
DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice n
de incheiere a acordului-cadru u
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.  10 Din 03.01.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire.la procedura de atribuire:

Denumirea autoritifi i contractante
Liceul Teoretic Dorotcaia

Localitate s.Dorofcaia
IDNO 1013620000180
Adresa r-nul Dubdsari s.Dorotcaia
Num5r de telefon 0-248-45-210
Numdr de fax 0-248-45-339
E-mail Itdorotcaa(@gmail.com
Adresa de internet Itdorotcaa.net
Persoana de contact Bacioi Viorica

Tipul procedurii de atribuire anlicate Cererea Ofertelor de Pret
Tipul obiectului  contractului  de
ach izitie/acortlului-cad ru

Bunuri

Otiiectul de achizitie Cereale, cartofi, legume fructe si fructe cu coaii
Cod CPV 03200000-3
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decat licitayia
deschisd sou cererea ofertelor de preluri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
proceduri i de atr ibuire)

Nr:10022949
Lin k- u | : http s: I I achizit i i. m d/rolpu b I i c/te n der/ I 0 0 229 49

&!U_, ""a 
Oes"ttide.ii ofe. Da ta :17 .12 .2018  lOra :  15 :00

Anunf de intenf ie publ icat in RAP N u r D a r
Dara:06.12.2018
Link-ul:
http s: I I achizit i i . md/rolp ub I i c/te n der/ I A 0229 49

Anunf dc participare publicat in BAP/
lnvitalia :de participare transmisi

Nr:1 0022949

L i n k- u | : https : I I achizit i i . m d/ro/pu b I i citen der/ I 0 0229 49

Data publicdrii/
transmiteri i : 0 6. 12.20 | 8

Tehnici qi instrumente specifice de
atr ibuire

Nul aoord-cadrul sistem dinamic de achiziliel
licitalie electronicdl oatalog electronicl

Sursa de finanlare
Buget de stat Sr'
Buget CNA.M I
lluget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicalil

Vafoarea estimati 1lei, fdrd TL'A1 69247,04 bi

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



4.

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de particinare
_"!qyis Angro,,SRL 13.12.2018

Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor Nu sint
-Den umirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atri buire N u q /  l D a r

Modific5ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi clrilor Nu s?nt
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici in"egis"xi Data:
tcrmen-l imit l  de depunere qi  deschidere a
ofertelor prelungit

Nu ryzl
Da n Cu zile

6. Pffni Ia termenul-limitl (data 14.12.2018. ora 09:00 ), au fost depuse _l oferte:

Denumirea operatorilor
economrcl

IDNO Asociaf ii/adm i nistratorii

,,Lovis Angro,,SRL 1007600043788 Sofrone Lilian

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17 .12.201g ora l5:00
Oferte intdrziate (dupa caz):nu sint

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentcle ce constituie oferta:

(Informa;ia privind docuntentete pri 1
neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd caz/: Liceul Teoretic Dorotcaia nu a solicit3t sarantia pentru

oferti.

8. Modalitatea de evaluare:

5.

Denumirea
operatorilor
econonrici

Propunerea
tehnicd

Propunerea
financiard

DUAE Garan(ia
pentru ofertd
' ( d u p d c a d '

,,Lovis
Angro'SRL T T +

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

Alte limit6ri privind numirul de loturi care
pot fi atribuite aceluiaEi oferrant



Justificarea deciziei de a nu atiibuiioitractrrl

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea 
Ei numirut,

in care.in cadrul procedurii de atribuiii sunt apricate mai iurre ,ri,"rtt*

preful cel mai scdzui
costul cel mai scizut rr
cel mai bun raport calitate-pret n
cel mai bun raport calitate-cost rl

10. Informafia privind ofertele depuse:
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(Informalia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,,-t " in cazul
corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

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

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

Denumirea factorului de evaluare qi
ponderea fiecirui factor

Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Denumirea oneratorului  economic Runda 1 Runda n
Cereale, cartofi, legume fructe gi fructe cu coajd Pre{ul flri TVA/noile

valori
Pieful firi TVA /noile

valori

, ,Lovis Angro,,SRL 688s8.98 68858.98

Denumiiea lotului ClaSamentul Denumirea operatomlui
economrc

Pre{ul ofertei firi
TVA/Punctai ul acum ulat

Cereale, cartofi, legume fructe
qi fructe cu coajd

I ,,Lovis Angro,rSRL 68858,98
2
n

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

date privind corespunderea
prefului anormal de scizut)

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitati

Data transmiterii Rdspunsul operatorului economic

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

Data solicitdrii documentelor conf,rrmative:
D ata prezentdrii documentelor confi rmati ve :



economlc conform documentatiei de atribuire (inclusiv DUAE)
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14. Ofertan{ii respinqildescalificafi: nu sint

Denumirea operatorului  economici Motivul respingerii/descalifi cdrii

Noti* In cazul in care oferta operatorului economic clas(;tt 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 examinir i ; i  evaluir i i  ofertelor depuse in cadrul proceduri de atr ibuirerinbaza
deciziei grupului de lucru nr. 7 din 18.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de
achizif ie publich/acordului-cadru :

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

Denumirea operatorului
economlc

Lovis Ansro" S.R.L. 19.12.2018

NotI* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 t al Legii
nr. I3I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice.

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

Denumirea lotului Operntoful
economrc
desemnat:;asiiniioi:

Cantitatea PrCtul
unitar
rara
TVA

Preful
total firi

TVA

Preful total
.,,cu TVA

Cereale, cartofi,
legume fructe gi
fructe cu coajd

,,Lovis
Angro'o
S.R.L.

Cartofi ks 3036 s,56 16866.67 I  8216 ,00
Ceapd ks 600 7,18 4666,67 5040.00
Castravefi proaspeti ke 00 3 1 , 4 8 3 1 4 8 , 1 5 3400,00
Dovleac ke 00 )o 7-7 2037,04 2200,00
Fasole ke 50 14,63 2194,44 23'10,00
Mazdre uscati ks 50 5,93 8gg,gg 960,00
Morcov ks 600 7,78 4666,67 5040,00
Mere ke 1577 5,56 8161 ,11 9462,00
varzd proaspara alba ke 798 1,78 6206,6',7 6703,20
Tomate(ro;ii proaspete) kg 100 31,48 3 1 4 8 , 1 5 3400,00
Tangerine(Mandarine) kel95 2 9 , 1 7 5687,50 6825,00
Strusuri de masd ke 190 32,41 6 t57 ,41 6650,00
SfeelS rosie ke 500 5,93 2962,96 3200,00
Ldmdi ke 50 ) s  1 1 1466,67 1760,00

Data transmiter i i Modalitatea de transm itere



In c4zul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici dec6t pragurile prevdzute la art. 2
al in.  (3) al  Legi i  nr.  131 din 3 iul ie 2015 pr iv ind
achizili i le publice

fl 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mij loace electronice gi /sau fax
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egall sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art .2 al in.  (3) al  Legi i  nr.  13l  din 3
iul ie 2015 pr iv ind achizi l i i le publ ice

tr ll zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calculareq Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
art .26l  ( l ) ,264 @;i  265.

24. Contractele de achizifie incheiate:

, ;

N".:
d/;

+

o"*-ii ,

;r#,"''
nini

economi"
,"(DNoy'

",il*ru,i,
" ' -  ' . i . - , , r , ,  , ,

Cod CPV

Valoarea contra;i;iui TCimenul
d e '

t 
"luUitltut*a .

contractul
ui

ffiri TVA
"" 

t;;

,,Lovis
Angto"
S.R.L.

MD-2018-12-
06-000134-1-
1 1 t 2 2

03.01  .2019 03200000-3 68858,98 75226,20 30.06.2019

25. Anularea procedurii de achizi{ie publicl:

intemeiul art.77 alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dure de seamd, grupul tle lucru cleclard cd termenul de aEteptare pentru
tnclreierea contractului/contructelor indicate a fost respectat (exceptAnd cazurile privdzute
de art.32 alin. (3) al Legii nr. 131 ctin 3 iulie 2015 privinct achiziliiie publice ), pricum;i cd
in cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate;i solulioiute.

Prin prezenta dare de seumd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmd corectituclinea
deffisurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere con"form
prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Bacioi Viori.ca
(Nume, Prenume)

L.S.

.'...:

(Semndtura)



Nr.Ol/le-din I 0.01.2019 .

privire Ia autoril;atea contracl;antI.

x
tr

tr

1. Date cu

De :numLirea t contracrtante
Localitate
IDNCi--

E-mail

Adresa de internei
na de contact

2, Date cu lprivire Ia prrel;s4ura de atribuire:

ul !rrii!4e a:l.r,i lbrui rrl

Sursa 0e rfin atrria.e

ffiffi#@,r_q! ionale a'l MlU

r0136010005i11

022-2s-5cfi
ffizi$+r' 't' 

\f iGc""d'i nr.42

sti@mai.eov.nqd-$!
iutiunrn

Rodica Tiutiunnicw

Data publicdrii/
transmiterii:

erseLr ulllgtl

.uD 
slste,m - Ainamic 

-ae

licitatie eleotronicdo catalos

l3uget de stat I

achizilionatea ..ioi.iil*.f., p.^ iri.e ,i
tehnicd a obiectivelor Sr:rviciului f.nnJogii
Informaf ionale al trrIAI.

ntru anul bugelar 2019
797 13000_5

Nr: 21002613
Link-ul:
lnttp s : / / achi zjti i . m d / . bl k:,t l:sn der / 2 1 0 0,2 6 1 3l)ata:28.n30lg Ora: 1 1.00

Iilt., obieffurui---ti;;il;ifiiilf---;i6
achizittie/:rco rrl ul uLi-card r rur

O biectnl,t et-cfri"ilie

'-__;-l----:_rlrata ril_qr rl d€ y:hirlerii 
_o lffti.il1t

.,dnunf d e intenfie 
fp unfic,a,l inl,illf;

ll.nunllde partici
Invita{ia de paLrticipar€r tn1115;rrl,i.I

T'eh n ici q i ir,sd u;;;rt" lW;;,;tfic;, d. ;,1f ,.i b., i,_

Link-ul:

Va I o a rea es :'iriri,rta- ft a,- tvcii a T I iiil3 333,00



3' operatorii economici carre au drepus cere.i de p'rticipare la procedura de atribu;ire:

lData rrle

1|,. Clarifi ciri privinrrl clocurnentafiia de ratriburire:
(Se va completa in c,qztltl i^ c,are au'fost soli,citatet ,tiifi"ari)

Data tra ns:miterii
Ris la demers
Co ntcsl ir re.u O o"o"iirnrt i ,de aLtriibui;r.e Nul

Rez u m ai qlqr 
"Oi 

f*n-ri f ,i,

Expunre rea .o.,,intal, reir.""lrlr;
demersrului

*SlSpe!rrr!!e! iliiuedlgr', ".,sct;;l errnen-limitf, dle dre;ruu ur. ,;,i Oi**hidtft ;-

Modificiri operater in documentafia de atribuire:
(Se va completa in ca.zttl in care ouyrr', op"rtzte nn,cdi/icdri)

^ ----:--Data so licitlrii clarificd:riloi
Denumire:r torullui economic

ofertelor. prr>lungit

JPI'oprunerr:a

tehni,cir

nerea succrnt;I a

Indicali rutra utitizat$iEi;, p

Data:

Nut
Dal Cu zil,e

.l[s,o,cii afiilacllnrin istraLtf o riji

6. P6nI la termenul-linrrir;I (data 21,8.12,201g, ora11.00), au fbst;depuse I oferte:

i D.'"-,t,d "**-rt;l--f -- 
nDNd

ldi tr" "qirtl'i r_tr", 
", 

o o 43 s o(;

Deschiderea ofefielor a ilv,t loc la data2r.12.t?.r)lg ora 1r.00.

D:r1i,,,',.r,' pa,.".ote*ii

7. Documenl;ele ce constituie o,ferta:

DenuuLirea
operato rilor
econ0rnicri

LS.,,Paza de StaG
tr4AI"
( tnfo r m a y i a,o, i, i n d Vi c u;,;;,n t eD p, e, 

" 
n th s 

" 
lA *;,; 

" 
* n o p, i n,neprezentdrii)

Sava [iersiu

,,r rr,t cqzltl pre,zenldrii, ,,_" tn ,cazLtl

Propunerea
financiarii

N;illi;i"i pl.vti^u
resrlitui rea ofertelor.

Constatiri/C,omenta lii ( dupii c az) :

Pentru toate lotuiG n



rro;,* 

-

*ffiite.tut 
d. rr"tbrii- 

"!,1t."t, -l---.1

10. Informafia privind otlertele depuse:

),:g

lih
Xg

l--\

Denrurlrirera lotului

(Informafia'privind coresprmde,r,eq oE cu spec,ificari,e tehnice se va indica prin." ,,r ,, 
in cazutrcorespunderii 

Si prin ,,_,, ir, 
"or,ot 

nrrorr$underii)

tconstatrrilcomenta;rii 
-(s-e 

completeaz-d:rr.:*.yl rn c-are speci,ficafiile tehnice are unui ctri nutcorespund cerinlelor s'tobilite fn do"ri-rntaria.le atrtbuirii cu expunerea neconfbrmitdrii,)

*'Informafia privind factorii rde evaruare sie p;r,ezintr astfer:
(''se va completa tabelu:l d'z ma'iios p,*ru^!:..*::t'e cye.lufost atribuite in bazri qiteriilor. cernnai bun rol?ort calitate-pretr sou cit mai bunr ra,t,ort calitate-cost)

Denur.nirea factorulu.[ clle ev:rltuare si
___ponderea fiiecir"uj fbL ctror

I-r^-

D.'ruri.* lot-----rfii-

Factorul I

Factorul n

**^J[n form af i:r p rivi nd rrezu rtat,:re ricitaf iei erectr.'nice :(se' va compreta tuberur a, *oi -i,ot'ir^ Jorrt artricrjrii ricitaliei erectranice.l



D,,rfiri",trc,.,;;; tonLlui ecornolnnit)

I eoon,omic 1

i^;.ir-___ op_.Ielgul ry!]r i*
L,rJtU I n

I r:con<lmic I

Operatoru.!.Seg[,1f"," 
"

11' clasamentur ofertero,r in urma apricr,rii c.iteriilor de atribuire

PFef ull ferrl T'fr.dl;no:if e
,rallori

date, priivind corespuLndenela
prefului anormal rde scizut)

XiSsprumsiul,r perato r,urlu'i ;*c;il;;ir,

pe primull l,oc cu crlrinfele stabilite in

12' Pentru r:rucidarea uLnor rrecraritrfi s:l;u cronfirmarea unoroferJei ;i/sau operalorrurui econornic (incrusin ;rotin.u".ucerinfelor stabilite in clocunnentafia de aLtritruire s-a soricitart:

;ii/sau
inliorrna!ia
sor.lir:ita:itE

13' corespurLderea operat;o,ru[ui economic crasat
documenrlafia de atriburir,e:

Operatorut ..rir*i., I-lt[;il;rdill

DUAE

Iipecificafi i tehnice Fp,[t ffz. 1.J,4.^

Garanlia pr:ntru ofertd, lol>

Informali i 6lenerale drsp;;f. ;t""i
Dovada inrr
r conformit, 'oanei 

jiuridice,
erile l:gale rlin

fara in care ofertantul este stabilii

P rezentarii".trhri * 
"t.t;til 

A;ptuLd*
re,sta servicii

Rechizitele bancare

lloturllui tlllamarmenl;uI Drenumirea operat,orutuli :

__ economic
PrefulL o.fer. tei ljirl--

_ __!ltA/lPu nctrli!1l acrr m rulatI
2

T
I

n



au echivalentul in altii.ralutii
Prezentarea de dovezi priviira -
mformilatea produselor., identific:atd prin

referire la specificalii siau starrdard
evante Certificat de crtnlbrmitat,e sau

ie de conformirlerte:
iberat/eliberatd de un crgardzrn de
,ritificarr: acreditat

D emo n st ra.. u .*p -.i.;fl; a;"t"-lr"
ic in domeniul dt: act:i.yitate

ferent ob ectului contrar:tului ce urmeazd
fi atribuit
Demonst :area accesul ui I a p;Lsorurhrl

rnecesar pe ntru indeplinir:a
respunziitoare a obiechrlui,r:on1;ractului
urmeaziia fi atribuit (,6rerscr,rulul de

i,n cazuri er:cepfiorrale, rLecusan3
indeplinirii contractului, cu rer:rentalea
locumentel or confirmat iv e. Grupele
ntervenfiei operative proprii in fieczre

localitate unde sunt amplisate obiecrlivere

Certifi ceLt de atribuire r;,;;il;br;

Declarafia privind cifi a de ,rfacer,i "r;;,nu mai 1ru{in de 1.000.000 tei)
Declarafie privind disponibilitate de
anilichizi sau capital <:i.rculiant. de

resurse cr,editare sau alt,: mi,iJloace
financiart: in sum[ de 1 000 000 leri

lg$g9g sistemului dr: semrmlizare

minim 20 unitaf de transport in mun.
I $lnau, cu pr ezentarea d ()ounlentelcr

nfirmative ).
Declarafie privind nunE;l,l G,s*drr-
ntrenali la tLn post de pazE. (nu maipulin
e 4 persoane, in conforrnitilte .,u Cfaut

Speclalltatc) care va avea un rol esenfial in
indeplinire a acestuia)
Declarafir: privind grupa. operativ---
minim 5 echipaje de inter',uenlie opr:rat:ivd
n mun. Chigindu, inregisr:rate dupi
rperatorul economic, perrtru :r interveni

MD

rutoritdfii c . As;igru:dtirrrpul
e reaclione ilcr de interventiei
perative in rrLirnrute de lal



Declarafie privind r,,tn*iGo[,, l"d;
calcula t al angaj alilor intrt: prinderii
pentru cerioada de 6i luni r:idendaristice:

Declara lie privind dotarea .lf.rtiuul*ri
intreprinCerii cu arrne cle lfio,c, rrLijloace
speciale pi legitimafii dls serviciu pentru
srgurarea pazei, ordin.ii gi srecuritdlii
ublice cu prezentarea rl<jcurnentelor
nfirmative

iciilor ofertantulrui

3l al Legii nr.283.

1<1. Ofertan fii respinqi/dlesr:aliilicati I

A:tyJ de: control O.G;,rGt.f..t*,1
e MAI in anul 2019., ilnL conformitate cu

Recomandafii minim 3 cldparte;
eneficiarilor institutiilrrr de rstat ale

Openatoru
economic
rrlesem nlrt

t cazul tn ca;'c 'ofe,ta 'operatorulwi etconomic clasat pe prinnul loc nu a coreqoun,J c,stabilite in clctcum'gntalio de otrttbuh',e, gruprl d, lut:rs y6, complet'a corespunztdto), ?.1,nttic celui de t,cr qtct. 14.

15' in urma i evaluririi ofertelor dqpuse in cadrul procedluri de atribuine, 1in bazadeciziei lucm nrr' 30 oin za.iz.zors s-a decis atribuiirera contractrului dreachizifie rcluluii-cadru:

A.chizilionarea
serviciilor de pazd,
ftzicd, gi telur cd a

obiectiveJor
Serviciului
tehnologi;

inflcrmafionale al
MAI

. S.,,.Piaza

Stat a MA

ul

t
r
d-
I"

Pre{ul
unitar firii

TVA

Prertul tol
T'V,

Lot
(urL loit este

echivallent
1.2 lurri)

49 467,79 593 51

l6' Informarr)a operatorillor ec.rnomiici dlespre derciziile grupuluLi de lucru trre'tru achizi{ii:
.tlenumirerL ope;ai,*iui

M.od :rl itatea <t.i t.,i,o.oi,litriieecronomic
.S...Paza ae Stat a Vef

Denumirear lr,trrllui

71:2 336,19

IYotS* Infc'rmarea ope,atctrila'r eco'nomici impl,icali fn procedura det atribi:,tire despre decizit,legrupului d'z lucru pentlu achizilii se realizea)ei fn'confir"*rror, cu prevedey1le art. 31 at Legiinr. I3l din 3 iulie 2015 privirul achiziliile ,oublic:e.



17' Gruprrr de rucru a resperctat terrnenur de aqteptrlre pentru inchreierea contractuluri del
In cazt ir"i, .r,xlr?d 

" "-,ti_"dlrieste rni
^t:_ /.r. pra,gunile pr<>vdzute la art,, 2ulin. 

!1,i ar Lesn n.. i:rr ?in : i"tii. zii-:,'privind
achizi[iile publice

NotI* Calcularea te,rmenrelor prevd:tute de Leigeatermenelor de asteptat"et, s,e e/bctt)eqza iin ca,nformitateI (Calcularea Termentluri) al"Co,lulw.i C,ivil, ,yi implicit,

2.1. Contra<rtele de achizirficr in,cheiate:

nr. 131 din A3.07.2016, inclus,iv a
cu preveder,ile T'IT'LULUI U <)apitolul
art. 261 (1,), 26.t (4,t qi 265.

! 
"ti*ms;iteru com;i.erillr"1mi :e 5i/sau 1hx

Lr I nLetransnriterii conrrnicar:i,: prinmi :e gi/srau fax

0lr'1!)

25. Anularea procedurii de aclhizi{ie pulblicii:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

31.12.".2t019

i

: 
t# | s*'aln'dt grupal tle. Iw.r:ru pe'ntru achiziyii c,o4ftrwfi corectitu,dinrzu

f, t, i;orlfr,.ot'""t'u, .fapt peitru ,oru poartd rii:sp,undere conform

Conduclto,rul grupului rilre lurcru pentru :lclhiz:itii:

_ Constanrjn TURCANTU__ _
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.28/7 din 10.01.2019.    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Localitate Ialoveni 

IDNO 1009601000289 

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33  

Număr de telefon 268 27235 078883842 

Număr de fax 268 22692 

E-mail oficiu.adrc@gmail.com 

Adresa de internet www.adrcentru.md 

Persoana de contact Sergiu Golovco 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: 

Reabilitarea și modernizarea drumului 

regional L442 Strășeni-Voinova, raionul 

Strășeni 

Cod CPV 71247000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 
 Nr: 21002360 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002360 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 19.12.2018 Ora: 10:00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □    

 

Da □   pentru lucrări 

Data: 28.08.2018 

Link-ul: 

MINISTERUL 

AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ȘI MEDIULUI 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY 

OF AGRICULTURE, 

REGIONAL DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENT OF THE  

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

                      AGENŢIA                                                                                              REGIONAL  

 DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU                                DEVELOPMENT AGENCY CENTRE 

 

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Tel/Fax +373 268 22692 

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com 

office@adrcentru.md 

 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002360
mailto:oficiu.adrc@gmail.com
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Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: 68 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002360 

Data publicării/ 

transmiterii: 03.12.2018 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 

achiziție□ licitație electronică□ catalog 

electronic□ 

Sursa de finanțare 
Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 668 731,25 

 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

  

 

4. 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 rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită (data 19.12.2018, ora10:00), au fost depuse 2 oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SC “Aldicons” S.R.L. 1003607005893 BIRNAZ NICOLAI 

SC “Starcons Group” 

S.R.L. 

1018605000502 Vartolomei Tudor 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 19.12.2018 ora 10:00. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor Data, ora prezentării Notificări privind 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002360
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economici restituirea ofertelor 

   

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 

operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 

SC “Aldicons” 

S.R.L. 
+ + +  

SC “Starcons 

Group” S.R.L. 
+ + +  

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz): Nu a fost solicitată prezentarea granției pentru ofertă. 

 

8. Modalitatea de evaluare: 

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

 

Alte limitări privind numărul de loturi care 

pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 

pe loturi 

 

 

 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

Criteriul aplicat *Denumirea și 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                     □                        

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

10. Informația privind ofertele examinate: 
 

Nr. 

lot 
Denumirea lotului 

U
n

it
a

te
a

 d
e 

m
ă
su

ră
 

C
a

n
ti

ta
te

a
 

Operatori economici  

SC “Aldicons” S.R.L. SC “Starcons Group” S.R.L. 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 
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1 

Servicii de 

supraveghere 

tehnică la obiectul: 

Reabilitarea și 

modernizarea 

drumului regional 

L442 Strășeni-

Voinova, raionul 

Strășeni 

1 1 

358333,33 

(0,54% din 

suma 

contractului de 

antreriză) 

+ 

608858,00 

(0,91% din 

suma 

contractului 

de antrepriză) 

+ 

 

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  

 

Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 

__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

 

Denumirea factorului de evaluare și 

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 
  

 

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   

2   
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n   

Lotul n 1   

2   

n   

 

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 

cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 

și/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 

 

Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 

Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 

D
en

u
m

ir
e 

d
o
cu

m
en

t           

Operatorul economic             

Lotul n 

D
en

u
m

ir
e 

d
o
cu

m
en

t 

          

Operatorul economic             

 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

  

 

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 

tabel identic celui de la pct. 14. 

 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 

deciziei grupului de lucru nr. 28/4 din 21.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 

TVA 

Prețul total cu 

TVA 

Servicii de 

supraveghere 

tehnică la obiectul: 

Reabilitarea și 

SC “Aldicons” 

S.R.L. 
1  

 

358333,33 358333,33 430000,00 
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modernizarea 

drumului regional 

L442 Strășeni-

Voinova, raionul 

Strășeni 

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC “Aldicons” S.R.L. 21.12.2018 e-mail 

 

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 

grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

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

 
18. 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 

19.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

21. 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 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

 

 

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 

termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 

 

 

 
 

24. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractului 
Data 

contractului 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractul

ui 

fără TVA cu TVA 

1. 

SC 

“Aldicons” 

S.R.L. 

MD-2019-

01-02-

000045-1-

11/28/6 

02.01.2019 
7124700

0-1 358333,33 430000,00 31.12.2024 

 

25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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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, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________Viorel JARDAN______                       ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 

L.Ș. 



DAREA DE SEAMA 
Nr. 05

privind modificarea/rezilierea contractelor de antrepriza 
incheiate in rezultatul procedurii de Licita^ie Publica

‘18 '* decembrie 2018 Primaria comunei Saratica Noua
(locul desfSjurarii §edintei)

Autoritatea contractanta: 

IDNO/IDNP:

Primaria comunei Saratica Noua . raionul Leova
(institujia ce a ini{iat §i a desfS5urat procedura de achizitie)

Licitafia Publica: Nr.2315/13 din “15” ianuarie 2015
publicata in BAP Nr. 103 din “31” decembrie 2015

Obiectul achizifiei: Lucrari de alimentarecu apa si canalizare satul Saratica Noua
(expunerea succinta a obiectului achizipei)

CodCPV: 45247130-0

Sursele de Гтап^аге: FONDUL ECOLOGIC
(Buget de stat, Buget CN AM , Buget CN AS, Surse exteme, Alte surse)

in rezultatul Licitaliei Publice a fost incheiat cu ofertantul ca§tigator contractul de achiziiie, dupa 
cum urmeazS:

:Nr;̂ ^ Denumirea 
operatorului 

economic ■ ■

‘ •"‘-is-’.
CodCPV

..Nr, ji datai, , 
contractului'*^ 
mregistrat la 

■ AAP

 ̂ NrV ji data 
DSrii de Seamd 
inregistrata la 

AAP.

Valoarea
contractului

Termenul de 
valabilitate a 
contractului

1.
SOCIETATEA
c o m e r g ia l A v ip a r
PLUS SRL

45247130-0 NR.2315/13-1 
DIN 03.02.2014

NR.20/402233 
DIN 21.01.2014 9 935 503 31.12.2015

2.

3.

in perioada desfS§urarii lucrarilor susnumite au parvenit modificari (mic§orarea volumului de 
lucrari; lucrari suplimentare neprevazute; modificarea termenului de executare; rezilierea 
contractului.) dupS cum urmeaza:

• Termenul de valabilitate a contractului

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului



Comentariile, expunerile, propunerile, grapului de lucru pentru achizitii:

• Prelungirea termenului de valabilitate a contractului din motive ca nu au fost 

surse fmanciare pentru achitarea contribul:iei din partea primariei.

Rezultatele examinarii:

In baza hotararii grupului de lucru expusa in procesul verbal Nr.04 din “18" decembrie 2018 a fost 

incheiat acordul aditional Nr. 04 din “18” decembrie 2018 privind:

• Prelungirea termenului contractului nr.Oldin 21.01.2014 pina la data de 

31.12.2019 prin Acordul Aditional Nr. 04.

Prin prezenta dare de sama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea atribuirii 
contractului prin procedura achizitiei, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor 
legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru: 

BRAICOV Serghei
(Nume, Prenume)















Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr.09.01.2019_l Din 09.01.2019 .

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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



Data solicitirii clarifi cirilor Nu se aplica
Denumirea op?ratorului economic Nu se aplica

Nu se aplica

Data tralsrEiterii Nu se aplica
Rdspunsul la demers Expune.ea succint5 a rdsounsului:
Contestarea documeriiirtiei de atribhirc Nutr lDao

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarilicdri)

Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se ra campleta in cazul in care aufost operute modifcdfi)

6. Peni la termenullimiti (data _24,12.2018_, ora 09: 00), au fost depuse 1 oferte:

IMS Liftservice 1003600126117
Deschiderea ofertelor a awt loc la data de CONFORM SIA-RSAP
Ofefie ifiArziate 6uoA cad.

)ata, ora prezentdrii

Nu se aplica

7, Documentele ce constituie oferta:

(tnJormana prtrtnd.locumentete ?rezentate se ra consemna prin: ,,+,'iucazulprezentilrii,,,-,,i cazut

Constatirvcomentarii (dupd caz) :nu-s

Modalitatea de eyaluare:8.

Rezumatul modifi clrilor Nu se aplica
Indicati sulsa utiliza6 $i data publicarii:

Data:

l\u n
Da tr Cu zile

l)enumirea
operatorilor
.economici

cardiiiia
pentru oferti
. (dupd caz)

IMS Liftservice Atasate la SIA-RSAP

Pentru fiecare lot
tr

Pentru mai multe lotud cumulate tr Pentru toate lotu le tr

Alte limitdri privind numirul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant

Procedura publica dintr-un lot

Justificarea deciziei de a nu atribui

2



contractul pe lotud

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informatia privind ofertcle deDuse:

(Infornalia pr ind corespunderea OE cu tpecilcal iile tehnice se ra indica prin: ,, + ,, in cazulcotesputlderii $i prin ,,-" ln cazul necorespunaeru.l

Constatiri/Comenta fii (se completeazd in eazul in care specifcayiile Iehnice ale unui OE nucofespund cefinlelor stabilite in documehtct,tia de atribuire, cu etpunerea neconlormrtdtii)

*Informalia privind factorii de evaluare se prezinti astfell
(se 

.va 
conpl4a rabelul de maijos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: celmat oun fQpoft cattlale-prel tau cel noi buh rapo caliMte-cosll



N/a N/a

Nol.i* In cazul ih care oferta ope/atorului economic clasat pe primul loc nu a coresputrs cuce:n!:l: rtabilile in documentalia de stribuire, gupul de luiru va completa cor"spunzatur un
tabel identic celui de la pct. 11.

15. ln urma examiniri $i evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in bazadeciziei grupului de tucru Nr.t7l12 /2078_2 Din 17.i2.2018 s_a decis atribuirea
contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

Notd* Informarea opetatorilor economici implicali in procedura de atribuire desprc deciziile
Sruttylti.le !u7u 4entru achizilii se rea_lizeazd tn conformitate cu prevederile ari. 31 al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de alteptare pentru incheierea contractului del

IMS Liftservice 09.01.2019

In cazul in care valoarea istiiate a
contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute la ad. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 6 zite in cazut rransmiririiiiEinicEli prin
mijloace electroniqe Ei/sau fax
tr I t zile in cazul nerransmiririiiiFunicarii
prin mijloace electronice qi/sau faxIn cazul in care valoarea estimatn a

contractului este egali sau mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
ff. 131 din 3 iulie 2015 p vind achizifiile
publice

tr 11 zile in cazul t.ansmiterii 
"omuni"A.iiprin miiloace electronice qi/sau fax

I 16 zile in cazul netransmiterii comunicerii
prin mijloace electonice 

'i/sau 
fax

Noti* Cqlcularea termenelor preNdzute (Je Legea nr. l3l din 03.07.2016, inctusiy a
lermenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu preyederite TITLUL|I IV Capitotul
I (Calcularea Termen ui) al Codutui Ciril,,i implicit, art. 261 (j), 261 (1),i 265.

' Preful totat lhii.-.,

l'fTA ,l '.

-]lxn11'
Servicii de reparaqie 9i
deseNire a asceDsoareior
2019

IMS
Liftservice

1

199897,68 239877,22

16, Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru Dentru achizitii:

24. Contractele de achizitie incheiate:



199897,68 31.12.2019

25. Anularea procedurii de achizitie publictr:

in temeiul art. 7l alin. _ lit _.
Argumentare:

!:::::"::: !:::. de.seamd, sr.rpit !: ructu dectard cd temenut de arteptarc pentrutnche,ercq contractulul/contructelor it dicate a jost respectat (exceptdnd cazuiile prevdzutede qrL 32_atin. (3) ar Legii nr. j3t din 3 iutie 2it1s prrr-a i"iiiiiii"i"tii" 1, pr""u^ ri 
"ain cax,ul depunerii contestaliilor, acedstea au fost examinare 6i siiutioiol".

P,rin^-Ueleyta dqre de seamd, grupul d1 lucru pentru achizilii conJhmd corectitudineadesfd$ufitii procedu i de aciizitie, Japt penlru care poqrtd rdspundere conformprevede lor legale tn vigoate,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Pr€nume) (Semnatura)



MINISTERUL SANATATII
AL REPUBLICII MOLDOVA

Institutia Medico-sanitari public[
INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

str.Testimifanu 29lt MD2025, mun.Chiginiu,
Tell. +373 22 727511; fax: ?3-36_00; €_mail: qancelaria2004@mail,ru

.Icardi d

0r-7/6 din 09.01.2019

iMS Liftservice

Prin prezenta, Grupul de Lucru al IMSp Instihrtul de Cardiologie, va comurucd
rezultatele LP m. ocds-b3wdBl_Mp_ 154391 1949560 (MTender ) din I 4JZ.Z01L, astfelconform deciziei nr.04l0l/2019_1 din 04.01.2019 a fosr desemnat cistigdtorr.mdtorul agent economic:

iMS Liftservice - Lotul l.
Ci$tigitorul este invitat din data de 09.01.2019 impreuni cu garanria de buneexeculie sd semleze contractul de achizitii publice.

d Mirgineanu Gheorghe

Presedintele
Grupul de Lucru



09.01.2019
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