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

Nr. DS-05/2019 din 10.01.2019 
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante 

Localitate 

IDNO 

P r i m ă r i a m u n . Bă l ţ i ( D I T S ) 

M u n . B ă l ţ i 
DÎTS -1015601000259; 
P r i m ă r i a - 1007601003161 

Adresa m u n . B ă l ţ i , p i a ţ a I n d e p e n d e n ţ e i , 1 
<mi <54678 CDÎTSV 0231- 54622, 0231-54623 Număr de telefon 

Număr de fax 0231-54623 

E-mail 
s e r v i c i u l a c h i z i t i i n u b I i c e ( ă ) 2 m a i l . c o m 

d i t s . a c h i z i t i i ® e m a i l . c o m 

Adresa de internet h t t D : / / b a l t i . m d / t r a n s p a r e n t a / a c h i z i t i i -Adresa de internet 

Dublice/invitatii-de-narticinare 

Persoana de contact Liliana Ceremuş , tel. 023154622 

D a t e c u p r i v i r e la p r o c e d u r a d e a t r i b u i r e : 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie Deschisă 
Tipul obiectului contractului de achiziţie/acordului-
cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrăria 

Obiectul de achiziţie Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare 
pe perioada semestrului I an. 2019 conform 
necesităţilor DÎTS a Primăriei 
15800000-6 Cod CPV 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea ofertelor 
de preţuri) 
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1541667209305 Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire) I ink-nl: https://mtender.eov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-1541667209305 
Data şi ora deschiderii ofertelor Data:2£ ,.11.2018 | Data:28.11.2018 
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu • Da 0 

Data: 
Link-ul: https://e-licitatie.md/budaet/2536 

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă 

N r : ocds-b3 wdp 1 -M D-1541667209305 Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă 

Link-ul: https://e-licitatie.md/tender-plan/660 

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă 

Data publicării/ 
transmiterii: C o n f o r m SIA RSAP - 15.11.2018 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire N u 0 acord-cadrua sistem dinamic de achiziţien 
licitaţie electronică^ catalog electronico 

Sursa de f inanţare Buget de stat • 
Buget CNAM • 
Buget CNAS • 
Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 11 626 945,00 

0 • 

• 

https://mtender.eov.md/tenders/ocds-
https://e-licitatie.md/budaet/2536
https://e-licitatie.md/tender-plan/660


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
SA "Combinatul de pîine din Bălţi" 
SA „Lactis" 
SA "Fabrica de unt din Floreşti" 
SA „Incomlac" 
SRL „Alim Total" 
SRL „Baguette" 
SRL „Lovis Angro" 
SRL „Pascolina" 
SRL „Rogob" 
SRL „Slavena -Lux" 
SRL „V.A.Struc" 

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

Data solicitării clarificărilor Nu sunt 
Denumirea operatorului economic Nu sunt 
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

Nu sunt 

Data transmiterii Nu este 
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu 0 Da • 
Contestarea rezultatelor procedurii Nu • Da 0 

file:///C:/Users/User/Downloads/Decizie%2003D-
Contestarea rezultatelor procedurii Nu • 

9-191324902880180553351 .pdf 

Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor Nu au fost operate modificări 
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 

Nu 0 
Da • Cu zile 

Până la termenul-limită (data 28.11.2018 . ora 13:00), au fost depuse unsprezece oferte 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 
SA "Combinatul de pîine din Bălţi" 1003602001100 STAVINSCHI TUDOR 
SA „Lactis" 1003602151429 ANGHELUŢÂ GHEORGHE 
SA "Fabrica de unt din Floreşti" 1003607011922 GRIGORAŞ PA VEL 
SA „Incomlac" 1002602006326 JARDAN VLADIMIR 
SRL „Alim Total" 1014600000912 TRIFAN ANGELA 
SRL „Baguette" 1014600037741 AMBROS ION 
SRL „Lovis Angro" 1007600043788 SOFRONE LILIAN 
SRL „Pascolina" 1009600025979 PASCAL GHENADIE 
SRL „Rogob" 1003600043207 ROŞCAIGOR 
SRL „Slavena -Lux" 1002600003240 SMIRNOV ALEXANDRU 
SRL „V.A.Struc" 1003602028938 STRUC VEACESLAV 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 28.11.2018 ora 13 : 00 
Oferte întârziate (după caz): 

file:///C:/Users/User/Downloads/Decizie%2003D-


Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor 

Nu sunt - -

Documentele ce constituie oferta: 

Denumirea operatorilor economici Propunerea 
tehnică 

Propunerea 
financiară 

DUAE Garanţia 
pentru ofertă 

(după caz) 

SA "Combinatul de pîine din Bălţi" + + + + 
SA „Lactis" + + + + 
SA "Fabrica de unt din Floreşti" + + + + 
SA „Incomlac" + + - + 
SRL „Alim Total" + + - + 
SRL „Baguette" + + - + 
SRL „Lovis Angro" + + + + 
SRL „Pascolina" + + + + 
SRL „Rogob" + + - + 
SRL „Slavena -Lux" + + + + 
SRL „V.A.Struc" + + + + 
(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + " în cazul prezentării, „ -" în cazul 
neprezentării) 
Constatări/Comentarii (după caz): Toate documentele privind criterii şi cerinţe obligatorii de calificare, 
solicitate în Anunţul de participare, au fost anexate pe platforma electronică. La etapa deschiderii ofertelor 
s-a constatat faptul că: Combinatul de pîine din Bălţi nu a prezentat - informaţii generale despre ofertant, 
Certificatul de atribuire a contului bancar, minimum ani de experienţă; SA „Incomlac" nu a prezentat -
documentul DUAE; SRL „Baguette" - nu a prezentat formularul ofertei şi documentul DUAE; SRL „Alim-
Total"- nu a prezentat minimum ani de experienţă şi documentul DUAE; SRL „Lovis-Angro" - nu a prezentat 
formularul ofertei; SRL „Pascolina"- declaraţia de neîncadrare în situaţii ce determină excluderea de la 
procedură, certificatul de efectuare sistematică a plăţii impozitelor şi contribuţiilor la bugetul de stat, 
documentul DUAE a fost completat parţial şi cu neconformităţi (pentru poziţia "merlan albastru putasu" la 
autoritatea contractantă Penitenciarul nr.15 Cricova); SRL „Rogob" -nu a prezentat certificatul de atribuite a 
conturilor bancare, minimum ani de experienţă, certificatul pentru confirmarea capacităţii executării calitative a 
contractului de achiziţie şi nu a fost prezentat documentul DUAE. Ofertele Combinatul de pîine din Bălţi, SA 
„Incomlac", SRL „Baguette", SRL „Alim-Total", SRL „Lovis-Angro", SRL „Pascolina", SRL „Rogob" 
sunt inacceptabile. 

Modalitatea de evaluare: 

Pentru fiecare lot 0 Pentru mai multe loturi cumulate • Pentru toate loturile • 

Alte limitări privind număra 
atribuite aceluiaşi ofertant 

de loturi care pot fi -

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe 
loturi 

-

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 0 
costul cel mai scăzut • 
cel mai bun raport calitate-preţ • 
cel mai bun raport calitate-cost • 
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Sm
întînă (10 %

) 

B
rînza de vaci (5 %

) 

C
hefir 2,5%

 am
b. 0,5 kg 

L
apte pasterizat (2,5 %

) 

U
lei de floarea soarelui rafinat 

dezodorizat 

Pîine feliată din făină de secară 
în am

balaj înbogaţită cu acid 
folie, Fe. 
... 

Franzelă albă înbogaţită cu acid 
folie, Fe, feliată cat. I în 
am

balaj D
enum

irea lotului 

Un i ta tea de m ă s u r i 

C a n t i t a t e a 

6,874 5,84 Preţ unitar fără TVA 

Combinat Piine 
+ + Corespundere 

specificaţii lehnice 

Combinat Piine 

23,13 46,3 14,87 Preţ unitar fără TVA 

Lactis 

+ + + 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lactis 

23,37 46,48 12,83 Preţ unitar fără TVA 

Fabrica de Unt 
+ + + Corespundere 

specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

47,06 14,90 7,87 Preţ unitar fără TVA 
Incomlac 

+ + + Corespundere 
specificaţii tehnice 

Incomlac 

Preţ unitar fără TVA 

Alim Total 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Alim Total 

16,35 Preţ unitar fără TVA 

Baguette 
+ Corespundere 

specificaţii tehnice 

Baguette 

15,38 Preţ unitar fără TVA 
Lovis Angro 

+ Corespundere 
specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

Preţ unitar fără TVA 

Poscalino Corespundere 
specificaţii tehnice 

Poscalino 

Preţ unitar fără TVA 
Rogob 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Rogob 

Preţ unitar fără TVA 

Slavena Lux 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Slavena Lux 

16,62 Preţ unitar fără TVA 

V. A. Struc 
+ Corespundere 

specificaţii tehnice 

V. A. Struc 
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Unitatea de m i s u r i 

Cantitatea 

Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

116,02 80,00 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Lactis 

115,74 81,66 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

116,00 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Incomlac 

96,48 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Alim Total 

56,40 
Pieţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Baguette 

75,38 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

107 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Poscalino 

40,83 86,25 112,50 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Rogob 

44,00 45,75 37,92 132,40 Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Slavena Lux 

Preţ unitar fără TVA 

ui 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

V. A. Struc 
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răină de gnu cal. superioară 
(pentru panificaţie) săci 10 kg 

D
enum

irea lotului 

Un i ta tea de m i s u r i 

Can t i t a tea 

Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

Preţ unitar fără TVA 

Lactis 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lactis 

Preţ unitar fără TVA 

Fabrica de Unt 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

Preţ unitar fără TVA 

Incomlac 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Incomlac 

Preţ unitar fără TVA 

Alim Total 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Alim Total 

Preţ unitar fără TVA 

Baguette 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Baguette 

7,20 Preţ unitar fără TVA 
Lovis Angro 

+ Corespundere 
specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

Preţ unitar fără TVA 

Poscalino Corespundere 
specificaţii tehnice 

Poscalino 

Preţ unitar fără TVA 
Rogob Corespundere 

specificaţii tehnice 

Rogob 

Prsţ unitar fără TVA 

Slavena Lux 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Slavena Lux 

8,70 6,17 6,17 8,12 4,91 6,20 5,93 Preţ unitar fără TVA 

V. A. Struc + + + + + + + Corespundere 
specificaţii tehnice 

V. A. Struc 
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N
r. lot 

Paste făinoase (scurte, tubulare, 
cornişoare) 

din făină de grîu 
tare (durum

) de calitate 
superioară sau de calitatea întîi -
gr. A

 extra. 

L
inte - produsele uscate de 

legum
inoase trebuie să fie 

întregi, decojite şi despicate. 

M
azăre despicată şlefuită cal. 1 

O 
« w ' 

Fulgi de ovăz întregi 

O
rez întreg şlefuit cal. 1 

D
enum

irea lotului 

Un i t a t ea de m ă s u r i 

Can t i t a tea 

Preţ unitar fără TVA 

Combinat Piine 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

Preţ unitar fără TVA 

Lactis 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lactis 

Preţ unitar fără TVA 

Fabrica de Unt 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

Preţ unitar fără TVA 
Incomlac 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Incomlac 

20,00 5,32 Preţ unitar fără TVA 

Alim Total 
+ + Corespundere 

specificaţii tehnice 

Alim Total 

15,84 Preţ unitar fără TVA 

Baguette 
+ Corespundere 

specificaţii tehnice 

Baguette 

6,63 10,53 Preţ unitar fără TVA 
Lovis Angro 

+ + Corespundere 
specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

Preţ unitar fără TVA 

Poscalino 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Poscalino 

Preţ unitar fără TVA 
Rogob 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Rogob 

Preţ unitar fără TVA 

Slavena Lux 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Slavena Lux 

14,83 5,72 7,03 8,29 10,95 Preţ unitar fără TVA 

V. A. Struc 
+ + + + + Corespundere 

specificaţii tehnice 

V. A. Struc 
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agiun in asortim

ent (de caise, 
prune, m

ere) calitatea întîi 

sucuri lU
U

yo din tructe lim
pezit 

cu m
ai puţin de 5 g de zahăruri 

libere la 100 m
l 

p* 
B 3 
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M
azare verde conservată 

cat. 
superioară (boabele cu 
epiderm

a subţire) 
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Faste tăinoase lungi ( spaghete) 
din făină de grîu tare (durum

) 
de calitate superioară sau de 
calitatea întîi -gr. A

 extra. 

D
enum

irea lotului 

Unitatea de m isu r i 

Cantitatea 

Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

Preţ unitar fără TVA 

Lactis 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lactis 

Preţ unitar fără TVA 

Fabrica de Unt 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

Preţ unitar fără TVA 

Incomlac 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Incomlac 

Preţ unitar fără TVA 

Alim Total 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Alim Total 

79,59 
Preţ unitar ftră TVA 

Baguette + Corespundere 
specificaţii tehnice 

Baguette 

78,67 16,53 Preţ unitar fără TVA 
Lovis Angro + + Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

Preţ unitar fără TVA 

Poscalino Corespundere 
specificaţii tehnice 

Poscalino 

Preţ unitar fără TVA 
Rogob Corespundere 

specificaţii tehnice 

Rogob 

Preţ unitar fără TVA 

Slavena Lux 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Slavena Lux 

11,85 Preţ unitar fără TVA 

V. A. Struc 
+ Corespundere 

specificaţii tehnice 

V. A. Struc 
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N
r. lot 

Scorţişoară m
ăcinată 

V
anilie 

Foi de dafin 

C
acao pudră - pudră de cacao 

C
eai natural negru 

Sare iodată 

D
enum

irea lotului 

Un i ta tea de m ă s u r i 

Can t i t a tea 

Preţ unitar lără TVA 

Combinat Piine 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

Preţ unitar fără TVA 

Lactis 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lactis 

Preţ unitar fără TVA 

Fabrica de Unt 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Fabrica de Unt 

Pre; unitar fără TVA 
Incomlac 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Incomlac 

64,08 137,25 Pre| unitar fără TVA 

Alim Total 

+ + 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Alim Total 

116,25 265,84 116,67 64,09 Preţ unitar fără TVA 
Baguette 

+ + + + Corespundere 
specificaţii tehnice 

Baguette 

112,00 Preţ unitar fără TVA 
Lovis Angro 

+ 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Lovis Angro 

Preţ unitar fără TVA 

Poscalino 
Corespundere 

specificaţii tehnice 

Poscalino 

Preţ unitar fără TVA 
Rogob 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar fără TVA 
Slavena Lux 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar fără TVA 
V A Struc 

Corespundere 
specificaţii tehnice 
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62,37 

61,50 

Z -i 

o n s 

Un i ta tea de m i s u r i 

Can t i t a tea 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar fără TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar tară TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Preţ unitar ftră TVA 

Corespundere 
specificaţii tehnice 

Combinat Piine 

Lactis 

Fabrica de Unt 

Incomlac 

Alim Total 

Baguette 

Lovis Angro 

Poscalino 

Rogob 

Slavena Lux 

V. A. Struc 



*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu a fost aplicat criteriul 
(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 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: nu a fost aplicată licitaţia electronică 
(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 1 
Operatorul economic n 

Lotul n Preţul fără TVA /noile 
valori 

Preţul fără TVA /noile 
valori 

Operatorul economic 1 
Operatorul economic n 

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 
Franzelă albă înbogaţită cu acid 
folie, Fe, feliată cat. I în ambalaj 

1 SA Combinatul de Pîine 
Bălţi 

186 880,00 

Pîine feliată din făină de secară în 
ambalaj înbogaţită cu acid folie, 
Fe. 

1 SA Combinatul de Pîine 
Bălţi 

139 542,00 

Ulei de floarea soarelui rafinat 
dezodorizat 

1 SRL Lovis-Angro 81 531,67 Ulei de floarea soarelui rafinat 
dezodorizat 2 SRL Baguette 86 655,00 

3 SRL V. A. Struc 88 086,00 
Lapte pasterizat (2,5 %) 1 SA Incomlac 1 416 600,00 
Chefir 2,5% amb. 0,5 kg 1 SA Fabrica de unt 

Floreşti 
384 900,00 

2 SA Incomlac 447 000,00 
3 SA Lactis 446 100,00 

Brînza de vaci (5 %) 1 SA Lactis 1 000 080,00 
2 SA Fabrica de unt 

Floreşti 
1 003 968,00 

3 SA Incomlac 1 016 496,00 Smîntînă (10 %) 1 SA Lactis 64 764,00 
2 SA Fabrica de unt 

Floreşti 
65 436,00 

Caşcaval cu cheag tare de 45% 1 SRL Lovis-Angro 278 918,33 



2 SA Lactis 296 000,00 
3 SA Fabrica de unt 

Floreşti 
302 142,00 

Unt 72-72.5% cu grăsimi 1 SRL Alim Total 984 111,11 

animaliere. 2 SA Fabrica de unt 
Floreşti 

1 180 548,00 

3 SA Incomlac 1 183 200,00 
4 SA Lactis 1 183 404,00 

Carne de la piept de curcan 1 SRL Pascolina 1 605 000,00 

refrigerată în vid ori într-o 2 SRL FPC Rogob 1 687 500,00 
atmosferă controlată 0,800-2 kg 3 SRL Slavena-Lux 1 985 700,00 

Pulpă de vită proaspătă, 
refrigerată, clasa E (excelentă), 
(dezosată) starea de îngrăşare-
slabă. Fără tendoane şi cartilaje. 

1 SRL FPC Rogob 1 293 750,00 

Pulpa de pui broiler dezosata, 
congelată, bine curăţate (lără 
pene) 

1 SRL Slavena-Lux 568 800,00 Pulpa de pui broiler dezosata, 
congelată, bine curăţate (lără 
pene) 

2 SRL FPC Rogob 612 450,00 

Carne congelată de la piept de 
găini broiler cu fierbere rapidă 
(fără os) 

1 SRL Slavena-Lux 686 250,00 

File de Merluciu congelată 
(glazură 25%-30%) 

1 SRL Slavena-Lux 1 320 000,00 File de Merluciu congelată 
(glazură 25%-30%) 2 SRL Baguette 1 692 000,00 
Făină de grîu cal. superioară 
(pentru panificaţie) săci 10 kg 

1 SRL V.A.Struc 62 265,00 

Crupe de porumb şlefuite 1 SRL V.A.Struc 15 500,00 
Crupe de grîu 1 SRL V.A.Struc 9 820,00 
Crupe de mei şlefuite cal. 1 1 SRL Lovis-Angro 14 400,00 Crupe de mei şlefuite cal. 1 

2 SRL V. A. Struc 16 240,00 
Arpacaş de orz (nepjiOBKa) 1 SRL V. A. Struc 9 255,00 
Arpacaş de orz mărunţit (imica) 1 SRL V. A. Struc 9 255,00 
Crupe de hrişcă cal. 1 1 SRL V.A.Struc 26 100,00 
Orez întreg şlefuit cal. 1 1 SRL Lovis-Angro 31 600,00 Orez întreg şlefuit cal. 1 

2 SRL V.A.Struc 32 850,00 
Fulgi de ovăz întregi 1 SRL V.A.Struc 20 725,00 
Griş 1 SRL Lovis-Angro 16 583,33 Griş 

2 SRL V.A.Struc 17 575,00 
Mazăre despicată şlefuită cal. 1 1 SRL Alim-Total 5 324,07 Mazăre despicată şlefuită cal. 1 

2 SRL V.A.Struc 5 720,00 
Linte - produsele uscate de 1 SRL V.A.Struc 14 830,00 
leguminoase trebuie să fie întregi, 2 SRL Baguette 15 840,00 
decojite şi despicate. 3 SRL Alim-Total 20 000,00 
Paste făinoase (scurte, tubulare, 
cornişoare) din faină de grîu tare 
(durum) de calitate superioară sau 
de calitatea întîi - gr. A extra. 

Nici un ofertant 

Paste făinoase lungi ( spaghete) 
din faină de grîu tare (durum) de 
calitate superioară sau de calitatea 
întîi -gr. A extra. 

Nici un ofertant 

Pastă de tomate (25%) Nici un ofertant 
Mazăre verde conservată cat. 
superioară (boabele cu epiderma 
subţire) 

Nici un ofertant 

Zahar tos 1 SRL V.A.Struc 248 850,00 
Sucuri 100% din fructe limpezit cu 
mai puţin de 5 g de zahăruri libere 
la 100 ml 

Nici un ofertant 



Magiun în asortiment (de caise, 
prune, mere) calitatea întîi 

1 SRL Lovis-Angro 41 333,33 

Drojdie de panificaţie uscate 1 SRL Lovis-Angro 23 600,00 Drojdie de panificaţie uscate 
2 SRL Baguette 23 877,00 

Sare iodată Nici un ofertant 
Ceai natural negru 1 SRL Alim-Total 82 350,00 
Cacao pudră - pudră de cacao 1 SRL Alim Total 19 225,00 Cacao pudră - pudră de cacao 

2 SRL Baguette 19 227,00 
Foi de dafin 1 SRL Baguette 1 166,70 
Vanilie 1 SRL Baguette 7 975,20 
Scorţişoară măcinată 1 SRL Lovis-Angro 11200,00 Scorţişoară măcinată 

2 SRL Baguette 11 625,00 
Seminţe de susan 1 SRL Lovis-Angro 3 075,00 Seminţe de susan 

2 SRL Baguette 3 118,50 

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 

- - - -

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

Data solicitării documentelor confirmative: Documentele privind criteriile şi cerinţele obligatorii de 
calificare, au fost anexate pe platforma electronică SIA 
RSAP MTender 

Data prezentării documentelor confirmative: Documentele privind criteriile şi cerinţele obligatorii de 
calificare, au fost anexate pe platforma electronică SIA 
RSAP MTender 

Denumirea 
agentului 

economic -
ofertant 

Se indică documentele confirmative pr 
atri 

ivind selecţia şi c 
)uire (inclusiv Dl 

alificarea OE conform documentaţiei de 
UAE) 

Denumirea 
agentului 

economic -
ofertant 1 
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Combinatul de pîine 
din Bălţi + + + + + + - + - - + + + + + + + + + + + + + + + + 
SA „Lactis" + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Fabrica de unt Floreşti + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
SA „Incomlac" + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -



SRL „Alim Total" + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + -

SRL „Baguette" 
- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

SRL „Lovis Angro" 
- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

SRL „Pascolina" + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + 

SRL „Rogob" + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + - + + -

SRL „Slavena -Lux" + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

SRL „V.A.Struc" + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic i Motivul respingerii /descalif icării 

SA Combinatul de pîine din Bălţi Lipsesc documentele : informaţii generale despre 
ofertant, Certificatul de atribuire a contului bancar, 
minimum ani de experienţă 

SA „Incomlac" Lipseşte documentul DUAE 
SRL „Alim Total" Nu a prezentat informaţia privind minimum ani de 

experienţă şi documentul DUAE 
SRL „Baguette" nu a prezentat formularul ofertei şi documentul DUAE 
SRL „Lovis Angro" Nu a prezentat formularul ofertei 
SRL „Pascolina" nu a prezentat declaraţia de neîncadrare în situaţii ce 

determină excluderea de la procedură, certificatul de 
efectuare sistematică a plăţii impozitelor şi 
contribuţiilor la bugetul de stat; nu a completat 
documentul DUAE. 

SRL „Rogob" nu a prezentat certificatul de atribuire a conturilor 
bancare, informaţia privind minimum ani de experienţă, 
certificatul pentru confirmarea capacităţii executării 
calitative a contractului de achiziţie şi nu a fost 
prezentat documentul DUAE 

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. a 

In urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. DAC-02/2018 din 08.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Operatorul 
economic 
desemnat 
câştigător 

Cantitatea 
Preţul unitar 

fară TVA 
Preţul total 
fară TVA 

Preţul total 
cu TVA 

Ulei de floarea soarelui 
rafinat dezodorizat SRL „V.A.Struc" 53001 16,62 88 086,00 105 682,00 
Chefir 2,5% amb. 0,5 kg Fabrica de unt 

Floreşti 30 000 1 12,83 384 900,00 415 800,00 
Brînza de vaci (5 %) SA „Lactis" 21 600 kg 46,30 1 000 080,00 1 080 000,00 
Smîntînă (10 %) SA „Lactis" 2 800 kg 23,13 64 764,00 69 944,00 
Caşcaval cu cheag tare de 
45% SA „Lactis" 3 700 kg 80,00 296 000,00 355 200,00 
Unt 72-72,5% cu grăsimi 
animaliere. 

Fabrica de unt 
Floreşti 10 200 kg 115,70 1 180 548,00 1 275 000,00 

Carne de la piept de curcan 
refrigerată în vid ori într-o 
atmosferă controlată 0,800-2 
kg 

SRL „Slavena -
Lux" 15 000 kg 132,40 1 985 700,00 2 382 750,00 



Pulpa de pui broiler 
dezosata, congelată, bine 
curăţate (fară pene) 

SRL „Slavena -
Lux" 

1 5 000 kg 37,92 568 800,00 682 500,00 

Carne congelată de la piept 
de găini broiler cu fierbere 
rapidă (fară os) 

SRL „Slavena -
Lux" 

1 5 000 kg 45,75 686 250,00 823 500,00 

File de Merluciu congelată 
(glazură 25%-30%) 

SRL „Slavena -
Lux" 

(0 000 kg 44,00 1 320 000,00 1 584 000,00 

Făină de grîu cal. superioară 
(pentru panificaţie) săci 10 
kg 

SRL „V.A.Struc" 0 500 kg 5,93 62 265,00 74 760,00 

Crupe de porumb şlefuite SRL „V.A.Struc" 2 500 kg 6,20 15 500,00 18 600,00 

Crupe de grîu SRL „V.A.Struc" 2 000 kg 4,91 9 820,00 11 780,00 

Crupe de mei şlefuite cal. 1 SRL „V.A.Struc" 2 000 kg 8,12 16 240,00 19 480,00 

Arpacaş de orz (nepjioBKa) SRL „V.A.Struc" 1 500 kg 6,17 9 255,00 11 100,00 
Arpacaş de orz mărunţit 
(flHKa) 

SRL „V.A.Struc" 1 500 kg 6,17 9 255,00 11 100,00 

Crupe de hrişcă cal. 1 SRL „V.A.Struc" 3 000 kg 8,70 26 100,00 31 320,00 
Orez întreg şlefuit cal. 1 SRL „V.A.Struc" 3 000 kg 10,95 32 850,00 39 420,00 
Fulgi de ovăz întregi SRL „V.A.Struc" 2 500 kg 8,29 20 725,00 24 875,00 
Griş SRL „V.A.Struc" 2 500 kg 7,03 17 575,00 21 100,00 
Mazăre despicată şlefuită cal. 
1 

SRL „V.A.Struc" 1 000 kg 5,72 5 720,00 6 180,00 

Linte - produsele uscate de 
leguminoase trebuie să fie 
întregi, decojite şi despicate. 

SRL „V.A.Struc" 1 000 kg 14,83 14 830,00 17 800,00 

Zahar tos 5 kg SRL „V.A.Struc" 21 000 kg 11,85 248 850,00 268 800,00 

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

economic 
Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA „Lactis" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: lactis lactis@mail.ru 
SA Fabrica de unt Floreşti Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: promilk md@inbox.ru 
SRL „Slavena -Lux" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: 0le2.barbascumpa@slavena.md 
SRL „V.A.Struc" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: struccc@mail.ru 
SA Combinatul de pîine din Bălţi Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: vitalii.russo@cpb.md 
SA „Incomlac" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: cibotaviorel@mail.ru 
SRL „Alim Total" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: alim.total@mail.ru 
SRL „Baguette" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: ba2uettebalti@111ail.ru 
SRL „Lovis Angro" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: lovisan2ro(2>mail.ru 
SRL „Pascolina" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail: pascolina@mail.ru 
SRL „Rogob" Nr. 10-13/203 , 10.12.2018 e-mail : r020bl@mail . ru / inf0@r020b .md 

*In fo rmarea ope ra to r i 
file:///C:/Users/User/Do> 

or economici despre decizia A N S C n r . 03D-9-19 din 09.01.20 
vn!oads/Decizie%2003D-9-191073695829156682941 . n d f : 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA „Lactis" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: lactis lactis@inail.ru 
SA Fabrica de unt Floreşti Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: promilk md@inbox.ru 
SRL „Slavena -Lux" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: 0le2.barbascumpa@slavena.111d 
SRL „V.A.Struc" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: struccc@mail.ru 
SA Combinatul de pîine din Bălţi Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: vitaIii.russo@fcpb.md 
SA „Incomlac" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: cibotaviorel@mail.ru 
SRL „Alim Total" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: aiim.total@mail.ru 
SRL „Baguette" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: ba2uettebalti@mail.ru 
SRL „Lovis Angro" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: lovisa112ro@mail.ru 
SRL „Pascolina" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: pascolina@mail.ru 
SRL „Rogob" Nr. 10-13/03 , 10.01.2019 e-mail: r020bl@mail.ru / info@ro20b.md 
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Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile ^ u M 
de lucru pentru achiziţit se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legn nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achiziţiile publice. 

Grupul qe lucru a respectat i c n u m u . ^ 
în cazul în care va loarea est imată a contractului 
este mai mică decât praguri le prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice 

• 6 zile în cazul transmiteri i comunicări i prin 
mij loace e lectronice şi /sau fax 

Grupul qe lucru a respectat i c n u m u . ^ 
în cazul în care va loarea est imată a contractului 
este mai mică decât praguri le prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice 

• 11 zile în cazul netransmiteri i comunicări i 
prin mij loace e lectronice şi/sau fax 

în cazul în care valoarea est imată a contractului 
este egală sau mai m a r e decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţi i le publice 

0 11 zile în cazul transmiteri i comunicări i prin 
mij loace e lectronice şi/sau fax 

în cazul în care valoarea est imată a contractului 
este egală sau mai m a r e decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţi i le publice 

• 16 zile în cazul netransmiteri i comunicări i 
prin mij loace e lectronice şi/sau fax 

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de 
aşteptare, se efectuează în conformitate 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 

Contractele de achiziţie încheiate: 

Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
261 (1), 264 (4) şi 265. 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului 

economic, 
(IDNO) 

Numărul 
contractu 

lui 

Data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

fără TVA cu TVA 

Termenul de 
valabil i tate a 
contractului 

SA „Lactis" 
(1003602151429) 

Nr.8 10.01.2019 15800000-6 1 360 844,00 1 505 144,00 31.07.2019 

SA "Fabrica de 
unt din Floreşti" 
(1003607011922) 

Nr.7 10.01.2019 15800000-6 1 565 448,00 1 690 800,00 31.07.2019 

SRL „Slavena -
Lux" 

(1002600003240) 

Nr.6 10.01.2019 15800000-6 4 560 750,00 5 472 750,00 31.07.2019 

SRL 
„V.A.Struc" 

(1003602028938) 

Nr.5 10.01.2019 15800000-6 577 071,00 661 997,00 31.07.2019 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_. 
Argumentare: -

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Ghenadie Smulschii 
(Nume, Prenume) 











DAREA DE SEAMĂ 
Nr. 46

privind desfăşurarea procedurii de negociere 
tară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

“28” decembrie 2018 mun. Chişinău

Autoritatea contractantă: Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

IDNO: 1007600000794

In conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfăşurată procedura de 
achiziţionare a Instrumentarului Otorinolaringologice.
Cod CPV: 30000000-9,
cu următoarele caracteristici: Instrumentarul Otorinolarinuolouic_________________

(descrierea succintă a bunu rilo r/lucrărilo r/serv ic iilo r)
Cauza selectării operatorului economic: ţinînd cont de faptul că Instrumentarele date au fost 
derulate electronic de mai multe ori. şi din cauza lipsei ofertelor IP USMF ..Nicolae Testemiţanu" a 
remis invitaţii operatorilor economici care ar putea satisface necesităţile instituţiei.
Sursele de finanţare: buget propriu

Temeiul juridic al achiziţiei:
Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 art. 56. alin. ( 1 ). lit. a).
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
procedura de achiziţii publice prin negociere tară publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare, nr. 668 din 27.05.2016.

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

Grupul de lucru constituit în scopul achiziţionării Instrumentarului Otorinolaringologic a 
decis de a aplica procedura de negociere tară publicare prealabilă a unui anunţ de participare în 
conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, şi anume 
art.56. alin. 1. lit.a) , deoarece au fost organizate de mai multe ori proceduri de achiziţie pe 
platforma e-licitaţie şi nu a fost prezentată nici o ofertă.

*In rezultatul procedurii de achiziţie prin ___________ ________________ nr. ____ din
____________ . a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:



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

e c o n o m ic
C o d  C P V

N r .  şi d a t a  

c o n t r a c t u lu i  

î n r e g i s t r a t  la 

A A P

N r .  şi d a t a  

D ă r i i  d e  S e a m ă  

î n r e g i s t r a t ă  la 

A A P

V a l o a r e a

c o n t r a c t u lu i

T e r m e n u l
de

v a la b i l i t a t e
a

c o n t r a c t u lu i

1.

2

completează in cazul aplicării punctelor / / 7 (2) şi / Ui.

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

1. ..SOGNO “ SRL;

Explicaţii şi răspunsuri la Invitaţia la negociere:

1. Demersul Nr.___ din "___“_________20__, înaintat de__________________________
(denum irea operatorului econom ic)

(expunerea succintă a rezum atu lu i dem ersului)
S-a răspuns prin scrisoarea Nr.___ din " “________ 20__. oferindu-se tuturor
operatorilor economici înregistraţi următoarea informaţie:

(expunerea succintă a răspunsului)

Pînă la termenul limită 26.12.2018, ora 14.00, potrivit procesului verbal de deschidere, a fost 
depusă 1 ofertă, după cum urmează:

Nr.
d/o

Denumirea operatorului 
economic IDNO Datele de relaţii ale 

operatorului economie Fondatorii

1 . ..SOGNO” SRL 1004600013854 Mun. Chişinău, 
str.Academiei nr.2 Petru Iarovoi

2

In cadrul procedurii au fost negociate următoarele elemente:
1 . _______________ _____  ___________  ____  _ _  __________________________________

In urma negocierii elementelor contractului între grupul de lucru şi operatorii economici au fost 
determinaţi câştigători operatorii economici: .. SOGNO ” SRL. c/f 1004600013854. num. Chişinău. 
str.Academiei nr.2.

Datele de calificare ale operatorilor economiei:
1. Cerţillcat/Decizie de înregistrare a întreprinderii:
2. Informaţii generale ;
3. Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice.

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă operatorul economic corespunde cerinţelor solicitate, 
a consemnat existenţa documentelor prezentate şi situaţiilor constatate, durata de livrare precum şi 
alte informaţii necesare atribuirii contractului de achiziţii.
Drept urmare au fost prezentate şi examinate următoarele documente:

1. C'eilificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii;
2. Informaţii generale :
3. Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice.



Comentarii :

Contractul de achiziţie încheiat:
In baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 173 din "27" decembrie 2018 s-a 
încheiat contractul de achiziţie:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorilor
economici

(II)NP)

Numărul şi 
data

contractelor
Cod
CPV

Valoarea contractelor Termenul de 
valabilitate a 
contractelorfără TVA cu TVA

1. ..SOGNO" SRL
Nr.233 din 
27.12.2018

33100000
-1 67495.00 80978.40 31 .03. 2019

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.

Executor: C adeln ic  N ata lia  
Tel.: 0 2 2 -2 0 5 -2 6 7



DAREA DE SEAMA
Nr.013-NFp

privind modificarea contractului nr.00ratrFp din 1 g.09.201 g

28 decembrie 2018

Autor;itatea contractantl: i.M.,,pIATA CENTRALA"

IDNO: 1003600056726

contractului prin procedura de
fapt pentru care poartd rds

Pre;edirrtele grupului
BU$TIIJC Lilia

Ex.: N.Colodrolchi
Tel.: 022'.277924

mun.Chi;indu

Proceclura de achizi{ie public5: Negociere fbrd public areaprealabild a unui anun! de participare

Tipul obiectului de achizifie: Lucrdri

obiectul achizifiei: !f:lt de reparalie a imbrdcdmintei asfaltice la obiectivele i.M. ,,pIA1ACENTRALA",

Cod CIPV: 45233222-l

Surseler de finanfare: Buget propriu.

in rezulltatul desftgurdrii procedurii de achizi[iepublica prin procedura de negociere fbr6 publicareaprealab;ila a unui anunJ de participare la 18 septembrie ZOtg afost incheiat contractul nr.NFp/001 cuoperatorul economic ,,NICONES-GRUP,, s.Rr. in sumd de g47241,2g MDL.

La data de 26 decembrie 201 8 operatorul economic ,,NICoNES-GRUP" S.R.L. a solicitat prelungirea
termenuLlui de valabilitate a contractului, deoarece lucrdrile de reparalie a imbr6cdmintei asfaltice aufost sistate la 14 noiembrie 20lg din cauza timpului nefavorabil.

linind cont de specificul lucrdrilor gi de condiliile climaterice nefavorabile grupul de lucru a acceptatmodificrarea contractului cu prelungirea termenului de valabilitate prii incheierea unui acordaditional.

Documr:ntafia care a stat labazaincheierii acordului adi{ional:
1. licrisoarea parvenitd din partea operatorului economic ,,NICONES-GRUP,, s.R.L. Decizia

5;rupului de lucru pentru achizilii proces-verbal nr.105 din 27 decembrie 201 g.

Motivele/argumentele modificrrii contractului de achizitie publicr:
Din cauza conditiilor climaterice nefavorabile Lucrdrile de repar alie a imbrdcdmintei asfaltice la
obiectivr:le i.fr4. enla CENTRALE au fost sistate.

in baza deciziei grupului de lucru proces-verbal nr.105 din 27 decembrie 201g s-au efectuat
urmdtoa:rele modificdri ale contractului nr.00latrFp din 1g.09.201g:

inpunctul 13.5 textul "31 decembrie 20l8" se substituie cutextul ,,30 iunie 20lg-.

Prin pre:zenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea atribuirii
publicarea prealabild a unui anun! de parlicipare,
vederilor legale in vigoare.

rara
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Model-tip 

 

DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.   1     Din    28 decembrie   2018   .    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

 

Localitate Or. Cimișlia 

IDNO 1009601000290 

Adresa str. Ștefan cel Mare, 12 

Număr de telefon 0 241 2 62 86, 0 241 2 68 44 

Număr de fax 0 241 2 62 86 

E-mail adrsud@gmail.com 

Adresa de internet www.adrsud.md 

Persoana de contact Coroian Dorin, Zlati Olga 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP cu publicare 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Servicii de asistență în vederea elaborării 

profilurilor investiționale raionale și a catalogului 

investițional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 

Cod CPV 79311100 - 8 servicii de elaborare de studii 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

Nu se aplică 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 

 Nr: MD-2018-11-16-000177-1 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/10016992 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 03.12.2018 Ora:15.11 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □    

 

Da □    

Data: 

Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: MD-2018-11-16-000177-1 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/MD-

2018-11-16-000177-1 

Data publicării/ 

transmiterii:16.11.2018 

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

achiziție□ licitație electronică□ catalog 

electronic□ 

https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-16-000177-1
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Sursa de finanțare 
Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: UE 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 103 825 lei 

 

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

aplică 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

------------ ------------- 

 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost înregistrate 
(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: Nu au fost înregistrate 
(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 conform datelor din sistemul electronic achiziții.md (data 

29.11.2018, ora 10:00), au fost depuse 2 oferte: 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

Igor Torpan – persoană fizică 0983007405183 Nu se aplică 

Vasile Sidor -  persoană fizică 2008040011530 Nu se aplică 

 

Deschiderea ofertelor conform datelor din sistemul electronic achiziții.md a avut loc la data de 

03 decembrie 2018 ora 15:11. 

 

Oferte întârziate (după caz): Nu sunt înregistrate de sistem. 

 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

   

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
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Denumirea operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția pentru 

ofertă 

(după caz) 

Igor Torpan – persoană fizică + + + Nu a fost solicitată 

Vasile Sidor -  persoană fizică + + + Nu a fost solicitată 

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

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz): Nu sunt 

 

8. Modalitatea de evaluare: A fost doar un singur lot 

 
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     □               

 

Nu se aplică 

 

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  

Igor Torpan – persoană 

fizică 

Vasile Sidor -  persoană  

fizică 

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 

1 

Servicii de asistență 

în vederea elaborării 

profilurilor 

investiționale 

raionale și a 

catalogului 

investițional pentru 

Regiunea de 

Dezvoltare Sud 

se
rv

ic
iu

 

1
 

1
0
3

 5
0
0
 l

ei
 

+
  

1
0
3

 8
0
0
 l

ei
 

 +
 

 

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

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
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Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

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

se aplică. 

*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 

Igor Torpan – persoană fizică 
 

Servicii de asistență în vederea elaborării profilurilor investiționale raionale 

și a catalogului investițional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud  
99 

Propunerea financiară 103 500 
40 

Experiența similară + 
30 

Experiența profesională a personalului propus + 
20 

Recomandări + 
9 

Vasile Sidor – persoană fizică 
 

Servicii de asistență în vederea elaborării profilurilor investiționale raionale 

și a catalogului investițional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud  
89,88 

Propunerea financiară 103 800 
39,88 

Experiența similară + 
24 

Experiența profesională a personalului propus + 
18 

Recomandări + 
8 

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 2 Runda 3 

Servicii de asistență în vederea elaborării 

profilurilor investiționale raionale și a catalogului 

investițional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 

Prețul fără 

TVA/noile valori 

Prețul fără 

TVA/noile valori 

Prețul fără TVA 

/noile valori 

Igor Torpan – persoană fizică 103 500 103 500 103 500 

Vasile Sidor – persoană fizică 103 800 103 800 103 800 

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Servicii de asistență în vederea 

elaborării profilurilor 

investiționale raionale și a 

catalogului investițional pentru 

Regiunea de Dezvoltare Sud 

1 Igor Torpan – persoană 

fizică 

103 500 / 99 

2 Vasile Sidor – persoană 

fizică 

103 800 / 89,88 
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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: Nu s-au înregistrat 

asemenea cazuri. 
 

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: Nu se aplică 

Data prezentării documentelor confirmative: Nu se aplică 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

 

Servicii de asistență în 

vederea elaborării profilurilor 

investiționale raionale și a 

catalogului investițional 

pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud 

O
fe

rt
a
 

A
ct

 d
e
 î

n
re

g
is

tr
a
re

 a
 

p
er

so
a
n

ei
 j

u
ri

d
ic

e 

E
x
p

er
ie

n
ța

 s
im

il
a
ră

 

A
ct

 c
e 

co
n

fi
rm

ă
 

id
en

ti
ta

te
a
 

p
er

so
n

a
lu

lu
i 

S
tu

d
ii

 î
n

 d
o
m

en
iu

 a
le

 

p
er

so
n

a
lu

lu
i 

C
v

-u
l 

p
er

so
n

a
lu

lu
i 

p
ro

p
u

s 

R
ec

o
m

a
n

d
ă
ri

 

S
p

ec
if

ic
a
ți

a
 d

e 
p

re
ț 

D
U

A
E

 

Igor Torpan – persoană 

fizică 

+ + + + + + + + + 

 

14. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
 

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. 1 din 17 decembrie 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 
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Servicii de asistență în 

vederea elaborării 

profilurilor investiționale 

raionale și a catalogului 

investițional pentru 

Regiunea de Dezvoltare Sud 

 

Igor Torpan 

–  persoană 

fizică 

 

 

1 

 

 

103 500 lei 

 

 

103 500 lei 

 

 

103 500 lei 

(TVA la cota 

zero) 

 

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Igor Torpan –  persoană fizică 18.12.2018 Prin e-mail 

Vasile Sidor – persoană fizică 18.12.2018 Prin 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. 

18.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 

Igor Torpan 

0983007405183  

MD-2018-11-16-

000177-1-11/1 28.12.2018 79311100 - 8 
103500 

lei 

103500 lei 

TVA cota 

zero 

30.04.2019 

 

19.Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplica 

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: 

 

    Maria Culeșov    

     (Nume, Prenume) 

 

                  (Semnătura)   

 

                      L.Ș. 

 

 

 

 

 

 



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

Nr._din 31.12.18 .

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante lnspectoratul General al Politiei
Localitate Mun. Chiqindu
IDNO r013601000495
Adresa Str. Tiraspol lIlI
Numir de telefon 022 868 t06
NumIr de fax
E-mail al exandru. b otan(d,i gp . go v. md
Adresa de internet
Persoana de contact Alexandru Bofan

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate Licitatie deschisd
Tipul obiectului contractului de
achizif ie/acordului-cadru

Bunuri / Servicii I Lucrdri n

Obiectul de achizitie produse petroliere
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor pro,ieduri decdt licitalia
deschisd sou cerereo ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuiie)

Nr: ocds-b3wdp I -MD -1544082686875
Link-ul:
http s : I I achi ziti i . md I r o I pvblic I tender I 2 | 0 02 4 9 8

Data si ora deschiderii ofertelor Data:26.12.2018 | Ora:l1.00
Anunf de intenfie publicat in BAP Nur Dan

Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisl

Nr:

Link-ul : https : I I mtender. gov. md/tenders/o cds -

b3wdp 1 -MD-I 5 44082686875
Data publicdrii/
transmiterii: 06. 12. 1 8

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nur' acord-cadrua sistem dinamic de
achizifien licitalie electronicdn
catalos electronicl

Sursa de finanfare
Buget de stat /
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 2 4t6 666,67



4.

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de narticinare
IM,,Tirex Petrol" SA

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

ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modfficdri)

6. Pini la termenul-limiti (data 26.12.2018, ora 11:00), au fost depuse _1_ oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 26.12.2018 ora 11:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului :--
Contestarea documentatiei de atribuire Nur' | Dan

Rezumatul mod ifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Indica{i sursa utilizatd ;i data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data: --

Termen-limitl de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nu/
Da r Cu zile

Denumirea operatorilor
economtcr

IDNO Asocia{ii/administratorii

IM..Tirex Petrol" SA 100360000827s --l Andronic Alexandru

Denumirea operatorilor
economrcr

Data, ora prezentirii Notificdri privind
restituirea ofertelor

Nu au fost

7, Documentele ce constituie oferta:

neprezemaru)

Constatiri/Com entar ii (dup d c az)'. _nu sunl

Denumirea
operhtorilor
bconomici

Propunbrea
tehnici

Piopunerea
financiari

DUAB Gaianlia
pentru oferti

(dupd caz)
IM,,Tirex Petrol"

SA

+ + + T

(Informalia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,, + " tn cazul prezentdrii, ,,- " in cazul



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

Alte limitari privind numdrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant

Nu sunt

Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

Nu sunt

8. Modalitatea de evaluare:

9, Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,, + " fn cazul corespunderii
;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd tn cazul tn 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 aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai
bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Criteriul aplicat *Denumirea qi num[rul lotului (aceastd rubrici ie ,q co*pkt, f"
cazul in care in cadrul procedurii de alribuire sunt aplicate mai
multe criterii e itrrtbuirel

pre{ul cel mai scdzut '/
costul cel mai scdzut n
cel mai bun raport calitate-preJ n
cel mai bun raport calitate-cost n

Nf..
iat; Denumirea lotului

,fF

o
, )c!

u

ir,l:i:6)

oli

cl
,Ui

Operatori ."";"-i.i

iM,,Tirex Petrol" SA

::::{:
ir>
F.

.E

.,o

t)
YE
lJa'

o.Y

vo

<

EI'g lt6:p

=

R

rii: 
" 

.9,
b"E
Eg

: tiF
Yrr

o8
aia

I
Lot I

benzina AI-95 litri 135000.
00 I 5.1 30 +

2
Lot2

Motorina euro 5 litri 21048 13.430 +



Denumirea factorului de evaluare ;i
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
totctl per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul 1 Pre{ul fdrl TVA/noile

valori
Preful,firi TVA
. /noile valori

Operatorul econom c1
Operatorul econom cn

Lotul n Pretul fIrI TVA /noile
valori

Preful fIrI TVA
/noile valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de maijos in cazul aplicdrii licitayiei electronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribui

12. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut) cerin{elor
stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

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

Data solicitdrii documentelor confirmative:

ul olertetor ln urma a crrterulor de atrl re
Denumirea lotului ctas;;ent Denumirea operatorului

^^^--^'-^-a^economtc
Preful ofertei fdrl

TVA/Punctaiul acumulat
Lot I

benzina AI-95
I IM,,Tirex Petrol" SA 1 5.1 30

Lot2
Motorina euro 5

1

IM..Tirex Petrol" SA 1a AaA
I J.+JU

Operatorul economic Documentul
qi/sau

infoimafia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului
economic

D ata pr ezentdrii do cumentelor confrrmative :

Denumirea Se indicd documentele confirmative privind selecfia qi calificarea OE
torului conform documentafiei de atribuire (inclusiv DUAE)



economic
Lotul
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IM,,Tirex Petrol"

SA T -r T -T. T -r + T T + T + T T

14. Ofertanfii respinqildescalificafi:

Den umirea operatorului economici Motivul respingeriildescalifi cI rii
Nu sunt

Notd* In cazul ln 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 tqbel identic
celui de la pct. 14.

15. in urma examiniri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribui re,, in baza
deciziei grupului de lucru nr. 81 din 04.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru :

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

Noti* Iffirmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute la art. 2 aIin. (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
n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egali sau mai mare dec6t

! ll zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax

Denumirea lotului Operatorul economic
desemnat cistieitor

Cantita
tea

Prefut unitar
flri TVA

Preful total
fnri TVA

Pretul, total
tu ivA

Lot I
benzina AI-95 IM,,Tirex Petrol" SA I 5.1 30

2325224.64 2789333.28Lot2
Motorina euro 5

IM,,Tirex Petrol" SA t 3.430

Denumirea operatorului
^-^-^'--t^economtc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

iM,,Ti.e* Petrol" SA
27.12.18 Ie-mail]



pragurile prevdzute la art. 2 aIin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax

Respectarea termenelor prevdzute la alin. (1)
articolul 32 este facultativd in urmdtoarele
aazutt'.

'/ atunci cind contractul de achizilii
publice/acordul-cadru respectiv urmeazd s[ fi e
incheiat cu un operator economic care a fost
singurul ofertant la procedura de atribuire gi

nu existd alli operatori economici implica{i in
respectiva procedurd de atribuire;

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 03.07.2016,
asteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV
Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (l), 264 @) ;i 265.

24. Contractele de achizi{ie incheiate:

inclusiv a termenelor de
Capitolul I (Calcularea

;.ti$r}+ ..)!

,.::;, -!

": 
t-tr"t-uf

' valabilitate

-""g-*,11

?riliii

iitl
si:

Nni"*
,.dl

i":#r* J';
IM,,Tirex
Petrol" SRL,
IDNO
I 003600008275

r41 31.12.l8 09 100000-0 2325224.64 2789333.28 31.t2.r9

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de aEteptare pentru incheierea
contrsctului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum ;i cd tn cazul depunerii
c onte sta(iilo r, ac e us te a a u fo s t exa min at e E i s o I u(io n ate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi1ii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspandere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

_Viorel GANDRABUR

Executor: Al. Bofan
Tel.: 022-868- I 06



A(odel-tip

DAREA DE SEAMA
cle atribuire a contractului de achizi{ii publice {
de inchciere a acordului-cadru r
de anulare a procedurii de atribuire rt

Nr. 26 din27 "12.2018.

1. Date cu privire la autorirtatea contractantd:

2. Date cu priivire la procetlura de atribuire:

Denumirea autoritdtii cont ractante Mini sterul Sdn6t4ltf,M!!9ff Jtltq!99!9fLjtq..!g&
Localitate qu.qbbilqr) 

--IDNO 1 00760 l 00079 I

Adresa Str. V. Alecsandri, 2

Num[r de tr:lefon 02226 8820
Numlr de fax
E-mail victori a. lev i nta6Dmsr:n ps. prov.md

Adresa de internet www.msmps.gov.md
Persoana de: contact Levinl.a Victoria

Tipul rrroce ilurii d g_4]lribuire aplicq.lle .___
Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cad ru

Licitatie deschisd

Bunuri l Servicii V l,,.rcrari I

Obiectul de achizitie
Cod CPV

S.typt_delgZelizi cit ___

19713000-5 - Servicii <le

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerii procedurii cle atribuire (i'n cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licite(ia 'deschisd
s au c e r e r e q _"fu tslgf @,_ p!qyt__
Nr. procedurii de atribuire (inclwsiv link-ul
procedurii de atribuire)

MD-201 8-1 2-04-0001 19-t _ __
h ttp s : //mten d e r. gov. m d /ten dert;/M Dt -20 I Ei' 1 2 -'0 4 -

000 1 76- r

Data si ora deschiderii ofertelor Data: 11j2.2018 | Ora 14:29

Anun! de intenfie publicat in BAP Nu{ Dar
Data:
Link-ul:

Anun{ de participzrre publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisI

MD-201 -12-04-000r'l6-1

https ://rntender. g,rv. md/tenderr;/MD,-20 | ti- | 2-04 -

000 r 76- I

Data pub
transmite

lichLii/
rii: 04.12.2018

Tehnici qi instrumerrte specifice de atribuire Nu{ acord-cadrur sistr:m dinitrn iic de

ach izitier I ir:ritatie e lectnon iciirl t:atalog
electron icl

Sursa de finanfare Buget de stat r/

Buget CNAM I
Buget CNAS I
Surse externe I
Alte surse: findic'atil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 300 000,00

3. Operatorii economici care au detrrus cereri de participare la pror:edura rile atribuire:



torilor economici

Clarific[ri privind docurnentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul' in care aufctst solicitate clarificdri)

Modific[ri operate in documenta{ia de atriburire:
(Se va completa in cazttl in <:are aufost operate moalfficdri)

nerii cererii de panticipnre

6. Pini f a termenul-lirrritl (data l],12.2018, orar t4:29), au fost depruse 4 olferl;e:

Nu au fost modificlri

lJu r
Dar Cu

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit

Denumirea operato
econornici

Detagamentul de pa:zii

OP,,Thor Security (3ro

SRL

rilor IDNO Asociarfii/adm inistrato rii

1003600104867

up" r014600035138

te 1006600015760

1010500043506

Deschiderea ofertr:lor a arrut loc la data de 18.12'2018 ora l2:03i.

Oferle intdrziate (&lpd ca:z);

7. Documentele ce constitutie ofertn;

(Inforntayia prnind rkt-cnmr:ntele prezenlate se va consemna prin: ,,t- " in cazul prezenldrii,

cazul neprezenldrii)

Data solicitirnii clar:ilhcflrilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintii a rezumatului
demersului
Data transnriterii
Rispunsul la demers

Contestarea documentatieii de atritruire IrJu { Dar

Rezumatul modifi ci rilor
Publicate in BAP/alte rnijloacelor de
informare Hupd c
Transmise operatorilor ecrtnomici tn registra{i

SRL,,Media Securil.a

Denurnirea
operatorilor
econornici

Propunerea
tehnicl

Propunerea
financiard

DI]AE Garan{ia
pentruL ofefiI

Detagamentul de

oazd oaramilitard

'l- T +

Constatdri/Come:ntarii (dupd caz) :



Pentru fiecare lot { Pentru mai multe loturi cumullate tr Pentru toate loturile

AIte limitdri privind numbrul de lloturi care
pot fi atribuite aceluiasi of'ertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
ne loturi

8. Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

*Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubriccr tt€ va lompleta in cazul
in cane tn cadnil procedurii de atribui,re sunt apli,cate nqql multe cyitet ii
de afribuire)

10. Informa{ia privinrl ofertele depuse:

(Informalia p,rivind c'orespunderea OE cu specificaliile tehnice se va i,qdiccr prin: ,, j- " inr cazu,l

corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necores.punderii)

Constatlri/Comentarii (s'e comp,leteazd in cazttl in care specirtcqiil'e tehnice al'e unui OE nu
corespund cerinlela,r stabilite in docuntentalia de atribuire, cu e:y,punctrea neconformitd{ii)

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

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturil,e care aufost atribuit'e tn baza criteriil,cr; cel
mai bun raport calftarc-prel sau ce'l mai bun raport calitate-cost,)

Criteriul aplicat

prelul cel mai scdzut {
costul cel mai scdzut !
cel rnai bun raport calitate-pre] !
cel mai bun raport calitate-cr:st n

Nr.
lot

Denumirea lotului

)d
L
0)d

o)

q)

D

q)

(J

Operatori economici

Deta;amen

tul de pazd
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a
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liecuritate

Gnlp"
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Denuminea factorului cle evaluare qi
ponderea fieclrui factor Valoarea din ofertii Punctar.jul calculat

Denumirea operatoru lui eoonomic

Denumirea lotului 'se ttq inalica punctajul
otal per lat)

Factorul I

Factorul n

* Informalia privirnrl rez;ultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos [n cazul aplicdrii licitaliei electrctnice)

1tr. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritrilfi sau confirmarea unor date, privind corespunderea
ofertei gi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pref{rlui anorrnal rdre scizut)
cerin{elor stabilite in documenta{ia de atribuiire s-a solicitat:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele startrilite in
documentafia de nl;ribuire:

Data solicitiirii documentelor confiirmartive:

Denu mirea operatorului
econornic

Ofe,rtele Inifiale RLunda I t(unda 2 Runda 3

Lotul I f'reful flr[
TVA/noile vnlori

Pre{ul flrd
TVA/noile valori

Pre{ul fflri
TVl./noine v:llori

P're{ul firi TVA
/noile valori

Detasamentul de pazd
oaramilitand

271 560.00 270 000,00 258 000.00 246 000,00

OP ,,Thor Security
Grouo" SRI

247 000,00 247 000.00 247 000,00 247 000.00

SRL,,Media Securitate
GruD"

295 000,00 270 000,00 270 000.00 270 000,00

IS Sevicii nazd a MAI 280 320.00 280 320.00 2t80 320,00 280 320,00

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Pre{rul olfertr;ei f[rI
TVr\lPunctai uI acumulat

Lotul I I
2

n

Operatorul economic Documentul
gi/sau

inlbrma{ia
solicitatl

Data transmiterii Risrpunsul operatorullui economic

Data prezentdrii documentelor confirrnative :



Denumirea
operatorului

economic

Se indic[ documentele confirrnative privind selecfia,si calificarea (]E conform
documenta(iei de atribuirer (inclusiv DLIAE)

Lotul I
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Detaqamentul de

oazd oaramilitar'l
t- + + + + T T T T +

14. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oDeriatorultui economici Motivul respingerii/descalilir:drii

Noti* in cazul irt care o.ferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerinlele stabilite fn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui ale la pat. 14.

15. in urma examinf,ri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul procerluri de, atribuire,inbaza
deciziei grupului de lucru nr" 4 din 22.1L,2018 s-a decis atribuirea contractului de

achizi{ie publicS:

16. Informarea operatorilor econornici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

NotI* Informarea operatorilor economici implicali tn procedttra de atribuire despre deciziile

grupului de lucru ltintru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. :ll al Legii

nr. l3l din 3 iulie 2015 p'vivind achiziliile publice.

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

5

Denumirea lotului O;reratorul
economic
desemnat
ciistisltor

Cantitatt:a Pre{ul
unitar

fflrl TVA

Prefutr totall f[r:i
'IVA

lPne{ul total cu
TVA

Servicii de pazFt Deta.gamentul
de pazd

oaramilitari

I 246 000.00 246 000.00 295 200.00

Den umirea operal;orului
ecomomic

Data transmiterii Modtalitatea d,er transmitere

Detagament ul de pazd pararn i I ita rd

OP ,,Thor Security Group" SRL

SRL,,Media Securitate Grup"
iS Sevicii pazd aMAl

21.12.2018 SIA RSaIP



In cazul in care valoa
este rnai mic[ dec61. p
alin. (3) al Legii nr. l.

cazul in care valoarea
este egald sau nn

prevdzute la ar1.2 ali

Notd* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de a;teptare, se efectueazd in confctrmitate
I (Calcularea Termenului) al Codlului Civil, ;i implicit,

nr. I31 di,n 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI U Capitolul
art. 261 (1), 264 (a) qi 265,

24. Contractele de achizi{ie incheiate:

ranea ,estimatd a contractului
pragurif e prev[:rute la art. 2
l3l din 3 iulier 2015 privind

! 6 zile in cazul transmiterii comrunicarii prin
miiloace electronice [;i/sau fax
n ll zile in cazul netransmiiterii comunicarii orirr
mijloace electro'nice g;i/sau fax

rarea rlstimatd a contractului
r:ri mare deciit pragurile
in. (3) al Legii nr. 131 din 3

riziliile publice

tr ll zile in cazul rtransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice q;i/sau fax
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rnijloace electronice si/sau fax

Nr.
d/o

Denumirea
operatorutrui

economic,
flDNO)

Nrrrrnlrul
contractullui

DaLta

contra
ctului

Cod CPV
Valoarea contractului Termenul de

valabilitate a
contractuluiftrI T]VA r:u TV.d

Detagament
ul de pazd,

paramilitard

MD-2018-
l2-04-
000176-1-
t1tct4n9

27.12.
2018

75200000-8 246 000.00 295 200,,00 31.t2.2019

25. Anularea procedur:ii de :lchizi{ier publicl:

in temeiul art.7I ahin. lit

Argumentare:

Prin prezenta clure 'de seemd, g,rupul de lucru declard cd terntenwl cle uEteptare pentrw
inclteierea contractului/contracte'lor indicate a fost respectat (exceptdnd aazuritre prevdzute
de art, 32 alin. (3) ul Legii nr. 131 din 3 iulie i1015 privind aclbizitttile publ'ice )n precwrn;i cd
in cazul depunerii contestaliilor, flc,eustea aufast examinate pi solu'lionate,

Prin prezenta daret de seamd, llrupul
desfusurdrii proc:edurii de aclhiziNie,
prevederilor legule iin vigoare.

de lucru pentru aclxiziliti conJir,md corec'tti.tudinea

fapt pentru care .poartd rdslountlere r:onform

Conduc[torul gruprului dle lucru pentru achizi{ii:

Boris GILCA
()rlume, Prenume)
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   X 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. cds-b3wdp1-MD-1541755188213 Din 11.01.2019.    

 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1003600153360 
Adresa Mun.Chișinău, bd.dacia 5/2 
Număr de telefon 0-22-52-81-17 
Număr de fax 0-22-53-24-07 
E-mail amtbotanica@ms.md 
Adresa de internet www.amtbotanica.ms.md 
Persoana de contact Cecoi Mariana 

 

Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică 
Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 
Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Reactive, calibratori, materiale de control și 

consumabile pentru Analizatorul Cobas 6000, 

sistem închis 
Cod CPV 33696500-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 

sau cererea ofertelor de prețuri) 

Licitația publică 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 
 Nr:ocds-b3wdp1-MD-1541755188213 

Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 17.12.2018 Data și ora deschiderii 

ofertelor 
Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □    
 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 
Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1541755188213 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156 
Data publicării/ 
transmiterii: 09.11.2018 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□V  Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  
Sursa de finanțare 

Buget de stat □ 
Buget CNAM □V 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 400 000,00 lei 

 

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

Becor SRL 17.12.2018 

mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amtbotanica.ms.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1541755188213
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1541755188213
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Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost 
 

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 □    

 

Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost 
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 

 

Până la termenul-limită (data 17.12.2018, ora 13:27), au fost depuse 1 oferte: 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

Becor SRL 1003600060828 Bezer Iurie 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17.12.2018 ora13:28. 

Oferte întârziate (după caz): nu au fost 

 

Documentele ce constituie oferta: 
Denumirea operatorilor 

economici 
Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             

financiară 
DUAE Garanția 

pentru ofertă 

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

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz): nu au fost 
 

Modalitatea de evaluare: 
Pentru fiecare lot        □                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □     X                          

 
Alte limitări privind numărul de loturi care 

pot fi atribuite aceluiași ofertant 
 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 

pe loturi 
Sistem închis 

 

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                     □ X Pe lista întreagă 
 

Informația privind ofertele depuse: 

Nr. 

lot 
Denumirea lotului 

Unitatea 

de 

măsură 
Cantitatea 

Operatori economici  

Becor SRL 

Preț unitar fără TVA 
Corespundere  

specificații tehnice 

 

Reactive, calibratori, materiale de 

control și consumabile pentru 

Analizatorul Cobas 6000, sistem închis 

    

https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
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1.  

Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 
500T), ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 500 buc 

40000 1,25 

+ 

2.  

Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T), 
ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 300 

buc 2000 2 

+ 

3.  

Alkaline Phosphatase IFCC  (ALP IFCC, 400T), 
ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 400 

buc 8400 2 

+ 

4.  

Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste 
de 300 

buc 12900 5,95 

+ 

5.  

Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 
500T), ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 500 

buc 35000 1,25 

+ 

6.  

Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 350T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 350 

buc 20000 1,67 

+ 

7.  

Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste 
de 250 

buc 20000 3,08 

+ 

8.  
Calcium (CA, 300T), ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 300 

buc 7200 1,95 
+ 

9.  

Cholesterol  (CHOL HiCo, 400T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 400 

buc 60000 2,04 

+ 

10.  
CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 1000 5,1 
+ 

11.  

Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 700 

buc 42000 0,88 

+ 

12.  

g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de  400 

buc 10800 2,11 

+ 

13.  

Glucose HK  (GLUC HK, 800T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 800 

buc 73000 1,53 

+ 

14.  

HDL-Cholesterol  (HDL-C, 200T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 200 

buc 6000 6,81 

+ 

15.  
Iron  (IRON, 200T), ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 3000 3,45 
+ 

16.  

Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 300 

buc 1000 2,84 

+ 

17.  
LDL-C gen.3,  ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu 200 teste 

buc 6200 21,18 
+ 

18.  

Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 200 

buc 1500 5,67 

+ 

19.  

Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste 
de 300 

buc 3000 1,95 

+ 

20.  

Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste 
de 250 

buc 29250 2,55 

+ 

21.  
Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 500 

buc 30000 2,55 
+ 

22.  
Uric Acid  (UA, 400T), ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 400 

buc 

31200 2,55 
+ 
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23.  
Anti-TPO, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100 

buc 

1000 35,85 
+ 

24.  
FT3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 
6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 200 14,83 
+ 

25.  
FT4, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 
6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 2800 16,31 
+ 

26.  
PSA free, ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100 

buc 200 33,89 
+ 

27.  
PSA total,  ambalaj standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100 

buc 1300 36,96 
+ 

28.  
T3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 
6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 200 18,95 
+ 

29.  
T4,  ambalaj standard pentru aparatul Cobas 
6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 400 18,7 
+ 

30.  
TSH, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 
6000 set cu  nr de teste de 200 

buc 3000 17,32 
+ 

31.  
PCR cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set 

buc 4500 25,46 
+ 

32.  
FR cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set 

buc 3600 16,67 
+ 

33.  
ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set 

buc 3500 30,19 
+ 

34.  Controlset RFII   03005496122 set 
1 3149 + 

35.  Cfas Proteins   11355279216 Set 
1 6430 + 

36.  Cfas PAC 3x1ml   03555941190 Set 
1 2063 + 

37.  Preciset RF   12172828322 set 
1 2230 + 

38.  ISE Standard low  set 
1 268 + 

39.  ISE Standard high 
set 1 268 + 

40.  ISE Diluent 
set 2 2693 + 

41.  ISE Compensator 
set 1 481 + 

42.  ISE Internal Standard 
set 10 2693 + 

43.  ISE Reference Electrolyte Solution 
set 6 711 + 

44.  ISE Cleaning Solution 
set 2 882 + 

45.  ISE Internal Standard Insert 
set 6 506 + 

46.  
NaOH-D cobas C set 60 383 + 

47.  
SMS cobas C set 1 581 + 

48.  
9% NaCl cobas C set 1 383 + 

49.  
NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L set 25 882 + 

50.  
Acid Wash solution 2*2 L set 2 1793 + 

51.  
Sample Cleaner1, cobas c set 2 1540 + 

52.  
Hitergent  for Hit set 2 2464 + 

53.  PreciControl ClinChem Multi 1  
set 1 7646 + 

54.  PreciControl ClinChem Multi 2  
set 1 7646 + 

55.  CFAS 
set 1 1752 + 

56.  Cfas Lipids 
set 1 893 + 
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57.  ProCell 
set 40 2425,93 + 

58.  CleanCell 
set 40 2425 + 

59.  SysClean 
set 2 882 + 

60.  PreClean M 
set 20 1830 + 

61.  ProbeWash M 
set 5 1548 + 

62.  PreciControl Universal 
set 1 1302 + 

63.  PreciControl Tumormarker 
set 1 2373 + 

64.   PreciControl ThyroAB 
set 1 5515 + 

65.  PreciControl TSH 
set 1 451 + 

66.  Anti-TPO CS 
set 1 1353 + 

67.  FT3 CS 
set 1 1353 + 

68.  FT4 CS 
set 1 1353 + 

69.  PSA free CS 
set 1 1353 + 

70.  PSA total CS 
set 1 1353 + 

71.  T3 CS  
set 1 1353 + 

72.  T4 CS 
set 1 1353 + 

73.  TSH CS 
set 1 1353 + 

74.  
HbAlc hemoglobin glicolizata, ambalaj 
standard pentru aparatul Cobas 6000 set buc 

12000 26,25 
+ 

75.  HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas c  Set 
12 1515 + 

76.  PreciControl HBA1C normal Set 
1 5935 + 

77.  PreciControl HBA1C patologic Set 
1 5935 + 

78.  Cfas HbA1c Set 
1 3076 + 

79.  
Assay Tips/Cups (Set Virfuri si pupite pentru 
probe si reactie) Buc 

10 5916,67 
+ 

 

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

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

* Informația privind rezultatele licitației electronice: nu au fost runde 

(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   

 

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără TVA 

Lotul 1 Reactive, calibratori, 

materiale de control și 

1 Becor SRL 2 312 133,40 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
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consumabile pentru 

Analizatorul Cobas 6000, 

sistem închis 
 

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:  nu au fost 
Operatorul economic Documentul și/sau 

informația solicitată   
Data 

transmiterii 
Răspunsul operatorului economic 

    
 

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 

Data solicitării documentelor confirmative: 17.12.2018 

Data prezentării documentelor confirmative: 17.12.2018 

 
Denumirea 

operatorului economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
Lotul 1 

D
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Becor SRL  + + + + + + + + + + +  
 

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. 

 

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

deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1541755188213 din 20.12.2018 s-a 

decis atribuirea contractului de achiziție publică: 
Nr Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

UM 

 

Cantitatea   Prețul 

unitar 

fără TVA 

Prețul total  
fără TVA 

Prețul total  
cu TVA 

 Reactive, calibratori, 

materiale de control și 

consumabile pentru 

Analizatorul Cobas 

6000, sistem închis 

Becor SRL  Lot 1    

80.  Alanine Aminotransferase 
IFCC (ALTL IFCC, 500T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 500 

Becor SRL 

buc 

40000 1,25 50000 54000 

81.  Albumin Bromcresol Green 
(ALB BCG,300T), ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 300 

Becor SRL buc 2000 2 4000 4320 

82.  Alkaline Phosphatase IFCC  
(ALP IFCC, 400T), ambalaj 
standard pentru aparatul 

Becor SRL buc 8400 2 16800 18144 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1541755188213
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
https://achizitii.md/ro/public/tender/21001156/lot/10064121
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Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 400 

83.  Amylase (AMYL, 300T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 300 

Becor SRL buc 12900 5,95 76755 82947 

84.  Aspartate 
Aminotransferase IFCC 
(ASTL, 500T), ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 500 

Becor SRL buc 35000 1,25 43750 47250 

85.  Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 
350T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 350 

Becor SRL buc 20000 1,67 33400 36000 

86.  Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 250 

Becor SRL buc 20000 3,08 61600 66600 

87.  Calcium (CA, 300T), ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 300 

Becor SRL buc 7200 1,95 14040 15192 

88.  Cholesterol  (CHOL HiCo, 
400T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 400 

Becor SRL buc 60000 2,04 122400 132000 

89.  CKL, 200T, ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 200 

Becor SRL buc 1000 5,1 5100 5510 

90.  Creatinine Jaffe (CREA-J, 
700T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 700 

Becor SRL buc 42000 0,88 36960 39900 

91.  g-Glutamyltransferase 
(GGT,400T), ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de  400 

Becor SRL buc 10800 2,11 22788 24624 

92.  Glucose HK  (GLUC HK, 
800T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 800 

Becor SRL buc 73000 1,53 111690 120450 

93.  HDL-Cholesterol  (HDL-C, 
200T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 6000 6,81 40860 44100 

94.  Iron  (IRON, 200T), ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 200 

Becor SRL buc 3000 3,45 10350 11190 

95.  Lactat Dehydrogenaza 
(LDHI), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 300 

Becor SRL buc 1000 2,84 2840 3070 

96.  LDL-C gen.3,  ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu 200 teste 

Becor SRL buc 6200 21,18 131316 141794 

97.  Lipase colorimetric (LIPC, Becor SRL buc 1500 5,67 8505 9180 
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200T), ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

98.  Total Protein (TP, 300T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 300 

Becor SRL buc 3000 1,95 5850 6330 

99.  Triglycerides (TRIGL, 250T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 250 

Becor SRL buc 29250 2,55 74587,5 80437,5 

100.  Urea (UREAL, 500T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 500 

Becor SRL buc 30000 2,55 76500 82500 

101.  Uric Acid  (UA, 400T), 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set cu  
nr de teste de 400 

Becor SRL buc 

31200 2,55 

79560 85800 

102.  Anti-TPO, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 100 

Becor SRL buc 

1000 35,85 

35850 43020 

103.  FT3, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 200 14,83 2966 3560 

104.  FT4, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 2800 16,31 45668 54796 

105.  PSA free, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 100 

Becor SRL buc 200 33,89 6778 8134 

106.  PSA total,  ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set cu  nr de 
teste de 100 

Becor SRL buc 1300 36,96 48048 57655 

107.  T3, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 200 18,95 3790 4548 

108.  T4,  ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 400 18,7 7480 8976 

109.  TSH, ambalaj standard 
pentru aparatul Cobas 6000 
set cu  nr de teste de 200 

Becor SRL buc 3000 17,32 51960 62340 

110.  PCR cantitativ, ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set 

Becor SRL buc 4500 25,46 114570 123750 

111.  FR cantitativ, ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set 

Becor SRL buc 3600 16,67 60012 72000 

112.  ASLO cantitativ, ambalaj 
standard pentru aparatul 
Cobas 6000 set 

Becor SRL buc 3500 30,19 105665 114100 

113.  Controlset RFII   

03005496122 
Becor SRL 

set 

1 3149 3149 3778,8 

114.  Cfas Proteins   

11355279216 
Becor SRL 

Set 

1 6430 6430 7716 

115.  Cfas PAC 3x1ml   

03555941190 
Becor SRL 

Set 

1 2063 2063 2475,6 

116.  Preciset RF   12172828322 Becor SRL set 1 2230 2230 2676 

117.  ISE Standard low  Becor SRL set 1 268 268 289,44 
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118.  ISE Standard high Becor SRL set 1 268 268 289,44 

119.  ISE Diluent Becor SRL set 2 2693 5386 5816,88 

120.  ISE Compensator Becor SRL set 1 481 481 577,2 

121.  ISE Internal Standard Becor SRL set 10 2693 26930 29084,4 

122.  ISE Reference Electrolyte 
Solution 

Becor SRL set 6 711 4266 4607,28 

123.  ISE Cleaning Solution Becor SRL set 2 882 1764 2116,8 

124.  ISE Internal Standard Insert Becor SRL set 6 506 3036 3643,2 

125.  NaOH-D cobas C Becor SRL set 60 383 22980 27576 

126.  SMS cobas C Becor SRL set 1 581 581 597,2 

127.  9% NaCl cobas C Becor SRL set 1 383 383 413,64 

128.  NaOH –D/Basic wash 2*1,8 
L 

Becor SRL set 25 882 22050 26460 

129.  Acid Wash solution 2*2 L Becor SRL set 2 1793 3586 4303,2 

130.  Sample Cleaner1, cobas c Becor SRL set 2 1540 3080 3326,4 

131.  Hitergent  for Hit Becor SRL set 2 2464 4928 5913,6 

132.  PreciControl ClinChem 
Multi 1  

Becor SRL set 1 7646 7646 9175,2 

133.  PreciControl ClinChem 
Multi 2  

Becor SRL set 1 7646 7646 9175,2 

134.  CFAS Becor SRL set 1 1752 1752 2102,4 

135.  Cfas Lipids Becor SRL set 1 893 893 1071,6 

136.  ProCell Becor SRL set 40 2425,93 97037,2 104800 

137.  CleanCell Becor SRL set 40 2425 97000 116400 

138.  SysClean Becor SRL set 2 882 1764 2116,8 

139.  PreClean M Becor SRL set 20 1830 36600 39528 

140.  ProbeWash M Becor SRL set 5 1548 7740 8359,2 

141.  PreciControl Universal Becor SRL set 1 1302 1302 1562,4 

142.  PreciControl Tumormarker Becor SRL set 1 2373 2373 2847,6 

143.   PreciControl ThyroAB Becor SRL set 1 5515 5515 6618 

144.  PreciControl TSH Becor SRL set 1 451 451 541,2 

145.  Anti-TPO CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

146.  FT3 CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

147.  FT4 CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

148.  PSA free CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

149.  PSA total CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

150.  T3 CS  Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

151.  T4 CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

152.  TSH CS Becor SRL set 1 1353 1353 1451,24 

153.  HbAlc hemoglobin glicolizata, 
ambalaj standard pentru 
aparatul Cobas 6000 set 

Becor SRL 

buc 

12000 26,25 315000 378000 

154.  HbA1C TQ Hemolizing rg, 
cobas c  

Becor SRL 
Set 

12 1515 18180 19634,4 

155.  PreciControl HBA1C normal Becor SRL Set 1 5935 5935 6409,8 

156.  PreciControl HBA1C 
patologic 

Becor SRL 
Set 

1 5935 5935 6409,8 

157.  Cfas HbA1c Becor SRL Set 1 3076 3076 3691,2 

158.  Assay Tips/Cups (Set Virfuri 
si pupite pentru probe si  

Becor SRL 
Buc 

10 5916,67 59166,7 71000 

Inițial operatorul economic ”Becor” SRL a prezentat prețul total pentru oferta în sumă 

de 2 311 416,02 lei fără TVA, însă la calcularea sumei pentru fiecare poziție a fost stabilit 

faptul comiterii greșelii aritmetice la rotungirea sumei. Ca urmare, în cazul calculului corect, 

suma fără TVA constituie 2 312 133,40 lei. Prețul pentru o poziție fără TVA rămîne 

neschimbat. 
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DAREA DE SЕЛМА
de аtriЬчirе а сопtrасtulцi dc achйitii рчЫiсе d
de iпсhеiеrе а acordului-cadru tr

de апчlаrе а рrосеdчгii de аtгiЬчirе tr

\r, |Din l 2,20l8

Denumirea autoritjitii солtrасtапtс ]\.1SP Iniritutul de \,1edic]na Ursenta
Localitate Mun. Chiýinau
IDNo 100з600152606
Adrcsa slг,'l'oma ciorba.1
Numдr de telcfbn 022-250_809
Nчmйr de fax 022 250_309
п-lnail achizitii@urgenta,md
лdrеýа dt inlernet
percoana de сопtлсt

2. Date сu privire la рrоссdчга dc atribuiгe:

TipuI proccdurii de atгibuire aplicale
Tipul obiectului contrдctului
achizitie/дcordului.cadru

de

()biectul dc achizi(ic Achizitionarea Sегчiсii de гераrаtiче si
intretinerc а vehicolelor de model citroen
Jчmреr

cod СР\' зз000000_0

DIрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii procedurii dе лt.ibuire iп cazuI
aplicdrii ahor Procedllri decal licilalia dеSсhЬd
\цu cererea оfепеlоr dе pre|uri)
Nr. procedurii de atribuirc (iпclusi,l liпk-ul
yocedur ii dе oll ibuile)
Data ýi оrа deýchidcгii ofc.telor Datai 25 12 2018 ота: 12 00
Алпп{ de intentie publicat in ltAP Nu :l

Апuпt de participare publica( iп ВАР/
Iпvitalia de participare tr:lnýmiýii

Nr: 1оо27567

Link-ul;https:/

Data pub]icaгiii 06,]2 18 12,00 -

Tchnici ýi iпstгчпlепtе ýpecificc dc дtriЬчiге Nu:l Licitatie deschisa

surýа d€ fiпапlаrо Bugct propriu

Улlолrcа езtilплtа Iei, Jdfа TI/A) 200000,00lei

Nr: 2] оо2159 din29,11.2o18

Datr
Data:
Link-ul: N осd9ьзwdрl-NlD-
l54з47774б408-рN_l543477?46460

Denumilea ореrаtоrilоr ccOnomici Data dерчпеrii ceIerii de рjtгtiсiраrе

Aria DUCA SRL 24.12.20lli

З. operntorii ccononrici саге цч depцs cereri de participaгc la рrоссdurа de atribuirc:

1. Date cu priyire la autoritatea сопtrасtдпtii



4. clarificiri privind dосчmспtдtiд de atribuirei
|Se l,о co ryleta iп cazxl il1 cafa ач,fоу solicitale clari|icdri)

l)atlr ýolicitnIii claгifi cnrilor Nu sunt

])спuпrirса opcralorului есопоп,iс
Ехрuпеrеа succint5 а rezumatului
dcmerýului
Dаlд tl,ansmiterii
IliýpUпsU] h dс lсгs Гхрuпеrеа Succinta а IasplnlSuiui
Сопlсs(дrса docuп|cпta{ici dc atl,ibuite Nu Ll DaE

5. }1Iodificjiri operate in dосчmслtл(iа dc аtriЬпirс:

Rezunrlttul пodiгl(iritor
Publicate in ВАР/лitе miilolcelor de
iпtоrплrе llчрй caz)
I'ransmise operвtorilor economici inregislIali Dala:

Теппеп-limiti de depnnere ýi deýchidere а
ofertelor prelungit

NLr

6. P^n5 la termenublimiti data 25.12.1 оrа 15: аu foýt uýе 1 ofcrtc:

Dcschiderea ofetelor а a\.ut loc ia data de 25.12.2018 ота 12.00

ofqle intarziate r./ирd caz): пч Suпl

l)епчmirеs operatoriloa
econoяici

Data, ora prezentiIii Notificiгi priviпd
rcýtituirea oferteloг

7. I)ocumcntelc сс conýtituie оf€rtа:

Dепumirеа
opcratoriloI
economici

Рrорuп€r€а
tehnica

Рrорuпсrед
financiarn

DUлЕ Garantia
pentru ofet{i

Sangrila Grчр SRL + + + +

uпJOr mаl ia pr iy iп.t dосuп,]епlеlе prezeпtale Se Nа сопsеmпа pfiп: ,, + " iп cazu l pfezeпlal ii, ,, , " iп cazul

conýtatiri/comcntafii (d |Фd caz)

DспumiIса ореrаtоrilог IDNO .\ýociatiilidmiпiýtratorii

l010600007485Aria Duca SRL

репtгu fiесаrе lot pentru ]nai mullc lotuгi cumulate

fi atTibuite acel ofeftant
Alte limitari privind пumаrчl de lоtчгi

Jus|]ficarea deci7iei de а nu atribui

8. Modalitatea de evaluare:
репtru toale lоtuгilе



соп!rасlчl Io1uri

criteriul aplicat *Dепч miгеа Qi n чmi r! l lot\lni (Феаstd rubfica se уа

coпplela iп cazul iп cafe iп саdrцl pfocedurii de atfibuile
suпl aplicale пrаi пulte critelii dе olribцire)

pre[ul cel mai sсДzчtplclul cel mai Scazut

9. criteriul de ntribuire а

l0. lnlbrпta ind ofcrtele exIrminate;

()реrдtоri economici

Sangrila Grчр SRL

da

*азЁ
d!

servicii de
reparative si

intretinere а

vehicolelor
de model
citloen
JumpcT

1

un

(]пfоfmа|iа pliyiпd colespu]ldefea ОЕ сu specфca|iile lehnice se ча iпdica priп: ,,- " iп cazul
corespuwlerii ýi рriп ,,-" iп сс|zцl пecolespuпderii)

co!ýtatlri/comentsii (se сопрlеlеаzd iп сqful iп care specifica|iile lеhпiсе .rle uпui ОЕ пu
соrеsрuпd ceriп|elor slabilile iп dосuпепlа|iа dе alrihuire, сц ехрuпеfеа песопfоrmilа|ii)

*lпfоrmдtiа priYind factorii de ечаlчаrо ýе рrсZiпtй aýtfel;

(Se va соlпрlеtа tabelul de пaijos репlrч loпlfi|e care uп,[оSl atribuite iп baza crileriilor. се[
паi huп raport calitate-pre| sач cel lпаi Ьuп laPofl calilate-cosl)

(se уа iпdica рuпсlаJчl

f

Е

Nr.
lot

Dепчmiтеа
lotului

PDпciajul слlсчlilvtlоаrсд din ofertil)спчпiгсfl faclor lui de ечаlчдrс ýi

ропdсrса fiесirчi faclor

Denurnirca ор€rаtогчlчi economic

DenunDrca lotului

l



Faclorul 1

l itсlогul n

Dепчmirеа lotului
lse |а iпdiса puпclajul

Fасlоrчl l
i]асtогчl n

* lnfofmдtia priyind rezultatele licittlliei electronice:
(Se l,tt txlпlleta tabell\l .]е пшi ios iп cazlt[ aplicйrii licna|iei alectroпice)

l)спumil,сд орсl,аtоIul Rflnll, l ltuIl{ll п

1.olLlL l

()рсrаtоtчl есопоп]lс 1

Рrсlчl fйrД Tvrnoile
чдlоri

Рrе{чl lirй ТvА /noil€
valori

()реrаlоful economic п

Lotul n РI€(чl ГdrД TvA /noile
чоlогi

Pretul lЪrД ТvА / oilc
vдlori

Op€ratorul есопоmiс l
Орегаtоrчl есопоmiс п

l1. (]lasamcntul ofertclol in urma aplicirii criteriilor de дtriЬчirе

l)спчлriгса lo1ului сlаsя спlu l Dcnunlirea ореrаtоrчlui
ссопоmiс

Prctul ofcrtci Г.iгi
TYAЛunctaiul .lcumuIд1

1

1-otul п 1

1,

l2.Pentru elucidarea чпоr neclarititi sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеýрuпdсlсп
ofcrlOi ýi/sau operatorului economic (incluýiv jчýtifiсаrед prctolui anormal dc scirut)
ccrintclor stяbilite in documcntatiя de дtriЬчirе s-a ýolicitati

()рсгаlоruI DосчФепtчl
ýi/sau

informa!ia
solicilaй

Dдtд t1,1пýmitcrii RispunýuI орегаtоrului ссопо i(

lЗ. cjorcýpundcrca opcratorului economic clasлt ре рrimчl |ос сч cerin{ele ýtahilitc iп
documentatia de аtriЬчirе:

Data solicitarij documcntelor conlirmativc:
Datll prcZcntarii documentelor confi nnativc

I)спumirеа п torDlui есопоmiс

1.1)ll]]1

2



l {. Оfеrtдпlii respinýi/descalifi ca{i:

Denumilea operatorului cconomici Motivul rcsningcrii/deýclllifi(irii
\u ýu п1

Noti* iп cazul iп care oferla operalolului есопоmiс clasat ре priпul loc пu а соrе'рuпl сч
сеriп!еlе slabilile iп dосuлпепlа|iа .le аlriЬuirе, grupul de lucru va сопрlеlа соrеsр|lпzdtоr чп
tabel ideпtic celui de la pct. l4.

15. iп чrmа схапriпtrri ýi ечпIuйrii rlf(гtеlоr depuse iп cadrul proceduri de аtлiЬчirе s-rr decis
atribuirerr cllпtr{c(ului dc а с Ьliсй/асоrdчlчi-сасlrч:

I6.

tr ll zile in cazul ransmiterii comunica.ii ргiп
loace еlесtrопiсе lsau fax

Е lб zile iп cazul netransmiterii comunicarii рпп
Ioacc сlесtrопiсе Sau tax

Nota* Саlсulаrcа ter eпelor рrеNdzulе de Legea пr 13l diп 03.07,2016, iпсlusiу а tеrпепе!оr
dе цtеFале, se efectueazd |п аlп|оrrпilаtе сч pfewdefile T|TLULUI lV Capitoltl l (Calcularea
Теппепului) ul Codului Ciyil, ýi imPlicil, all, 2бl (] ), 2б4 (1) ;i 265.

cnntitatea Prelul
unitar filrй

TvA

Pretul totsl fчr
тчл

Pretul lotal сч
TvA

D€пчmirеа k,!ului Ореrаtоrчl
есопоmiс
deýemnflt
caý(igitor

l96680,01

Seгvicii de reparative
ýi iпfiеtiпеrе а

чеhiсоlеlоr de model
citroen Jчmреr

Аriд Duca
sRL

l

l96680,04

П б zile iл cazul transmitcrii comuniciJii prin
mijloace electronice ýrsau fax
П ll zilc iD caarl neffansmiterii comunicarii рriп
mijloace eLectronice ýi/sau fax

in cazul iп care valoarca eslimali а contractului
este mai mici decat ргаgшilо ргечЁZчtс la аrt, 2
alin, (3) al Legii r)f, 1Зl din З iu]ie 2015 privind
achiziliile publicc

cazul in care valoarea estiФatA а conlmclului
este еgяlД sдч mдi mаrе decal pragurile

ргечаzце la ап. 2 аliп. (3) al Legii пг. lЗl din З
iulie 20I5 privind achizitiile рчЫiсе

2J. contractclc dc лсhйi(iе incheiate:



34l00
000_8 196680.04

ARи
DUcA
SRL

з].l2,20]9

Рliп Plezeпla dare de ýеаmd, gr pul tle luсru declard сi tеfrпеппl .le arleplnrc репlrч
iпcheierea coпlractului/conlmctelo. inlticate а losl lespeclal (ехсерftпal cazurile рfеvdzulе ale

о . З2 aliл. (3) al Legii пr, l3l dirl З iulie 2015 privittd achiziliile publice ), рrесчm 
'i 

ci iп
cazul depltllelii conleslo|iilol, асеаý!еа aulost exarniпate |i sоlц|iопаtе.

Рлiп рfеzепlа dare de seahla, grapul .le luсfu pelllfц achizi|ii сопrtmй cofeclila.lhleo
rlesfisurdrii procetlulii .le ochizilie, fapl репtlu cale роа d rdspuпrtere сопfоrп prcye.lelilol
legnle iп vigооlе,

Сопdчс5tоrчl grupului de lUcru pcntru achizitii:

(Nume. Рrепчmе)

\'аlоrrеа coпtraclului

йrй TvA
Cod
срч

Dentrmirca
ореrдtогчlчi

(IDNo)

Nr.
(l/o

l)tl tл
сопtгасtuIui

Nппlпrul
contractului

теrпrепrrl

viIibiii(llt
dc




