
l.'ormular - ligt

Ancra
la Ordinul Ministcrrrlui F irranlclor

nr . | 4 dh 26 ianuarie 20 | 7

m.Chisinau
(locul desfi luririi $edintei )

04 aI.20t9

DAREA DE SEAMA

Nr,l
privind achiziJi onarea bunuri lor/servi ci i I orll ucrari I or

?n cadrul procedurii de achizilie publicd (COPF; COp; Lp)

Autoritatea contractanti: IP LTPA"Ion si Doina Aldea-Teodorovici"
(institulia ce a initiat gi a desfiqurat procedura de achiz-i1ie)

IDNO: 1017620003787

Procedura de achizifie publici: (COPF; COP; LP)

Nr.l din 27 .12.?Q18

Obiectul achiziliei: Servicii alimentare pentru elevii din tP LTPA"lon si Doina Aldea-
Teodorovici ", nr. MD-20 I 9-0 t -04-000 I 2 I - t, https://achizitii. md/ro/

(expuncrea succintd a obicctului achizilici)
Cod CPV: 55500000-5 - Sen'icii de cantind gi sen'icii de catering

Valoarea estimati: 1527375,55lei fara TVA

Sursele de finan{are:Buget de Stat

. (Buget de stal, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse exteme, Alte surse)

Membrii grupului de lucruo inclusiv reprezentan{i ni societi{ii civile inclusi in
componen{a grupului de lucru prin ordinul nr.46 din 03 septembrie 2018

1. Dontu Iurie - presedinte
(Nurne, Prenume)

2, Prisacaru Lili *secretar

3. PoitanVictoria -membru

4. Josanu Maria-membru



5. Grosu Liuba *membru

6, Garbalau Raisa - membru

Operatorii economiciparticipanfi, cirora 1i s-au oferit documentalia standard/caietul de
sarcini/ invitalia de participare la data de tZ,l2.20ltt:

Cantina I-ICEIST I S 1004600066481
(dcnunrirea opcratorului econornic" IDNO)

;.
Explicafii gi iilspunsuri Ia documenta{ia standart/caietul de sarcini:nu Ru fost

Modificiri operate in documenta{ia standard/caietul de sarcini: nu au fost

Pfini ln termenul limiti (data 27.12,2018, oral6:00)opotrivit procesului verbal de

dt'schiclere, Ru fost cleprrse 3 oferte, cirrpa cum urmeazf,,

Cantina LICEIST I S. 1004600066481
(denumirea operatorului economic, IDNO)

Oferte intffrzinte (daci este cazul):--------

o Dntele de calificare ale ofertanfilor:

Grupul de lucru'pentru achizilii a verificat dacd ofertanlii corespund cerinlelor solicitate in
documentele de licitalie, a consemnat existenla documentelor obligatorii prezentate qi

situaliilor constatate, precum gi alte informalii necesare calific[rii ofbrtanlilor. Drept urmare"
infbrmalia privind calificarea ofertan!ilor se prezint[ astfel:

Docurnentele solicitate gi alte condifii, cerinfe obligatorii

I I.S Cantina LICEIST ;\ I'RDZENT.{T r\ PRIIZI,NtA

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanfilor,
s-au transmis scrisori, dupl cum urmeaz6,'.

2

J



1. Ofertantului

scrisoarea beneficiarului nr. Din 20_)privind

Rdspunsul ofertantului (nr din 20

(rezurnatul rdspunsului)

...\
Ofertanfii descalificafi:

in rezultatul evaludrii,
cerinlelor /modului expus

1.

verificdrii datelor/documentelor
?n documentele de licitatie. au fost

de calif icare ale ofertanJilor, oonfbr
descalifi cali urmdtorii ofertanli :

(denumirea ofertantului)
t

(rnotivul desca I ifi cirii)

3.

Modalitatea evaluXrii ofertelor:

in continuare gr:upul de lucru pentru achizilii a evaluat 5i comparat ofbrtele agentilof econonl
calificali, folosind modul (pe pozilii, loturi, pe lista intreagE) Ei criteriile expuse in Documentele
licitalie. Infbrmalia privind prelurile din ofertele examinate se prezint[ asttbl,

calai.are a pttnctdiuh.ti, conform.fbrmulei din Documentele de licilc4te.

Nr.

t, .l,tl1li

i' '., ','':
' "::2 |

Burlur.ile/Serviciile/Luc
rante.

solicitate 'sdindicE

pretul f6rn TVA

i..: 'ti ' ,. t.i

Cod CPV
Cantitatealvolumu

I

Denumirea ofertantului gi pr:e{ul pentru
poei{ie din ofertfl sau suma totali in cazri

serviciilor sau lucririlor. lei flrn'l'VA

,S Cantina
LICEI.ST

1

Servicii alimentare
pentru elevii din IP
LTPA"Ion si Doina
Aldea-Teodorovici"

55500000-5 I 527375,55



Ofertele respinse:

in rezultatul evalulrii, verif-rclrii
functionale li/sau de perfbrmanld
of'erte: ,. 

*i

l. 7_t

(tlclrutttiruir rll erlantttltti

)
ll)\t.))(nonrra qii iretul norrrurtiv carc prcvcrlc rcspingerca) (dcscric'r.'ir tcnrciultri rcspingerii)

Rezultatele evaluirii ofertelor:

in rezultatul examinhrii, evaludrii qi comparlrii ofertelor,inbaza hotdrdrii grupului de lucru expusa il
procesrrl vcrrbal nr ldin 28 12 20ltl au fbst desemnate ciqtigStoare urm[toarele oferte:

conformit[lii cu cerintele tehnice/caietului de sarcini/cu criteriil(
expuse in documentalia de atribuire, au fost respinse urmitoarel(

l,S Cantina
LICEIST

Servicii
alimentare
pentru elevii
din tP
LTPA"Ion si

Doina Aldea-
Teodorovici"

ingtiinf area ofertanf ilor:

in termen de -i zile de la data ludrii hotlrdrii, toli of'ertanlii au fost informa{i despre rezultatele procedurii
(COlF; CIOP; L.P) Q11nscrisoarea nr,l din 28 12.2018, transmis[ la data de 28. 12.2018 fapt confirmat
( n i.i loc dc cornu nicarc : ic-rrtli!]. la r"po$tar. clc )

pfr nt
(documente confirmative. ex.: print. screen. etc.)

Grupul de lucru a respectat termenul de aEteptare pentru incheierea contractului de:
[ 6 zile (cffnd comunicarea a fost remisl prin mijloace electronice)
[J I l zile (cffnd comunicarea nu a fost remisl prin mijloace electronice)
[*] l l zile (cffnd comunicarea a fost remisX prin mijloace electroniceoiar valoarea estimatl a
trunurilor sau serviciilor depiEeqte 2 300000 de lei sau a lucririlor de 90 000000 de lei)
fl l6 (cffnd comunicarea nu a fost remisl prin mijloace electronice, iar valoarea estimati a bunurilol

Denumireg
ofertantului/IDN

o

Denumirea
Bunurilor/Ser
viciilor/Lucrd

rilor

Cantitatea/
volumul

Freful ffiri
TVA

55500000-5 1527375,55



sau serviciitor depiqe$te 2 300000 de lei sau a lucririlor de 90000000 de lei)

*&gl$r3,"{-'*tfx$*frgraj{gtgtrr*gctp**il#f"fie*rt,rF{etfr'rlu"/.<"6<ir*glnl'{f

*s,ssca;lrar*,*.rlrl1l}e.dlx*x*;c$fec'lr,*pp$;rr-ll*$f,{lf,*e.rgrr*l,*l*farnxfgi3.f,FK{'if"{,lff$'{".,trfr*

f krprm*i*r rc fisdj #f {.'**rJx fe+ f { i * dj g.f, r'. nrg:rfc1:J4

{crs***rii r*r*|* 
g*uunfn,*.g*rl'"rerdfig rcd.firi{'ds $*ri*duc}r.*.g,irx.i#j3d{j . fl*.i**r+,r,

lL:i:: I$f*l*,'r."l lt iContractele de achizifie incheiate:
\

Drept urmare, in termenul stabilit, au fbst ?ncheiate cu ofertan{ii cdEtigdtori contractel e de achizilie, dup[cum urmeazd:

in temeiul art.6"l alin.

Argumentare:

Prin prezento ou'..de seamio grupul de lucru pentru achizitrii confirmi corectitudinea desflguririprocedurii de achizitrie.

Totodati grupul de lucru declari ci termenul de aEteptare pentru incheiere:contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptind cazul anuldrii procedurii de achizi{ie qparticiparea unui singur operator economic), fapt pentnr care poartfr r6sp'ndere confornprevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

Dontu lurie
(Nume, Prenume)

Executor. Dontu.^Iurie

Tel.:

lit

r
,. ,

,:&trl,'',''o.

Nr[4ri
*r,ul

c0nfr
actul

i .lul ,'

. Oori:CPV
Valoarea contractului

Ternrenul dc
valnbilitate a
contractului

flrl TVA I cu TVA

I

I.S Cantina
LICEIST

10046000664
81

I

04.01.2019 55s00000-5 1527375,55 3 I . 12.2019

Anularea proceduriide achizifie publicl :



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr.2 Din 17 decembrie 201g

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea auto rititii contractante Agenfia "Moldsilva"
Localitate Mun. ChisinaLr
IDNO I 00660 1 0002 5 5

Adresa Bd. Stefan cel Mare. 124
Numflr de telefon 022272306
Numflr de fax 022271345
E-mail ms i lva(@mo ldsi lva. gov. md
Adresa de internet rnoldsilva.gov. rnd
Persoana de contact Ion PIaton

2. Date cu privire la procedura de atribuiu re ta procedura de atrrhuire:
Tipul procedurii de
atribuire anlicate

Licitalie deschisd

Tipul obiectului
contractului de
achizifie/acordului-
cadru

Bunuri r Servicii X Lucrdri n

Obiectul de achizitie Servicii financiare gi de asigurare (lease-back)
Cod CPV 66000000-0
Expunerea
motivului/temeiului
privind alegerii
procedurii de atribuire
(in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia
deschisd. sau cerereo
ofertelor de preturi)

Nu este cazul

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

Nr: Achizitii.rnd ID 21002150

L i n k-u I : https: I I achizi t i i. m d/rolpu blic I tender I 2 I 002 I 5 0/ ioV I 04 09 5 7 4

Data qi ora deschiderii
ofertelor

Data: l7 decembrie 201 8 Ora: 09:00

Anunf de intenfie
publicat in BAP

Nur Da Nl ocds-b3u,dpl -MD- 154341568093g-PN-
15434 I 5680997
Data: 28 noiernbrie 2018
Link-ul:
Lfitps : I I achizi ti i. m d/ro/pu blic I tender I 2t 002 I 5 0/l ot I I O 409 5 7 4

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

Nr: Ns ocds-b3wdpI -MD-1 5434t568093g-pN- I54j4I5680997
Link-u I : https ://ach iziti i. md/rolpu bl ic/tender/2 I 002 1 5 0/lot I 1 0 40cj] 4
Data publicdriil 28.1 I .201 8

transrniterii:
Tehnici si instrumente
specifice de atribuire

Nul acord-cadrun sistem dinamic de achizilien licitalie
electronicdl catalog electron icn

Sursa de finanfare Alte surse: surse prop.rii
Valoarea estimatra (lei,

fdrd TVA)
720 000 MDL

I



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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de rrarticipare
"Finance Leasing Company" SRL l2 decernbrie 201 8

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au.fost solicitate clari/icdril

Data solicitirii clarifi cIrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succinta a rdspunsului:
Contestarea documentafiei de atribuire Nur I Dar

Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va contpleta in cazul in care au.fitst operote nrodificdri)

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte miiloacelor de
informare (dupd caz)

Indica(i sursa utilizatd $i data pLrblicarii:

Transmise operato rjlo r economici in registrafi Data:
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit

Nun
Da r Cu zile

6. Pini la termenul-limit[ (data l4 decembrie 2018, ora22:15), au fost <Iepuse I oferte:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia(ii/ad min istratorii

"Finance Leasing
Company" SRL

1012600030193 Colev Dmitrii

Deschiderea of.ertelor a avut loc la data de l7 decembrie 20lg ora 09:00.

Oferte intdrziate (dupd caz)

Denumirea operatorilor
economici

f)ata. ora prezentlrii NotificIri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

(Informa|ia privind doi" 
1

neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dupd caz) :

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnicl

Propunerea
financiari

DUAE Garanfia
pentru oferti

(dupd caz)
"Finance Leasing
Company" SRL

718457,6MDL
echivalentul a 36613,22
Euro

+ +

4.

5.



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

Alte limitAriprivind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justiflcarea deciziei de a nu atribui contractul
pe lotr-rri

8. Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informa{ia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va inclica prin; ,, + " in cazul
corespunderii si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se compleleazd in cazul tn care .spec:ificaliile tehnice ale unui OE nu
core.spund cerinlelor slabilite tn documenlalia de atribuire, cu expunerea neconJbrmilalii)

*Informa(ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va complela tabelul de mai.jo,t pentru loturile care au.fbst alribuite in bazq criteriilor; cel
mai bun raport calitate-pre1 .sau cel mcti bun ruporl calilutc-co.st)

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

cel mai mic prey / %t la rutu
elobtnzii:
cel mai mic prel / ol,la comisionul
unic de acordare; cel mai mic prel /
%,la asigurarea CASCO

Nr.
lot Denumirea lotului

)c!

O
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o

Gq)

F

U

Operatori economici

Denumirea
OE

Denumirea
OE

Denumirea
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Denumirea
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Servicii financiare qi
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Denumirea factorului de evaluare ;i
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denum irea operatorului econom ic

Uenumlrea lotulur (se va indica punctajul
rotal per lotl

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului

Factorul I

(se va indica punctajul
total per lot)

Factorul n

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va complela tabelul de mai jos in cazul aplic.arii lit.italiei electronice)

ll. clasamentul ofertelor in urma aplic[rii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefulri uno.-ul de sclzut)
cerinfelor stabilite in documentatia cle atribuire s-a solicitat:

13' Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in
documenta{ia de atribuire:

Data solicit[rii documentelor confirmative:

Denury!irea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul I Preful flri TVA/noile

valori
Pre(ul fird TVA /noile

valori
Qperatorul econom cl
Operatorul econom cn

Lotul n Pre(ul flri TVA /noile
, valori

Pre(ul fird TVA /noile
valori

Operatorul economic I

Operatorul economic n

Denumirea lotului Clasamentul Denu mirea operatorului
economic

Preful ofertei frrI
TVAIPu nctai ul acum ulat

Lotul I I
)
n

Lotul n I
)
n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa{ia
solicitati

Data transmiterii Rdspunsul operatorului economic

Data prezentdrii documentelor confirmative:

4



Denumirea operatorului
economic

se indici documentele confirmative privind serec{ia qi catirrc-a*a ou
co n fo rm d ocu rng4i1ltgl4g,ryiU uire ( in c I us iv D UA E.)

Lotul I 9:

s-:Uv^A";

Operatorul economic
Lotul n p:

N=

=s:\)UAa\
Operatorul economic

14. Ofertanfii respinqi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economici Motivul respin gerii/descalifi clrii

Noti* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerin{ele slabilite in documenlafia de atribuire, grupul cJe lucru va completa core.tpunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examintrri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului de lucru nr. 2 din 17 decembrie 2018 s-a decis atribuirea contractului de
achizi(ie publicl/acordului-cadru :

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

Not6* Informareo operatorilor economici implicali in procedura de atribuire clespre deciziile
grupului de lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn conformilale cu prevederile art'. 3l at Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

Explica{ie: potrivit art. 32 pct. 3, lit, b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziliile publice: Respectarea termenelor prevdzute este facultativi atunci ctnl contractul
de achizilii publice/acordul'cadru respectiv urmeazd ta1i, Utn"nt t, un.operator economic
care a fost singurul ofertant la procedura cle atribuire Si nu existd alli operatori economici
implicali in respectiva procedurd de stribuire.

Denumirea lotului. Operatorul
economic
desemnat
cflstisltor

Cantitatea,
unitS{i de

autoturism

Preful
unitar lhri

TVA

Pre(ul total firi
TVA

Pre(ul total cu
TVA

Servicii financiare qi

de asigurare (lease-
back)

"Finance
Leasing
Company" SRL

2 718457,6
MDL
echivalentul
a 36613,22
Euro

718457,6 MDL,
echivalentul a

36613,22 Euro

718451,6 MDL
echivalentul a

36613.22 E uro

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Finance Leasing Company" SRL 17 decembrie 2018 [se specificd SIA RSAP. e:ms]!" fax,
po$td, etcl



In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este mai mici decdt pragurile prev6zute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii .o,"unrcaril m
mijloace electronice qi/sau fax
tr ll zile in cazul netransmiterii Conunica.,i prin
mijloace electronice Ei/sau fax

In cazul in care valoarea estirnata a contractului
este egal5 sau mai mare dec6t pragurile
prevSzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

n ll zile in cazul transmiterii comunicari, prin
mijloace electronice si/sau fax
! l6 zile in cazul netransmiterii comunic6rilpnn
mijloace electronice Ei/sau fax

Notd* Cqlcularea lermenelor prevdzute de Legeu
lermenelor de a;leplare, se efectueazii in confbrmitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

24. Contractele de achizi{ie incheiate:

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
ort. 261 (t), 264 &) ;i 265.

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNo)

Numirul
contractului

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractului

"Finance
Leasing

Company"
SRL

din
17.t2.20

l8

17.12.20t8

718457 ,6
MDL

echivalent
ula

36613,22
Euro

718457 ,6
MDL

echivalent
ula

36613,22
Euro

17.t2,2018-
17.r2.2020

25. Anularea procedurii de achizi(ie publici: nu este cazul

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru
incheierea contractului/contractelor inclicate a fost respectat (excepfind cazuiile privdzute
de art.32 alin. (3) al Legii nr. I3l din 3 iulie 2015 priiind achizigiite publice ), pricum Ei cd
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost eiaminate ;i sol'ulioiate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizigii conJirmd corectitudinea
desfisurdrii procedurii de achizi\ie, "fapt peitru care poartd idspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Ion PLATON
(Nume, Prenume)

i:ii;,",;%,W

Nr.
dlo

Data
contractului

Cod
CPV

ITTT TVA cu TVA

1
66000
000-0

6





















DAREA DE SEAMA nr. 02
privind achiziţia prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, 

suplimentar procedurii Licitaţia deschisă nr. 486/18, BAP nr. 77 din 29. 09. 2018, 
Reconstrucţia, modernizarea şi extinderea Centrului Republican pentru 

Copii şi Tineret din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 169, mun. Chişinău

“03 ” ianuarie 2019 mun. Chişinău
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă:
A

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

IDNO/ IDNP:1007601011180

In conformitate cu prevederile legale în vigoare şi anume art. 54 alin. (4) din Legea privind 
achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 a fost iniţiată şi desfăşurată procedura privind achiziţia 
prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, suplimentar procedurii 
Licitaţia deschisă nr. 486/18, BAP nr. 77 din 29. 09. 2018, Reconstrucţia, modernizarea şi 
extinderea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 169, 
mun. Chişinău. Cod CPV: 45000000-7,

cu următoarele caracteristici: lucrările în baza proiectului nr. 127/2018 ’’Reparaţia cu modificare 
Mare si Sfânt, nr. 169, mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie prevăzute în caietele de sarcini ”Reparaţia cu modificare a centralelor 
termice pe gaze naturale la Centrul Republican pentru Copii si Tineret, nr. 127/2018-SM 1-1-1; 
nr. 127/2018/1-SM 1-1-2; nr. 127/2018-SM 1-1-3; nr. 127/208-SM 1-1-4, Centrala termică 
autonomă nr. 1 ”

(descrierea succintă a bunurilor/lucrărilor/serviciilor)

Cauza selectării operatorului economic este faptul că: în cazul contractelor de achiziţii 
publice de lucrări, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare şi anume în cazul lucrărilor suplimentare care nu sânt 
prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare 
pentru executarea lucrărilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu 
condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă, iar 
lucrările suplimentare respective nu pot f i  separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de 
obiectul contractului iniţial. Totodată lucrările suplimentare respective, chiar dacă pot f i  
separate de obiectul contractului iniţial, sânt strict necesare pentru finalizarea acestuia, iar 
valoarea cumulată a contractului atribuit pentru lucrările suplimentare nu este mai mare de 
15% din valoarea contractului iniţial;

(poate fi: numai la un agent economic, necesitatea urgentă, ş.a)

Sursele de finanţare: Bugetul de Stat
(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

Temeiul juridic al achiziţiei:
1. Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 54 Negocierea fără publicarea

prealabilă a unui anunţ de participare
alin. (4) In cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea 
contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare:
a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sânt prevăzute în proiectul estimat



iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau 
prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia 
atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau 
prestează serviciul respectiv:
-  dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot f i  separate, din punct de vedere 
tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major 
pentru autorităţile contractante; sau
-  dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot f i  separate de obiectul 
contractului iniţial, sânt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a 
contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 
15% din valoarea contractului iniţial;
alin. (5) ........... Situaţiile specificate la alin. (l)-(4) pot f i  aplicate numai în decurs de 3 ani de
la încheierea contractului iniţial.

2. Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27. 05. 2016, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
achiziţiile publice folosind procedura de negociere
punctul 119. In cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea 
contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare:

1) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sânt prevăzute în proiectul estimat 
iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau 
prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia 
atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau 
prestează serviciul respectiv:

a) dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot f i  separate, din punct de 
vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient 
major pentru autorităţile contractante; sau

b) dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot f i  separate de 
obiectul contractului iniţial, sânt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea 
cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie 
mai mare de 15% din valoarea contractului iniţial;

Motivele/argumentele aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare:

1. Astfel, lucrările în baza proiectului nr. 127/2018 ’’Reparaţia cu modificare a centralelor 
termice pe gaze naturale la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret”, în cadrul 
executării lucrărilor de Reconstrucţie, modernizare şi extindere a Centrului Republican 
pentru Copii şi Tineret din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 169, mun. Chişinău, în 
conformitate cu caietele de sarcini ’’Reparaţia cu modificare a centralelor termice pe gaze 
naturale la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, nr. 127/2018-SM 1-1-1; 
nr. 127/2018/1-SM 1-1-2; nr. 127/2018-SM 1-1-3; nr. 127/208-SM 1-1-4, Centrala termică 
autonomă nr. 1 ”, sânt lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în proiectul estimat 
iniţial si nici în contractul iniţial si care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor 
indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile.

Această situaţie imprevizibilă a fost identificată după inspectarea ambelor cazangerii a 
centrului de către dl Sapunar Anatolii, responsabil tehnic şi a dnei Muntean Valentina, 
specialist principal în domeniul sistemelor de încălzire, ventilare şi termo-mecanică şi 
prezentarea concluziei prin care comisia a constatat următoarele: din 10 cazane a ambelor 
cazangerii funcţionează doar 1 cazan, reparaţia cazonelor cu utilizarea pieselor de la cele 
defecte nu e soluţie fezabilă, astfel este necesar a schimba alte cazane cu parametrii tehnici 
prevăzuţi în proiect. A mai menţionat că asemenea cazane nu se produc si respectiv piesele 
de schimb nu se comercializează. Se recomandă a revedea proiectul cazangeriilor cu 
corectarea acestuia, luându-se în considerare modelele produse la momentul actual.

2. Ulterior Grupul de lucru, întru asigurarea corectitudinii executării contractului de 
antrepriză în derulare, a ajuns la concluzia de a revedea proiectul cazangeriilor cu 
corectarea acestuia, luându-se în considerare modelele produse la momentul actual si a 
solicitat elaborarea unui proiect de reparaţie cu modificare a centralelor termice pe gaze 
naturale la Centrul Republican pentru Copii si Tineret.



3. Ulterior Grupul de lucru în conformitate cu prevederile alin. (4) al art.54 din Legea 
privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 şi punctul 119 al Regulamentului cu privire 
la achiziţiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 668 din 27. 05. 2016, ţinând cont de proiectul nr. 127/2018 ’’Reparaţia cu modificare a 
centralelor termice pe gaze naturale la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret”, în cadrul 
executării lucrărilor de Reconstrucţie, modernizare şi extindere a Centrului Republican 
pentru Copii şi Tineret din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 169, mun. Chişinău, în 
conformitate cu caietele de sarcini ’’Reparaţia cu modificare a centralelor termice pe gaze 
naturale la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, nr. 127/2018-SM 1-1-1; nr. 
127/2018/1-SM 1-1-2; nr. 127/2018-SM 1-1-3; nr. 127/208-SM 1-1-4, Centrala termică 
autonomă nr. 1 ”, a ajuns la concluzia de a iniţia si desfăşura procedura privind achiziţia prin 
nesocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, suplimentar procedurii 
Licitaţia deschisă nr. 486/18, BAP nr. 77 din 29. 09. 2018, Reconstrucţia, modernizarea si 
extinderea Centrului Republican pentru Copii si Tineret din bd. Ştefan cel Mare si Sfânt, 169, 
mun. Chişinău.

*în rezultatul procedurii de achiziţie prin ___________________- ____________________  nr. -  din
- __________ , a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum

urmează:

Nr.
(l/o

Denumirea
operatorului economic Cod CPV

Nr. şi data 
contractului 
înregistrat la 

AAP

Nr. şi data 
Dării de Seamă 
înregistrată ia 

AAP

Valoarea
contractului

Termenul de 
valabilitate a 
contractului

1. - - - - - -

2. - - - - - -

*Se completează în cazul aplicării punctelor 117 (2) şi 118.

Operatorii economici înregistraţi, cărora li s-a oferit Invitaţia la negociere:
1 .

(denumirea operatorului economic)

Explicaţii şi răspunsuri la Invitaţia la negociere:

1. Demersul Nr. -  din “ -  ”_______ -  20__ , înaintat de________________ ____________________ .
(denumirea operatorului economic)

(expunerea succintă a rezumatului demersului)
S-a răspuns prin scrisoarea Nr. -  din “ -  ” -  20__ , oferindu-se tuturor
operatorilor economici înregistraţi următoarea informaţie:

(expunerea succintă a răspunsului)

Pînă la termenul limită (data ” -  20__, ora -  ), potrivit procesului verbal
de deschidere, au fost depuse -  oferte, după cum urmează:

Nr.
d/o

Denumirea operatorului 
economic IDNO Datele de relaţii ale 

operatorului economic Fondatorii

1. - - - -

2. - - - -

In cadrul procedurii au fost negociate următoarele elemente: 
1 .

în urma negocierii elementelor contractului între grupul de lucru şi operatorii economici a fost 
determinat cîştigător Operatorul economic:___________________ —______________________

(denumirea, adresa juridică şi telefoanele de contact)
IDNO/IDNP:



A fost stabilit preţul/costul final în sumă de ____________________ —________________________ fată de

preţul/costul iniţial în sumă de___________________- __________________________.

2. Preţ/cost stabilit printr-un act normativ.

(actul normativ care stabileşte preţul)
Datele de calificare ale operatorului economic:_______________________ —_______________________
Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă operatorul economic corespunde cerinţelor 
solicitate, a consemnat existenţa documentelor prezentate şi situaţiilor constatate, durata de 
livrare/prestare/executare precum şi alte informaţii necesare atribuirii contractului de achiziţii.
Drept urmare au fost prezentate şi examinate următoarele documente:

■

1 .

Comentarii:

Contractul de achiziţie încheiat:

In baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 08 din 20 decembrie 2018 
s-a încheiat Contractul de antrepriză nr. 02 privind achiziţia prin nesocierea fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, suplimentar procedurii Licitaţia deschisă nr. 486/18, 
BAP nr. 77 din. 29. 09. 2018, Reconstrucţia, modernizarea si extinderea Centrului Republican 
pentru Copii si Tineret din bd. Ştefan cel Mare si Sfânt, 169, mun. Chisinău:

N r .

d /o

D e n u m i r e a  

o p e r a t o r u l u i  

/ o p e r a t o r i l o r  
e c o n o m i c / e c o n  

o m i c i  ( I D N P )

N u m ă r u l  ş i  d a t a  

c o n t r a c t u l u i  

/ c o n t r a c t e l o r C o d  C P V

V a l o a r e a
c o n t r a c t u l u i / c o n t r a c t e l o r

T e r m e n u l  d e  
v a l a b i l i t a t e  a  

c o n t r a c t u l u i  
/ c o n t r a c t e l o r

f ă r ă  T V A c u  T V A

1.
S.R.L.

”S.B.-Fainex”
Nr. 02

din 21.12. 2018 45000000-7 1'482'122,65 1'778'547,18 12 luni

2 . - - - - -

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii 
contractului prin procedura achiziţiei dintr-o singură sursă, fapt pentru care poartă răspundere 
conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BOTNAR Ludmila
(Nume, Prenume)

Executor: Zghibarţa Vadim
Tel.: 022 856205



de atribuinr
pentru orgah

1. Date cru

DAREA DE SEAMA
a contractului de achizi(f,i publice privind achizi{ionarea trunurilo
L ye^ qi desfigurarea activiti{ilor de reprezenta4fi ale institu{iei (

repetati)

Nr. 33/18 din 24.12.2018

lr ivire la autoritatea contractanti:

logo
edurd

Derumiiea a lorititii contr:lctante Asentia Servicii F rblice
Localit3te mun. Chigindu
IDNO 1002600024700
Adr'esa

mun. Chisindu, st A. Puskin,42
Nurnln de tetrrlon 022 504714:504(; 8
Nunll..t-+r : i*

!  : ;  ' : . : :  i : 022226438
E-main asp(Aasp.qov.md;
Ad*ps3i-d'e.inrnet www.asp.gov.mo
Ppr roana de c rntacf mariana.masla@,ap.gov.md

2. Date crurrivire la procedura de atr ibuire:

Tioiul n cedl,lrii,d+, atd,b=irire aplleafu Cererea ofertelor de
Tipil:I. i,, obii
aCh:iEi$idacbi

ffi i ',.c0 :actuluil de' . :
ului-cadr,u

r' Bunuri Servicii c L,ucfiri r

CIbectul de hizi{ie Bunuri cu logo pent
activitdlilor de r(
(procedurd repetatd)

ru organizapea gi d
:prezentanld ale

sfiqurarea
instituliei

Co CPv 22800000-8
Exp,, noiea .,i
.a,@rfl!:,p.rorf
aP|!,:t' rii' altb
,des,b:kis6:,s(la a,,

ioti+ulu#J.e I jiului priv,tR
llllu de.'a,,f*ibuire (in cazwl

procedur!, decdt Lieita$4
rerea ofertelor de preluri)

N?;i,,
u,L;,prtba

[9€
,:d;44
:::::.: l ::: l

de atribrrire (inclusiv link-
'  . ,  -  J

atrtDurre)
Nr: https://mtender
03-000231-1

gov.md/tenpers/M-2018-12-

Link-ul: https:/
2018-12-03-000231

mtender.gov.md/te
I

derslMD-

Data sisra d[ ichiderii ofertrplor Data:14.12.2018 O r a : 1 0 : 0 (
Ahg:916415 ft p,u,b.iffi irlBA" N u n

Data
Da

29.43.201E
Aar
Inv

+n*
itati.a- de,

i*i . publicrat ih,BA,P/
Lrrtic arte transrlris6

Nr: https://mtender
03-00023 I -1

gov.md/tenders/Ml-20r8-12-

Link-ul: https:/
201 8- 1 2-03-000231

'mtender.gov.md/te

1
ders/MD-

Data publicarii/
transmiterii: 03.12.20 1 8

Tiehhft
ai"ffi

st
:e

nstrumente specifice de / N u

S-u,rl*:4,:dtg'fi :i ftile Buget propriu
Va-,1lar.ba-e-st urtd,(Jei, fara TVA): 75 000, 00 lei fdrd,T/A

I



3. Operarforii economici care au depus cereri de participarj la procadura de atribuire:
Nu au fpst depuse.

4. Clarificf,ri privind documenta{ia de atribuire: Nu au fost.

Deschiderea efiertelor a avut loc la data de

Oferte intdrziale: Nu au fost.

7. Documentele ce constituie oferta:

Constatlri/Cqmentarii: Nu au fost.

8. lModalitatea de evaluare:

9. Criteriprl de atribuLire aplicat:

10" Informa{ia privind ofertele depuse:

l (buine: N

i?

f) +a

p ,

Nir"
lo,t

,  , l  , ,  :  : '

: :  : i  I  : :  :

Dert[{mire,alotului
t l :

5. IVIodificflri operate in rlocumentafia de atritruine: Nu au

6. Pfini la fermenul-limiti (data ll.l2.20l8o ora 15:00)' au

st.

depuge una (nri,1) oferte:

t=D.e.lrumi' '
..op.d,ry,a ffi'i-c-bir idi,',

[D.F{O A i:ociafii/ardnrinistrAtorii

Birotix-Corn SRL I 003600062028

Deschiderea rlfiertelor a avut loc la data de 14.12.2018, ora l0:00'

;D..e, u:mi.
opqFator

- . f  
. :

,io,e.b-ln.O

94:'
rii.
GI

Propunerea tehnicl P,rop,U+er,ea
financiari

DUAN

Birotix-Com SRL -r -r -ri

./ Pentnru
fiec:are
lot

Pentru mai multe loturi cumulate D Pentrl toate lotu ile tr

Alte limitdri privind numdrul de loturi
care pot fi atriibuite aceluiasi ofertant
Justificarea deqiziei de a nu atribui
contractul oe loturi

critef.+rul aplica:f *Denumfi req4i num,irlrl lotu,lui
complela tn cazul in care in cadr
aplicate mai muJte criterii de atr

(aceastd,ru;
il,proee:dur
bu,ire) 

',

brica se,va
. ,  7  , , , trI ae amtoulre sunl

/ preful gel mai scizut

B:irotiir-Com,S



t i

:

l

r<
f-.

E
6

iE

=
p"

o

! 9 2

p , e
= s

V O

I

i Bunuri cu logo pentru
of ganizity ea g i desfdg urarea

activitdlilor de
rQprezenfian]I ale institufiei

, (prooedura repetat6)

buc. 1 100 73 950,00 lei +

Constatiri/Clornentarii Nu au fost.
j

*Inforlha(ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel: Nu 4 fost aplicat.
* trnforinafia privind rezultatele licita{iei electronice: Nu a fost.

12.', PQntru elucidarea unor neclanitd{i sau confirmarea unor date privind
corespqnderoa ofertei ;ilsau operatorului economic (inclusiv jqstificarea prefului anormal
de sclzlrt) ceryin{elor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat: Nu au fost.

13. Qoresppnderea operartorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in
docunlgntafia de atribuire: Toate documentele au fost pre4entate la termenul-limita.

14. Ofertzrn{ii respin;i/descalificafi: Nu au fost.

15. !n urxqa examinlri qi evaluirii ofertellor depuse in cadrql proceduri de atribuire, in
baza deciziei grupullui de lucru nr. 322 din 10.12.2018 s-a decis atribuirea

lui d

11. Clasamentul ofertlelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire:

Demtmirea lotului Clasamenlul Denum,irta
I

ope,ratofului
e-conomic

Prelul o.fer+ei f rI
,TVA1P- ctajul

aculnulat
Bunuri lcu lotrlo pentru organizarea

qi deEfdgurruea activitililor de
repriezenti-anJd al e institulie i

(proce:dprd repetatd)

I Birotix-Com SRL 73 950,00 lei

: Dj:plrrr
oD.erator+ftii

r€a
t ,

)eono:mlc
se indicd docunentele confirmative privind seleefia qi calificarea

OE conform docurnentafiei de atribuire (inclusiv DIJAE)
i

i

Birotix-Conr SRL DUAE Oferta
Certificat privind lipsa sau

existen{a restanlelor fafd
de bugetul public nalional

Ultimul raporl
financiar

trar Iu e ach blicfl/acordului-cadru :
D-cff,5

j , ,

lotului Operatoi,,u
e€onomtg:desemnat

eistie[for

Cantitatea Preful total
f6rl TVA

Pr.efu,l total
eu TVA

Bunudi cu klgo pentru
or ganizeiy ea q i dB sfdqurarea

activitatillor de
reprezenftanld rfl e instituliei

(procbdurd repetatd)

Birotix-Com SRL
l  100 73 950.00 lei 88 740.00 lei



Denurnirea
o-p e rafo:ru I ui eco no m ic

Data fransmiterii Modalitatea de transmitere

Birotix-Conn SRL 20.12.2018 Pogta electronicd

I '
l

16. ilnforrnarea
iachizi{[i:

operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

17. iGnupul de lucru a respectat tenmenul de aqteptare pentru incheierea contractului
rde:

18. Coqtnactrgle de achizitie incheiate:

Anularga propedurii de achizifie publici: Nu se aplic6.

Pnin prezentq d(rre de seamd, grupul de lucru tleclard cd termenul de u$teptare pentru
inche_i1rte1 contractului/contractelor indicate n fost respectat (exceptdnd ,:ozu|ilr- prevdiute cle
ort. 32 qlin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iutie 2A15 privind uchiziyiite publi,ce ), precum ;i cd tn
c a:zal depunerii contesta(iilo r, uceasteu au fo st exuminute ; i s o luyio nite.

:
Prin pr:ezentu dure de seamd, grupul de l,wcru pentru uchizilii conltirmd corectitudinea
(esfdlr'yurii procedurii tte achizitrie, fapt pentru cure pourtd rdspundere-c:onform preveclerilor
Iegale t4 vigoune.

l

Pregeditltele grupului de lucru pentru
ac[izifiilpublripe de bunuri, servicii qi I

Iri4a Chirogca
022-5A-46i58

Vladimir Vornic

ln calzul inrcare rzaloarea estimatd a contractului este
mai rnicdrdecdt pragurile prev[zute la art.2 alin. (3)
al l"egii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizjttile
publice

,/ 6 zile in cazul transmitenii cornuni.e.ii p.in
rnijloace electronice ;i/riau fax

l l zile in cazul netransmirterii comunicArii piin
mijloace electronice si/sau fax

n cazul intsare l,a]oarea estimatd a contractului esti
egal5 sau rmai mane decdt pragurile previzute la art.
2 alin. (3)ial Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publico

ll zile in cazul transmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice si/sau fax
16 zile in cazul netransmiterii comunicIrii piin
mij loace electronice ;i/sau fax

Data
contractului

c..
.C.PV

Valoarea
contractului

in.-"rr.ria"
valabilitate a
contractuluiffirf TVA cu TVA

I
r Birolix-
lCom SRL

Nr.1892
19.t2.20t8228000

00-8 73950,0088740,0031.12.2018

/t6:\c):I!fi>
/g|lr:'::"";;i^
O',ef, r;J,1 u.) I


