComentarii (dup a caz) :

Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot

| 
-^rlifinirilnr

f nai*ti sursa utilizata ;i data publicarii

Dafa:

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

T.utts-is" operato rilo r economici itlggttlrylt
Termen-limitl de depunere 9i deschidere a

ofertelor prelungit
Nul
Da I Cu zile

Denumirea oPeratorilor
economici

IDNO Asociatii/adm inistratorii

DATARIO SRL 1012600013471 Sqhrni Ton

Andronic AlexandruI.M TIREX PETROL S.A. 100360000827s

ics lurotL-MoLDovA 100260000s897 Isavev FeYruz

Denumirea
operatorilor

o.^nnm ioi

r-iop"""-e"
tehnicd

Propunerea
financiarI

DUAE Garan(ia
pentru ofertl

(dupd caz)

DATARIO SRL + T T T

I.M TIREX
PETROL S.A.

+ + T T

ICS LUKOIL.
MOLDOVA

T + T +

Pentru mai mrrlte loturi cttnrulate

Alte limitari privind numdrul de loturi

Pentru toate loturile I



fi atribuite aceluiaqi oferta4!

iustificarea deciziei de a nu atribui

contractul pe loturi

Criteriul de atribuire aPlicat:

10. Informa{ia privind ofertele depuse:

Nr.
lot

:l )aYLE'!
': -)s

Pref nnitar ffua TVA CoresDundere speclllcalll terllllus

150? T

BenzinL A'92 litru 8000.00

+

2
Benzintr (Cifra citanica

e5)
litru 6500.00 15,18

+

J
Motorind Standard

EURO 5
litru I 5000.00 13,50

Nr.
lot

Denumirea lotului

o
' ,c!

!i5
=o.: t€.EE
f

o

I

Oneratori economici

__ iu rrRnx-PnrRor- sr
Pre! unitar 1ir[ TVA I Cotttpttndere specifica{ii tehnice

+
I Benzind A-92 litru 520 15 ?5

+
z

Benzind (Cifra citanica
95)

litru '747 r l),JJ

+
J

Motorina Standard
EURO 5

litru l 100 13,61

Onprqfnri economici

Nr.
lot

Denumirea lotului
Corespundere spet{l!a!1lglllrys-

+

I Benzini A-92 litru 8000 00 15,34

+

+
2

Benzinl (Cifra citanica
95)

lltru 6500.00 15,43

J
Motorinl Standard

EURO 5
tru l 5000,00 t169

(Informafia privind corespunderea oE cu specificaliile tehnice se va indica prin: "-r 
" in cazul

'corespundeiii 
;i prin ,,'" tn cazul necorespunderii)

constatiri/comentar ii (se completeazd in cazul in care speci/icaliile tehnice ale unui oE nu

corespund cerinlelor stabilite in documenta[ia de atribuire' cu expunerea neconformitdlii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezint[ astfel:



,Seva con'tpletq tabelul de ntai ios pentrtt lorurile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel
mqi bun raoort calitate-oret sau cel mai bun raDort calitote-cost)

Denumirea factorului de evaluare gi

ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertd Punctaj ul calculat

Denumirea ooeratorului economlc

Denumirea lotului 'se va indica punctajul lotal
ter lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajttl total

per lot)

Factorul I

Factorul n
* Informafia privind rezultatele licitatiei 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 neclaritlti sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pretului anormal de scdzut)
cerin(elor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in
documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii documentelor confirmative: 18 decembrie 2018
D ata prezentdrii documentelor confirmative : 20 decembrie 20 1 8

Denumirea operatorului
economic

Runda I Runda 2 Runda 3

Suma ofertei fhra TVA Preful firi TVA/noile valori Pre{ul IEri TVA /noile
valori

Pre{ul flri TVA /noile valori

- Operatorul economrc
ICS Lukoil-Moldova SRL

428365,00 428365,00 428365,00

Operatorul economic
I.M. Tirex Petrol S.A.

425795,00 425795,00 425',795,00

Operatorul economic
DATARIO SRL

42 r330,00 421330,00 421330,00

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
r €conomic

Pre{ul ofertei f[r[
TVA/Punctai uI acumulat

Lotul i I
2

n

Lotul n I
2

n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa!ia
solicitati

Data transmiterii Rdspunsul operatorului economic



Se indicl documentele confirmative privind selec{ia 9i calificarea OE conform

documentafiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Ceretificat p/u

confirmarea
executarii
calitative a

contractului de

achiz{ie

Lista
sta.tiilor
PECO

Certificat de

conformitate sau alt

certificat echivalent
ce confirma calitatea

prodselor oferite

DATARIO
SRL

I 4. Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi c[rii
ics tut<oil-Moldova SRL Prezentarea unei oferte mai mari

[.M. Tirex Petrol S.A. Prezentarea unei oferte mai mari

NotI* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q corespuns cu

cerintele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la Pct. l4'
15. il or*u examiniri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza

deciziei grupului de lucru nr. 1001379714119 din 0511212018 2018 s-a decis atribuirea

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

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

atorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile

u achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art' 3l al Legii

privind achiziliile Publice.

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

ln cazul in care valoarea estinrati a contractului

este mai mici dec6t pragurile previzute la aft' 2

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

achizitiile publice

[ 0 zite in cazul transtnttertt comunlcarll prln

miiloace electronice qi/sau L
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrll prm
miilnoce eleofronic.e si/sarr fax

in cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egali sau mai rlare decAt pragurile

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

iulie 2015 privind achiziflile publice

n 11 zile in cazul transmitertt comunlcarll pnn

miiloace electronice 9i/sau fax

tr 16 "it" 
in cazul netransmiterii comunicSrii prin

miiloace electronice si/sau fax

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cistie[tor

Cantitatea Pre(ul
unitar fir[

TVA

Pre{ul total firi
TVA

Pre{ul total cu

TVA

Benzind A-92
DATARIO

SRL
8000,00 t5.02

120160.00 t44240,00

Benzind (Cifra citanica 95)
DATARIO

SRL
6500.00 l5,l 8

98670,00 118430.00

\4otori na Standard EI.IRO

5

DATARIO
SRL

r 5000,00 13,50
202500,00 243000.00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL DATAzuO 2611212018 I e- m a il r et ail@,dat ar io. m dJ



Calcularea termenelor prevdzute de Legea

Emenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

24. Contractele de achizi(ie incheiate:

nr. I31 din 03.07.2016, inclusiv a

cu prevederile TITLULUI U Capitolul
art. 261 (1),264 @;i 265.

25. Anularea procedurii de achizi{ie public[:

tn temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

prin prezentu dare cle seamd, grupul de lucru declorii cii termenul de a;teptare pentru

incheiereu contractuluihontructelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute

de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 ctin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd

in caZul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate ;i solu(ionate'

prin prezents dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea

desfdgurdrii procedurii cle achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform

prevederilor legule tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
r< I rttu,ttn(0a u ( Ib(t ' ",^ut., 

Prenume)




