
Model-tip

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

Nr._7__ Din 02.01.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante P rim ăria  s .D o ro tca ia
Localitate s .D o ro tca ia
IDNO 100 760 1 0 0 9 3 2 5
Adresa M D -4573 , R epub lica  M o ldova , D ubăsari, 

D oro ţca ia , s. D oro tca ia
Număr de telefon 024845238
Număr de fax 024845238
E-mail iuliaberzan® ,gmail.com
Adresa de internet http://dorotcaia.conri/
Persoana de contact Iulia Cazac

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţ
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acord ului-cad ru

Bunuri □

Obiectul de achiziţie Produse lactate (lapte, brînză, smîntînă, chefir)
Cod CPV 15500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (in 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-1544623322165
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21003136

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 20.12.2018 Data: 10:00
Anunţ de intenţie publicat în BAP

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1544623322165-PN- 
1544623322228
Link-ul: https://m tender.gov.m d/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -M D -1544623322165
Data publicării/ 12.12.2018 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

N ud N u d

Sursa de finanţare Buget de stat / buget local

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 94000 lei

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

1

http://dorotcaia.conri/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21003136
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


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

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

6. Până la termenul-limită (data _20.12.2018, ora_10:Q0), au fost depuse _1____ oferte

Denumirea operatorilor 
economici

1DNO Asociaţii/administratorii

Prim-Mol SRL 1010600029517 Arhipov Fiodor

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de _20.12.2018_ ora _10:00. 

Oferte întârziate (după caz): nu au fost

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea | Propunerea 
tehnică financiară

D l AE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
Prim-Mol SRL + + + +

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

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot + Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile □
□
Alte limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

•

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

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

preţul cel mai scăzut
□

Produse lactate (lapte, brînză, smîntînă, chefir)

10.

Nr.
lot

Informaţia privind ofertele depuse:

Denumirea
lotului

*£- & a £ Operatori economici
2  - r« « ÎJ Prim-Mol SRL ■

2



Preţ
unitar
fără
TVA

Corespundere 
specificaţii tehnice

Preţ 
unitar 

fără TVA

Corespundere
specificaţii

tehnice

Produse
lactate (lapte,

9.91j«ţ brînză,

1 smîntînă,
chefir) Kg +

inclusive:

Chefir 2.5%
+

2 Iaurt kg 200 35.28
+

3 Lapte 2.5% lltr
u 4000 7.16

+
4 Bioiaurt kg 200 26.31

+
5 Unt ţărănesc Kg 350 98.38

Caşcaval cu +
6 kg 100 84.08cheag tare •

+
7 Brinză de vaci kg 400 42.73

Smîntînă +
8 dulce kg 80 28.33

(Informaţiaprivind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul 
corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii) ■
Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice: fără licitaţie
(Se va completa tabelul de mai jo s  în cazul aplicării licitaţiei electronice)

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Produse lactate (lapte, 1 ’’Prim mol” SRL 106130,40
brînză, smîntînă, chefir) 2

3

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

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în
documentaţia de atribuire: c o r e s p u n d e __________________________ ________________

Se indică documentele confirmative privind J Denumirea operatorului economic
selecţia şi calificarea OK conform

3



documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE) ’’Prim mol” SRL

Oferta de preţ +
Certificat, de înregistrare a întreprinderii - + ■ •
Certificat de atribuire a contului bancar +
Certificat de efectuare sistematica a plaţii 
impozitelor,contribuţiilor

+

Ultimul raport f  inanciar +
Informaţii generale despre Ofertant +
Autorizaţia sanitar-veterinara de funcţionare a 
agentului economic participant.

+

Declaraţia, privind conduita etica si neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

+

Certificat pentru confirmarea capacititii executirii 
calitative a contractului de achiziţie

+

Licenţa de activitate cu anexele +
DUAE +

14. Ofertanţii respinşi/descaliflcaţi: nu au fost
Notă* în 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  “  A

15. In urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, m baza 
deciziei grupului de lucru nr. 7 din 20 decembrie 2018 s-a decis atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: _______________________

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitat 
. , ea

Preţul 
unitar 
fără 
TVA o

Preţul 
unitar 

cu TVA

Preţul total 
fără TVA

Preţul total 
cu TVA

Produse lactate 
(lapte, brînză, 
smîntînă, 
chefir), inclusiv:

’’Prim mol” SRL

Chefir 2.5%
’’Prim mol” SRL

300 Kg 9,91
10,70 2973,00 3210,00

Iaurt
’’Prim mol” SRL

200 kg 35,28
38,10 7056,00 7620,00

Lapte 2.5%
’’Prim mol” SRL 4000

litru 7,16
7,73 28640,00 30920,00

Bioiaurt
’’Prim mol” SRL

200 kg 26,31
28,41 5262,00 5682,00

Unt ţărănesc
’’Prim mol” SRL

350 Kg 98,38
106,25 34433,00 37187,00

Caşcaval cu 
cheag tare

’’Prim mol” SRL
100 kg 84,08

100,90 8408,00 10090,00

Brinză de vaci
’’Prim mol” SRL

400 kg 42,73
46,15 17092,00 18460,00

Smîntînă dulce
’’Prim mol” SRL

80 kg 28,33
30,60 2266,40 2448,00

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

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’Prim mol” SRL 20.12.2018
20.12.2018

SIA RSAP  
e-mail

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

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

* A •. In cazul m care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice şi/sau 
fax

— * ---- — ------------------------------------------------------------
. In cazul în care valoarea estimată a
contractului este egală sau mai mare decât
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziţiile publice

. □  11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax

. □  16 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice şi/sau 
fax

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

24. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO)

Număr
ui

contrac
tulîii

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termenul
de

valabilitate
a

contractulurfără TVA cu TVA

1 ’’Prim mol” SRL 57 28.12.2018 15500000-3 106130,40 115617,50
01.01.2019
30.06.2019

25. 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 fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute 
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice precum şi că 
în cazul depunerii contestaţiilor, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere conform 
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

_________ Berzan Valeriu________________
(Nume, Prenume)
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de arribuir. u .on,.u.?,ilit Ll,:[fHt,,..
de incheiere a acordutui_.uJ.u 

-"'"'*'
de anulare a procedurii Oe atribuire

I
D

tr

l. Date cu ivire la autoritatea contractanti:

Nr.3 Din 03 ianuarie 2019

Tel z lvan

_o.n,{{ni..uffi
Primaria BaurciLocalitate
s. Baurci
10076010044U
str. Lenin l07aNumir de telefon
029 r 33355NumIr de fax

ri ma ri a ba u rc i ilf ,na i l.iomAdresa de internet
lqryqqlg Oe contact

Date cu ra de atribuire:
tf procgOr.iiffi

Tiput oni..ffi
achizitie/acord ului_cadru

Bunuri r ServiciGTucrarl r
Obiectul Oe acfriritie Peuour aon

Jlyurcrcoro p-Ha. IOBiOPHO
4s200000_9Expunerea @

n.riy.ing alegerii procedurii dearrf Duf re (in cazul aplicdrii alrorproceduri decdt licitayia deschisd sau
ggrerea ofertelor de preluri)

O$epma coom m6ye m e c e.u mp e 6 o 6 aHufl.M

N..p.o..@
ljnk-ul procedurii de arlibuire)

x': n,tp. riA:otTTeoz
Datatiorad@

Data: I5 aer,aOpr ZOtS Data: l5 aercaOprJO t gAnunf Oe intenfielubticat in n,tF

*R1,11a*4tn.ry44uzpuuriczren der /2 1 00203 3

Data: 27 uoxlpx 201g. 10:34
L i nk-ul:

lnTnt.o.particiffitnvltafia de participare transmisi
Nr: MD-t543:{|.r/17q(i

?tIntodffiilffiffi@
Data publicarii/

s!!mi!g4l 27 uos6pr 2018, l0 :39 _ 4 rc 2018,2:00Tehniciqiin@
atribuire acord-cadrun rrrt.ffi

licitafie electronicdn catalog .f.rtronl.oSursa de finanfare
Buget de stat r
Buget CNAM I
Buget CNAS n
Surse externe I
Alte surse: [indicatiVafoareaes@
19s713"80



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

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

Modificflri operate in documentatia de atribuire:
(Se va conpleta in cazul in care uu fbst operate nocli/icdri)

6. PAnI la termenul-limitl (data l5 aercabps 20180 ora 02:00)o au fost depuse 3 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de l5 aexa6ps 201 8" ora 9:00
Oferte inldrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor economici Data deplrnerii cererii de participare
S.A, DOST l5 aerca6pr 201 8
Vankisan S.R.L, I 5 aexa6ps 20 I 8
S.A. Drumuri-Comrat I 5 aerca6pr 20 I 8

Data solicittrrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlspunsul la demers Expunelea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nun I Dan

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Indicafi sursa utilizatd qi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inregistraIi

Data:

Termen-limitl de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nun
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociafii/administratorii

S.A. DOST 100361 r009281 Chiseev Dmitri
Vankisan S.R.L. 100361 1006154 Romaliiskaia Tatiana
S.A. Drumuri-Comrat 100361 101086s Tatar Nicolai

Denumirea operatorilor
economici

Datao ora prezentirii NotificIri privind restituirea
ofertelor

7, Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanfia pentru oferti
(dupa caz)

S.A. DOST + + +
Vankisan S.R.L. -r + +
S.A. Drumuri-
Comrat

+ + 'r +

2



Pentru fiecare lot
tr

Pentru mai multe loturi cumulate r Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi
care pot fi atribqite aceluiaqi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

(lnformafia privind documentele prezentate se va consemna prin; ,, +', in cazul prezentdrii, ,,_,, in cazul
neprezentdrii)

Constatlri/Comenta rii (dupd caz) :

8. Modalitatea de evaluare:

9, Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin; ,, + " in cazul corespunclerit ;iprin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constattrri/Comentarii (se completeazd in cazul in care specifica{iile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documenta{ia de atr"ibuire, cu expunerea neconformitd{ii)

Criteriul aplicat *Denumirea qi numlrul lotufui laceat@
cazul in care in cadrulprocedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuird

pre{ul cel mai scdzut I
costul cel mai scdzut n
cel mai bun raport calitate-pre1 n
cel mai bun raport calitate-cost I

Nr.
Iot Denumirea lotului

)6

ah
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o

U

Operatori economici

S.A. DOST Vankisan
S.R.L.

S.A.
Drumuri-
Comrat
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*Informafia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel ntai bun
raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

11. clasamentul ofertelor in urma aplicrrii criteriilor cle atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei fIrI
TVA/Punctaiul acumulat

Lotul I I
)
n

Lotul n I
7

n

12. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei gi/sau
operatorului economic (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) cerin(elor stabilite in
documentatia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rlspunsul operatorului
economic

Denumirea factorului de evaluare qi

ponderea fiecdrui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului econom ic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
otalper lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n

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

valori
Preful firi TVA

/noile valori
Operatorul economic I

Operatorul economic n
Lotul n Pre{ul ftrri TVA /noile

valori
Pre{ul firl TVA

/noile yalori
Operatorul econom cl
Operatorul econom cn



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

Data solicitdrii documentelor confirmative: 04 aexa6pr 20l g
Dataprezentdrii documentelor confirmative: I5 lena6pa 20I g

I 4. Ofertanfii respinqi/descalifi cati :

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi clrii
S.A. DOST He npelocraBr4Jr EEA3
Vankisan S.R.L. He npeAocrasa,r EE{3

NotI*Incazultncareofertaoperatoruluieconomicc/ip
stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un tabel identic celui
de la pct. 14.

15. in urma examiniri Ei evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuireo in baza deciziei
grupului de lucru nr.3 din l7 decembrie 2018 s-a decis atribuirea contractului de achizifie
publicl/acordului-cadru :

Not[*Informareaoperatoriloreconomiciiruplica|iin6i
de lucru pentru achizi\ii se realizeazd tn conforntitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I dtn j iuti,

16

Denumirea operatorului
economic

se indictr documentele confirmative privino seiecliali catiric.area
OE conform documentafiei de atribuire (inclusiv DUAE)

PevoHr Aopon4 fro yn.
C.JIa:o c. Faypul.r, LlaAbrp-
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S.A. DOST + + + -r + + T -r -r
Vankisan S.R.L. + + + + -r T -l- + T
S.A. Drumuri-Comrat + + + + T + + + -r T
Lotul n r-

Operatorul economic

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
c0stigitor

Cantitatea Preful
unitar

fIrI TVA

Preful total fIrI
TVA

Preful total cu
TVA

Peuosr Aoporr4 fro
yl. C.JIa:o c.

Eaypuu, t{aAbrp-

Ilyurcxoro p-Ha.
IIOBTOPHO

S.A.
Drumuri-
Comrat

I 193223.33 193223.33 231867,99

. Inlormarea operatorilor economici despre deciziile grupului de cru nentru achizifii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.A. DOST 18.12.2018 e-mail
Vankisan S.R.L. 18.12.2018 e-mail
S.A. Drumuri-Comrat 18.12.2018 e-mail

20 | 5 privind achiziyiile publice.



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

In cazul in care valoarea estimatfi a
contractului este mai micl decdt pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l
din 3 iulie 2015 privind achizifiite publice

t 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice si/sau fax
! ll zile in cazul netransmiterii
comunicflrii prin mijloace electronice ;i/sau
fax

In cazul in care valoarea estimati a
contractului este egali sau mai mare dec0t
pragurile prev[zute Ia art.2 alin. (3) al Legii
nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicArii
prin mijloace electronice ;i/sau fax
n 16 zile in cazul netransmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice ;i/sau
fax

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de
a;teptare, se efectueazd in conformitate
Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art.

24. Contractele de achizifie incheiate:

Legea nr. l3l din 03.07,2016,
cu prevederile TITLLlLUI IV
26 1 (1 ), 264 (1) ;i 265.

inclusiv a termenelor de
Capitolul I (Calcularea

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economtc,
(rDNO)

Numl
rul

contra
ctului

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

ffiri TVA cu TVA

I
S.A. Drumuri-

Comrat
l 00361 l0t086s

24
03.01.2019 45200000-9 193223,33 231867,99 31.03.2019

25. Anularea procedurii de achizifie public[:

in temeiul art. 71 alin. Iir

Argumentare:

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru cleclurd cd termenul cle a;teptare pentru tnclteierea
contrsctului/contractelor indicate afost respectat (exceptdncl cazurile prevdiute de art. 32 alin. (3) at
Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privintl achiziliite publice ), preium;i cd tn cazul clepunerii
contestuliilor, aceastea au fost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmd corecriluilitrea 4effigurdrii
procedurii de aclrizilie,fapt pentru care posrtd riispunclere conform preveclerilor legale tn igiare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizitii:

Carapirea Nicolai
(Nurne, Prenume)



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice x
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

' Nr.lDin 02 ianuarie 2019 .

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Intrenrinderea nentru silvicultura Soldanesti
Localitate Soldanesti
IDNO 1004606002010

Adresa o. Soldanesti str.31 Ausust 125

Numlr de telefon 0272-2-22-53,2-26-55
Numlr de fax 0272-2-26-55
E-mail issoldanesti@sm ail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Pana Ala 069156227

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri x Servicii n Lucrdri n

Obiectul de achizitie Produse petroliere

Cod CFV 9132000-3

Expunerea motivuluVtemeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr:21003345
Link-ul:

Data si ora deschiderii ofertelor Data:28,12,2018 I Ora:14,00
Anun{ de inten(ie publicat in BAP Nux Dar

Data:
Link-ul:

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

Nr:

Link-ul:

Data publiclrii/
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nun acord-cadrur sistem dinamic de
achizilien licitalie electronic[ x
catalog electronicn

Sursa de finan{are Buget de stat o
Buget CNAM n
Buget CNAS o
Surse externe n
Alte surse: surse proprii

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1719525 lei

Denumirea operatorilor economici I Data depunerii cererii de participare

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



Denumirea oneratorilor economici Data depunerii cererii de participare
IM "Tirex- Petrol" SA 28.12.2018

SRL,,Datario" 28.12.2018

Data solicitirii clarificlrilor
I)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlsounsul la demers Expunerea succintd a rispunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nuo I Dan

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

Modificiiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate nodificdri)

6. PinI la termenul-limiti (data 28.12.2018, ora_14:00), au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de28.12.2018 ora 14:00.

Oferte intirziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificlri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

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

neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dup d c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

5.

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Transmise operatorilor economici inregistra{i Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit
Nun
Dao Cu_zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{ii/ad ministratorii

IM "Tirex- Petrol" SA 1003600008275 Andronic Alexandru
SRL TTl)atario" 1012600013471 Paronean Nicolaie

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
pentru oferti

(dupd caz)

lM"Tirex-Petrol" + + + +

SRL,,Datario" + + + +

Pentru fiecare lot X I Pentru mai multe loturi cumulate r I Pentru toate loturile I

Indica(i sursa utilizati qi data publicdrii:

2



Alte limitdri privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluia$i ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,* " in cazul

corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comcntarii (se completeazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui OE nu

corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informa(ia privind factorii de evaluare se prezintl 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)

Valoarea din ofertl

J

preful cel mai scizut X
costul cel mai scizut 0
cel mai bun raport calitate-Pref tr

cel mai bun raport calitate-cost tr

10. Informafia privind ofertele depuse:

Denumirea lotului

Operatori economici

SRL
,rDatario"
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Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului /se va indica punctajut
total per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul I

Factorul n

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

11.. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefului anormal de sciizut)

cerin{elor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

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

Data solicitdrii documentelor confirmative:

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n

Lotul I Pre{ul firl TVA/noile
valori

Pre{ul ffiri TVA /noile
valori

IM ,,Tirex-Petrol" 171s220 171s220

SRL,,Dataro" 1832050 1832050

Lotul n Pre{ul frrI TVA /noile
valori

Pre{ul fErI TVA /noile
valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Pre(ul ofertei IEri
TVA/Punctaiul acumulat

Lotul 1 I IM ..Tirex-Petrol" 171s220.00

2 'SRL,,Dataro" 1832050.000

n

Lotul n I
2

n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

D ata pr ezentlri i documentelor confirmative :

4



Denumirea operatorului
economic

Se indicl documentele confirmative privind selec(ia qi calificarea OE
conform documentatiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul I I
ils{T
is\l

llo

U;
=ooPO
(J '=

6,

frl

?c
o9
66

:c
=L
EE
ri!

Ld6

aE

(n
_q? (

\^
z*

q9

9E!E!IrE
o!

IM ,,Tirex-Petrol" + + + + + + + + +

SRL,,Datario" + + + ++ + + + +

[-otul n pts
'= q)

sssx
QI

Operatorul economic

14. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economici Motivul respinserii/descalifi cirii

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

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

tabel identic celui de la pct. 14.

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

deciziei grupului de lucru nr. 3 din 28.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de

achizi{ie publicS/acordului-cadru :

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

Notii* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuir'e despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

fn cazut in care valoarea estimati a contractului
este mai mici dec6t pragurile prevdzute la arl.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egall sau mai mare decdt pragurile
previzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax
tr 16 zile in cazul nehansmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cflstisitor

Cantitatea Preful
unitar ffiri

TVA

Pre{u} total ISrI
TVA

Pre{ul total cu
TVA

Lotul nrl IM rrTirex-
Petrol"

127000 1715220.00 20s8000.00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

STL..Dataro" 02.01.2019 p oS t d, etc : r et a il@dat ar i o. m d



NotI* Calculorea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (l), 264 @) Si 265.

24. Contractele de achizifie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizi{ie public6:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Si cd
in cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate Ei solulionate.

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

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Plamadeala Iurii
(Nume, Prenume)

Termenul de
valabilitate a
contractului

':

I
TM *TIREX-

PETROL''
J

03.0r.2019 9132000-3 t7ts220 2058000 31.12.2019

6

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economrc,
(rDNo)

Numi
rut

contra
ctului

Cod
CPV

Valoarea contractului

frr[ TVA cu TVA



DECIZIE
de atribuire a contractului de achizifii publice X
de incheiere a acordului-cadru o
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.l Din 02.01.2019

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Intreprinderea pentru silvicultura Soldanesti
Localitate o. Soldanesti
IDNO r004606002010
Adresa o. Soldanesti str.31 August 125
Numir de telefon 0272-2-22-53,2-26-55
Numlr de fax 0272-2-26-55
E-mail issoldanesti@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Pana AIa 069156227

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

BunuriX Servicii n Lucrlri n

Obiectul de achizitie Produse petroliere
Cod CPV 9132000-3
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licilalia deschisd
sau cererea ofertelor de preturi)
Nn procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr:21003345
Link-ul:

Data si ora deschiderii ofertelor Data:28.12.2018 I Ora:14.00
Anunf de inten{ie publicat in BAP Nux Dan

Data:
Link-ul:

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

Nr:

Link-ul:

Data publiclrii/
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nur acord-cadrun sistem dinamic de
achizilien licitalie electronicln catalog
electronicn

Sursa de finanfare.
Buget de stat n
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: surse proprii

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1719525 lei



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
IM "Tirex-Petrol" 28.12.2018

SRL "Datario" 28.12.2018

4.

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

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

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

6. Pini la termenul-limitl (data 28.12.2018, ora14:00, au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de28.12.2018 ora 14: 00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

7. Documentele ce constituie oferta:

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

neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd caz) :

8. Modalitatea de evaluare:

).

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlsnunsul la demers Expunerea succintb a rdsDunsului:

Contestarea documentatiei de atribuire Nuo I Dan

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Transmise operatorilor economici inregistra{i Data:

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit
Nuo
Da u Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{ii/ad ministratorii

IM "Tirex-Petrol" 1003600008275 Andronic Alexandru
SRL'6Datario" 1012600013471 Paronean Nicolaie

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii NotificIri privind
restituirea ofertelor

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
pentru oferti

(dupd caz)

IM "Tirex-Petrol" + + + +

SRL "Datario" + + + +

Indicali sursa utilizatd gi data publicirii:

2



Pentru fiecare lot X Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile r

Alte limitlri privind num[rul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informa{ia privind ofertele examinate:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,, * " tn cazul

corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

ConstatlrilComentarii (se completeazd tn cazul in care specificaliile tehnice ale unui OE nu

corespund cerinlelor stabilite tn 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 uiteriilor: cel
mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

preful cel mai scdzut X
costul cel mai sclzut tr
cel mai bun raport calitate-pref tr

cel mai bun raport calitate-cost tr

Nr.
Iot

Denumirea lotului
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Denumirea factorului de evaluare qi

ponderea fieclrui factor
Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul I
Factorul n

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

lL. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire

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

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

Data solicitlrii documentelor confirmative:

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n

Lotul 1 Pre{ul fIrI TVA/noile
valori

Pretul frri TVA /noile
valori

lM "Tirex-Petrol" 1715220 t7L5220
SRL "DDatario" 1832050 1832050

Lotul n Preful IEri TVA /noile
valori

Pre{ul ffirI TVA /noile
valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei f[rI
TVA/Punctai ul acumulat

Lotul 1 1 IM '6Tirex-Petrol" t715220.00
2 SRL "Datario" 1832050.00
n

Lotul n I
2

n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitatl

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

Data prezent6rii documentelor confirmative:

4



Denumirea operatorului
economic

Se indic[ documentele confirmative privind selec{ia qi calificarea OE
conform documentatiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul 1 p
nts
SB
^.LtaQo'

odE9

'E o0
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L

hl

li{
o9**il,=

66

q)

Lo^
ji 6)(!0.
a

OE

IM "Tirex-Petrol" + + + + + + + + +

SRL "Datario" + + + + + + + + +

Lotul n pts

ss!vUAQt
Ooeratorul economic

14. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economici Motivul respinserii/descilifi cirii

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

15. in urma examinlri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru:

16. Anularea procedurii de achizifie public5:

in temeiul art.7l alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cffstisltor

Cantitatea Pre{ul
unitar

f5ri TVA

Pre{ul total frri
TVA

Pre{ul total cu
TVA

Lotul nrl IM '6Tirex-Petrol" 127000 17L5222 20s8000

17. Componenfa grupului de lucru:

Funcfia in cadrul grupului
de lucru



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

xr. i90in ////' lf
1. f)ate cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autor ii contractante lnspectoratul Gener al al Poli
Lor:alitate Mun. Chisinau

1013601000495
Str. Tirasnol I l/l

Nurm[r de telefon 022 868 265

Nurmir de fax
alina.bivol

Adrresa de internet
Persoana de contact Alina Bivol

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negrciere
realabild a unui anunt de

Tipul obiectului contractului
achizitie / aco rdulu i- cadru
Obiectul de achizitie

rafa
rtici

publicarea
re

Servicii de pazE frzicd, a blocului
administrativ al CTC EJdin str. Putna l0
197 13000-5Cod CP'V

Expunerea motivului/te:meiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd sau cererea ofertelor de

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

Data si ora deschiderii oliertelor
Anunf de intenfie publicat in BAP

Anunf de participare puh,licat in BAP/
Invitafiar de participare transmisi

Tehnici qi instrumenl,e specifice de
atribuirre
Sursa de finan{are

Valoarea estimatd ei, Jdrd TVA)

Conform art,

14.04.2016.

Buset de stat r
438 000,00

l,egii nr 68 din

3. Operatorii economici car(3 au depus cereri de participare la procr:dura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici

Nr: MD-201 8-12-05 .000120-1

Link-ul:
Data:30.11.2018

Link-ul:-

Data publicarii/
transmiterii:-
Procedura de negociere |aft publicarea

tabila a unui anunt de partici

Ora:14:00

erii cererii de



4. Clarrificdri privind docurnenta{ia de atribuire:
( S n u, 

", 
! lkl o_l!: ozu!!!!ry3 

"yl " sllpllyllglg c I a r ifi c d r i,
T\^,(_ -_I!_!1Y !! I .F v 

'r iDatta solicitirii clarificir,ilor | -
Den umi.rea operatorului economic
Expunerea succintl a rez:umatului
demersului
Data transmiterii

nsul la demers unerea succintd a
Contestarea documentatiLei de atribuire

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au,fost operate modi/icdri)

Rezumartul modificirilor
Publicatte in BAP/alte miiiloacelor de Indicali sursa utilizatti gi data publicarii:-
informare vuL/

Transmise operatorilor economici Data: -
inresistrati
Termen-limiti de depune,re qi deschidere
a of'ertellor

6. Pf,na la termenul-limitd (data 26.12,2018, oral0:00), au fost depuse loferte:

Denumirea operatorilor
economici

Asoci atiiladministratorii

,,Serviciti Pazd u MAI'IS Catara

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 30.1 L2018 ora l4:00.

Of'erte intdrziate (dupa caz,t;

Denumirea operatorilor Data, ora prezentirii
€conomtcl

Notificiri privind
restituirea ofertelor

Nu au forst

Documentele ce constituie oferta:
Denumirea operatorilor 0ferta Rechizite bancat'e

economici
,,Seryicii Pazd a MAI" IS
(Informalia privind rJocumentele prezentate se vq consemnu prin; ,, + " in cozul prezentdrii, ,, -,' tn cazul
neprezentarru

Con statiiri/Comenta rii (di:,tp d c uz).:

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru mai multe loturi cumulate n

Alte limitari privind numdrul de loturi
care pot fi atriibuite aceluiasi oferrtant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul oe loturi

1006601003636

Pentru toate loturile

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Nu sunt



Criteriul aplicat

prelul cel mai scdzut

costlll cel mai scAzut

cel mai bun raporl calitate-prej
cel mai bun rt calimte-cost

*Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa in
cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt a1tlicate mai
multe criterii de atribuire)

tr

fl
!
u

imd ofertele dnlormatra prlvlnd oler se:

Nr.
lot Denumirea lotului

c! ,ro ':.
ei()-

:t

tr a,)

r)
,,Servicii

Pre! unitar fir[ -]VA

280 320,0C

r57 680,0C

Postul nr. I
I ntrarea centra l6

un t2

2 -Postul nr. 2
Patru larea teritoriul ui

luni l2

tori economici
Pazd a MAI" lts

(Informalia privind corespunderea OE cu .s:peci/icaliile tehnice se va indicd prin; ,, + " in cazul
corespunderii;i prin ,,-" in c'azul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeaza in c'azul in care .s:pec:it'icaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerin{elor stabiiite in documenlaliu tle alribuirc, cu expur;erea neconformitdltii) -
*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au.fost atribuite in baza uiteriilor; cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

l0

I)enumirea factorului de: ey2lu.r. .1

ponderea fiecirui lactor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denum irea operatoru lui economic
Denumirea lotului ke yu indic'a punctajul total per lot)

fractorul 1

Factorul n

Denurnirea lotLrlLr i
(se vu indica punctajul itotal per lot)

fractorul I

Factorul n

* Informa{iar privind rezultatele
(Se va completa tahelul de mai jos

licitafiei electronice:
tn cazul apliciirii licita{iei electronice)

Runda I
Preful fdri TVA/

valori

Preful fird TVA /
valori

Denumirrea o torului economic
Lotul I

rul econc,mic I
eCOnCrmlC n

Lotul n

Operatorul eroncqlc 1 _
Operatorul econcmic n

Runda n
noile Preful fiird TVA

/noile valori

noile Pre{ul fiird TVA
/noile valori

ll, clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire



Preful oferrtei f[rii
TVA/Punctajul

acumu.lat

Denumirea lotului

438 0t10,00

Servicii de pazdfizicd a blocului
administrativ al Centrului tehnico-
criminalistic gi expertizd judiciard a

IGP din str. Putna 10.

Denumirea
operatorului econornic

..Servicii Paza aMAI' iS

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

date privind corespunderea
pre!;ului anormal de scflzut)

Documentul
Ei/sau

informafia
sollicitatE

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele statrilite in
documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documenteIor confirmative: -

Data prezentdrii documentelor confi rmative : -

Nr.
d/o

Denumirea document

I Oferta f.3.1

2 Rechizitele bancare

3 Certifi cat de inregistra

uluLi/cerinfei Cerinfe suplimentare fafd de document

origirral - confirmatd prin aplicarea semnlturii gi gtampilei
Particioantu lu i

original - conflrmat prin aplicarea semndturii gi gtampilei
Partic ioantu lu i

re a intreprinderii
copie- confirmatd prin aplicarea semndturii qi gtampilei

Particioantulu i

14. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Data transmiteriiOperatorul economic llispunsul operal orului
economic

Denumirea oDeratorultri economici Motivul res rii/descalificdrii

Noti* In cazul in care oJbrta operatorului economic clasat pe prilnul loc nu a corespuns cu
cerinfele stabilite tn docur,nentalia de atribuire, grupul de lucru va ':ompleta corespunzdtor un
tabel identic celui de la ocr. I4.

15. in urma examinlri gi evalulrii of'ertelor depuse in cadrul proceduri de atribuirerinbzza
deciziei grupului de lucru nr.8712 din 26.12.2018 s-a decis atribuirea contracl;ului de
achizitie nublicl/acordul'ui-cadru :

Pre{ul unitar
firi TVA

23 360,00

Denumirea lotului Oprlratorul
economic desemnat

Preful total
fIrI TVA

llreful l;otal
cu T\/A

..Servicii l'azd a MAI" lS 336 384,00

r57 680.00 I89 2t6,00,,Servicii l'azd a MAl" lS t3 140,00



16. Informatrea operiltorilor economici d re deciziile
Data transmiterii

Data
contractului

uDului de lucru pentru achizitii:
Denumirea operatorului

e00nomic
Modalitatea de transmitere

miiloace electronicr. si/sau lax

in miiloace electrrtnice si/sau fax
tr 16 zile in cazul netransmiterii comrunicdrii
prin mijloace electrr>nice Ei/sau fax

Noti* Informarea operatctrilor economic'i impliculi in procedura d,z atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru crchizilii se realizeazd in conformitqte cu prevederile art. 3l at Legii
nr. I3 | clin 3 iulie 2015 privincl trchizitiiLe oublice,

17. Grupul de lucru a t termenul de a tare pentru incheirlrea contractului rle:
In cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai miici di:cAt pragurile
prevdzute la aft.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din

n 6 zile in cazul trtrnsmiterii comunicdrii prin

I I I zile in cazul netransmiterii conrLunic[rii

ltrl!.]) 1 i p!"r"q gqtzfl iile publice 
_ in miiloace electrrtnice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimata a

contractului este egald sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

I ll zile in cazul transmiterii comunicarii

lice
NotS* Calcularect terme,nelor prevdzule de Legea nr. I3I din 03.07.2016, inc'lusiv a
lermenelor de a;'teptare, se efbcluecrzii in confbrmitate cu prevederile TITLULUI IV Capitotut
I (Calculareo Termenului) al Coduluri L'ivil, ;'i implicit, urt. 261 (1), .161 (4) ;i 265.

24. Contractele de achizi{ie incheiate:

Valoarea

lifumdrul
contractului

firl TVA

MD-201 8- 12-0:;-
000t20-l-r r/136

28.12.2018 438 000.00

Prin prezenta dare de seomd, grupul de lucru declard cd termenul tle aEteptare pentru
incheierea contractului/ca'ntruc,telor indicute a fost respectat (exc,zpfintl cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legiti nr. I3l din 3 iulie 2015 privinct achizi(iite publice ), precum gi cd
in cazul depunerii contestutliilor, aceastea aufost examinate Ei solu,lionute.

Prin prezenta dare de se'amd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, Japt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale in vigoure.

tllucru pentru achizifii:
I //

i L -.lnL'
L', (',J L,t(^-

Co rupului de

&'u,

[se specdicd SIA RSA]D, e-mail, fax,

I)enumirea
operatorului

econornic,
(rDN(o)

.SEIIV]CII PAZA
MAI" IS 797 r 3000-5

contractului Termenul
de

valabilitate
L

contractul
ui

cu TVA

525 600,00 31.12.2019

t-rL%

K

(Nume, Prenume)



Model-tip

D A REA DE SEAM Ă
de atribuire a contractului de achiziţii publice dV 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr._8__ Din 02,01.2019 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante P rim ăria  s .D o ro tca ia
Localitate s .D oro tca ia
IDN O 1007601009325
A dresa M D -4573, R epub lica  M o ldova , D ubăsari, 

D oro ţca ia , s. D oro tca ia
N um ăr de telefon 024845238
N um ăr de fax 024845238
E-m ail iuliaberzantelgmail.com
A dresa de internet http://dorotcaia.com/
Persoana de contact Iulia Cazac

2. D ate cu privire la procedura de atribuire:

T ipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţ
T ipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Bunuri □

O biectul de achiziţie Legume, fructe şi fructe cu coajă
Cod CPV 03220000-9
E xpunerea m otivului/tem eiului 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: 21003145
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21003145

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 20.12.2018 Data: 13:20
A nunţ de intenţie publicat în BAP

A nunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia  de participare transm isă

Nr: 0 6 5 1 05cf-fe1 d -11 e8-bc94-25b0c2da1 c29

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp 1 -MD-1544624999420
Data publicării/ 12.12.2018 
transmiterii:

T ehnici şi instrum ente specifice de 
atribuire

N ud N ud

Sursa de finanţare Buget de stat /  buget local

V aloarea estim ată (lei, fără TVA) 60000 lei

3. O peratorii econom ici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
D enum irea operatorilor econom ici Data depunerii cererii de participare

1

http://dorotcaia.com/
https://achizitii.md/ro/pubIic/tender/21003145
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdnl
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdnl


4. C larificări privind docum entaţia de atribuire: nu au fost
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

5. M odificări operate în  docum entaţia de atribuire: nu au fost 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

6. Până la term enul-lim ită (data _20.12.2018, ora_13:20), au fost depuse _1____ oferte

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

SRL ” Lovis Angro” 1007600043788 Sofrone Lilian

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de _20.12.2018_ ora 13:30. 

O ferte în târziate (după caz): nu au fost

7. D ocum entele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAL Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SRL "Lovis Angro" + + + +

(Informaţia privind documentele prezentate se iti consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
C onstatări/C om entarii (după caz):_______________________________________________________

8. M odalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot + Pentru mai multe loturi cumulate □
□

Pentru toate loturile o

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

9. C riteriul de atribuire aplicat:

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

preţul cel mai scăzut
□

Legume, fructe şi fructe cu coajă

10. Inform aţia privind ofertele depuse:

___  Operatori economiei

N'r. I Denumirea 
lot ; lotului

'Q
a
a

' s

SRL. "Lovis Angro"
8
a«
U

Preţ
unitar Preţ

Corespundere I unitar
fără specificaţii tehnice ■ __ . . . . . . .' tara 1YA1 VA

Corespundere 
I specitlcaţii
I tehnice

J_ _ _ _
2



1

Cereale, 
carton, 
legume, 
fructe şi 
fructe cu 

coajă, 
inclusiv:

varză
proaspătă 100 kg 7.78 +

cartofi 3000 kg 5.74
+

ceapă 400 kg 7.% +

sfeclă
roşie 400

kg 6.30
+

morcov 400 kg 7.96 +

ardei dulce 100 kg 51.85 +

dovlecei
verzi 100

kg 33.33
+

dovleac
mare 100

kg 16.67
+

usturoi 50 kg 46.30 % +

lămîi 100 kg 27.50 +

mere în 
asortiment 1000

kg 5.37
+

tangerine
(mandarin
v)

300
kg

25.83
+

■'№ f

portocale 200 kg 25.83 +

banane 300 kg 23.33 +

fasole albe 100 kg 15.74 +

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul 
corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)
C onstatări/C om entarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

* Inform aţia privind rezultatele licitaţiei electronice: fără licitaţie
(Se va completa tabelul de mai jo s  în cazul aplicării licitaţiei electronice)

11. C lasam entul ofertelor în  urm a aplicării criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirm area unor date privind corespunderea  
ofertei şi/sau operatorului econom ic (inclusiv justificarea preţu lui anorm al de scăzut) 
cerinţelor stabilite în  docum entaţia de atribuire s-a solicitat: nu au fost solicitări

13. C orespunderea operatorului econom ic clasat pe prim ul loc cu cerinţele stabilite în  
docum entaţia de atribuire: corespunde



Se indică documentele confirmative privind 
selecţia şi calificarea OE conform 

documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Denumirea operatorului economie

SRL "Lovis Angro"

Oferta de preţ +
Certificat, de inregistrare a întreprinderii +
Certificat de atribuire a contului bancar + ■
Certificat de efectuare sistematica a plaţii 
impozitelor,contribuţiilor

+

Ultimul raport f  inanciar +
Informaţii generale despre Ofertant +
Autorizaţia sanitar-veterinara de funcţionare a 
agentului economic participant.

+

Declaraţia, privind conduita etica si neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere

+ .

Certificat pentru confirmarea capacititii executirii 
calitative a contractului de achiziţie

+

Licenţa de activitate cu anexele +
DUAE +

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

15. în  urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza
deciziei grupului de lucru nr. _8___ din 20 decembrie 2018- s-a\ decis atribuirea
conţracţuluideachiziţie publică/acordiilui-cadru:_____ ______ ________ ______ _________

Denumirea Operatorul Cantitat Preţul Preţul Preţul total Preţul total
lotului economie ea unitar unitar fără TVA cu TVA r

r A *  ^  % desemnat fără cu TVA
....ai- .. A * a

câştigător TVA f *
varză
proaspătă SRL "Lovis Angro" 100kg 7,78

8,40 777,78 840,00

cartofi SRL "Lovis Angro" 3000kg 5,74 6,20 17222,22 18600,00

ceapă SRL "Lovis Angro" 400kg 7,96 8,60 3185,19 3440,00
sfeclă roşie SRL "Lovis Angro" 400kg 6,30 6,80 2518,52 2720,00
morcov SRL "Lovis Angro" 400kg 7,96 8,60 5185,19 3440,00
ardei dulce SRL "Lovis Angro" 100kg 51,85 56,00 5185,19 5600,00
dovlecei verzi SRL "Lovis Angro" 100kg 33,33 36,00 3333,33 3600,00
dovleac mare SRL "Lovis Angro" 100kg 16,67 18,00 1666,67 1800,00
usturoi SRL "Lovis Angro" 50kg 46,30 50,00 2314,81 2500,00
lămîi SRL "Lovis Angro" 100kg 27,50 33,00 2750,00 3300,00
mere în 
asortiment

SRL "Lovis Angro" 1000kg 5,37 5,80 5370,37 5800,00

tangerine
(mandarine)

SRL "Lovis Angro"
300kg 25,83 31,00 7750,00 9300,00

portocale SRL "Lovis Angro" 200kg 25,83 31,00 5166,67 6200,00
banane SRL "Lovis Angro" 300kg 23,33 28,00 7000,00 8400,00
fasole albe SRL "Lovis Angro" 100kg 15,74 17,00 1574,07 1700,00

4



16. Inform area operatorilor econom ici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denum irea operatorului 
econom ic

Data transm iterii M odalitatea de transm itere

SRL "Lovis Angro" 20.12.2018
20.12.2018

SIA RSAP  
e-m ail

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

17. G rupul de lucru a respectat term enul de aşteptare pentru încheierea contractului de:

---------------- ---------------------------------------------------
. In cazul in care valoarea estim ată a

contractului este mai mică decât pragurile  
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

□  6 zile în cazul transm iterii com unicării 
prin m ijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransm iterii 
com unicării prin m ijloace electronice şi/sau  
fax

. In cazul in care valoarea estim ată a 
contractului este egală sau mai m are decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind  
achiziţiile publice

□  11 zile în cazul transm iterii com unicării 
prin m ijloace electronice şi/sau fax

. □  16 zile în cazul netransm iterii 
com unicării prin m ijloace electronice şi/sau  
fax

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

24. C ontractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO)

Număr
ul

contrac
tului

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termenul
de

valabilitate
a

contractuluifără TVA cu TVA

1
SRL "Lovis 
Angro"

58 28.12.2018 03220000-9 69000,00 77240,00 01.01.2019
30.06.2019

25. 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 fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute 
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice precum şi că 
în cazul depunerii contestaţiilor, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere conform 
prevederilor legale în vigoare.

C onducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

_________ Berzan Valeriu_______________
(Nume, Prenume)







DAREA DE SEAMA
de atribruire a contractului de achizi{ii publice V
de inchrciere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21000754 Din 27 decembrie 2018.

1. Date cu privire, la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii c:ontractante S ecretariatul Parlamentului
Localitate rnqn.Chiqindu
IDNO 1006601003762
Adresa bd. $tefan cel Mare,105, MD -2012
Numir de telefon 0 22 820 - 196
Numir de fax
E-mail diana.lipcan@parlament. rmd;

ala.macar i@p arl ament. m,C
Adresa de internet www.parlament.md
Persoana de contact Ala Macari

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atriibuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri V Servicii n Lucrft:i n

Obiectul de achizitie Rechizite de birou
Cod CPV 39162110-9
Expunerea motivului/tr:meiului privind
alegerii procedurii de artribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de preturi)

Licitalie deschisd

Nr. procedurii de atribuLire (inclusiv link-
ul procedurii de atribuiret)

Nr: MD-1541148733081
Link-ul:
http s : //achi zitii.mdh o I pub I i c/tende r I 2 | 0 0 07 li 4

Data Si ora deschiderii ofertelor Data:03.12.2018 Ora:l5.47

Anunf de inten{ie publir:at in BAP NuV Dan
Data:
Link-ul:

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

Nr: MD-1541148733081

Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic,/tend er I 21 0000it 5 4
Data publicdrii/
transmiteri i: 02.12.20 I 8

Tehnici qi instrumenl;e specifice de
atribuire

NuV acord-cadrun sristem dinamic de
achizilien licitalie electroniLctin
catalog electronicr

Sursa de finan{are
Buget de stat V
Buget CNAM r
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatil



3. Operatorii eco:nomici care au depus cereri de participare la procedura de atribuirr::

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de partici

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

5. ModificIri op,erate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in c'are aufost operate modificdri)

6. Pini la termenul-limiti (data 12 decembrie 2018, ora 9:00), au fost depuse 3i

oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc

Oferte intdrziate (dupd caz):

la data de: 03 decembrie 2018. ora 15;47.

Denumirea operatori lor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privindt
resttituirea ofertelo,r

7. Documentele c:e constituie oferta:

Data solicitlrii clarificiirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a ul
Contestarea documentartiei de atribuire NuV Dal

Rezumatul modifi cirilorr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Transmise operatorilor economici inregistrali Data:
Termen-limitl de depunere gi deschidere
a ofertelor prelungit

NuV
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociaf ii/administratorii

Radop - Qpf" $RL l 0036000s02 I 8 Nicolai Persin
S.C. ..Cartnord" S.R.L. 1003600086213 Vitali Ilrulevici
Birolux - MT" S.R.L. r005600032694 Doina Osor

Denumirea operatorilor
economici

DUAE Oferta Specifrca{ia
de pref

Specifica{ia tehrnici

Radop - Opt" SRL T + + T

S.C.,.Cartnord" S.R.L. + T -r +
..Birolux - MT" S.R.L.

(Informalia privind documentele prezentate se ya consemna prin: ,, + " fn cazul p,rezentdrii, ,,
neprezentdrii)

" in cazul

2



Constatlri/Comentarii (dupd caz): Oferta operatorulului economic ,,Birolux - MT,, S.R,L,
este neconformS, deoarece a depus ofertele gi documentele de calificare pentru toate loturile la
lotul nr.29, ceea ce este i:mposibil de al declara cdqtigdtor pe loturi.

8. Modalitatea dle evaluare:

Pentru frecare lot V Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile n

Alte limitlri privind numdrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiagi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

9. Criteriul de arlribuire aplicat:

10. Informafia priivind ofertele depuse:

*Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica st r,i,i",,pten n
cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt apl'icate mai
multe criterii de atribuire)

Criteriul aplicat

preJul cel mai scdzut V
costul cel mai scdzut D

cel mai bun raport calitate-pre! tr
cel mai bun raport calitate-co;st !

Nr.lot Denumirea lotului

)61
L
ah

)61

e)
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Q

Operallori economici
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Lotul -1 Agend[ ,{5 Lux 20]t9 bucatd 452

Plannine Lux2019l bucatf, 180

Lotul -2
Hirtie xerox 44 (tc4r)

bucatd 2500 46,58
+

47,01J +



Hirtie xerox 44 (tnp)
bucatd 2000 41,08 + 42,00 +

Hirtie xerox ,{3 (tnp)
bucatl 10 82,15 + 84,00 +

Hirtie xerox Aa (top) lpentru
pastrare de lungd duratd

(arhivare)

bucatd 50 46,58 47,00 +

Lotul -3 Distrugf,tor documenl;er bucatf, 5

Lotul -4
Calendar trimestrial de
perete 2019 bucatl 3s0 37,47 T

Lotul -5 Calendar de birou lZi0l9
TRIPTIC bucatd 150

Lotul -6
Calendar de mas[ ill)19 bucatl 120

Lotul -7 Agrafe nr.2 /l00buc.
bucatd 200 6,42 +

Lotul-8 Agrafe nr.4 /l00buc.
bucatd 90 6,85 T

Lotul -9 Agrafe color
bucatd 100

Lotul -10 Capse p/u capsator (ll)00
buc in cutie)

bucatd 350

Lotul -l I Notite autoadezive
bucati 200

Lotul -12 Creion simplu cu minil bucati 1440

Lotul -13 Pix
Bucatf, 1344

Lotul -14 Pix bucatf, 500 2,65 +



Lotul -15

Pix

ro$u
verde
negnr

albastru

bucatd r20
120
120

t20

Lotul -16 Marcher

roz
galben

verde

bucat[
180

180

180

Lotul -17 Corector bucatd
300

Lotul -18 Ngla bucatS
120

Lotul -19 Band[ adezivd bucatd
96

Lotul -21 Clei - creion bucatd
150

LottI -22 Marcher (set) Bucati l0

Lofil -23 Marcaj color bucatf,
200

Lotul -24 File bucatl
14000

Lotul -21 Clei - creion bucatl
150

Lotul -25

Map[ biblioraft A4l:5 bucatd 150 16,57 +

Lotul -26

MapE biblioraft A4t'7 bucatf, 200 16,57 +

Lonil -27
Mapd cu file

A4/20

44t40

bucatd

120

t20
9,76
14,13

T

+

Lotul -28 Map[ ,{4 bucatf, r20

Lotul -29 Map[ ,{4 bucatd 120



Lotul -30 Map[ ,{4 bucatd
t20

Lotul -31 MapI dosar 44 bucat[
ls0

Lotttl -32 Foarfecd bucat[
84

LotuLl -33 Radierd bucat[

168

Lotul -34
Tavd orizontald bucati

100 24,20 +

LotuLl -35

Suport p-u documente
bucatd

200

Lotul -36 Binder clips

25mm
32mm
4l mm

bucatl 80

80

80

Lotul -37

Suport p-u rechizite bucatl
50

Lotul -38
Suport p-u rechizite bucat[

50

Lotul -39
Vopsea pentru qtamLpill

bucat6
t2

Lotul -40
Hdrtie cartonatA (fbi) bucatl

200

Lotul -41
Asculitoare p-u creioane cu
container

bucatf,
50 44,65 +

(Informalia privind corespunderea OE cu specfficaliile tehnice se va indica prin: ,,4- " tn cazul
corespunderii Si prin ,,-" in (:azul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii - rOferta operatorulului economic ,,Birolux - MT" S.R.L. este
neconfolmd, deoarece a depus ofertele gi documentele de calificare pentru toate loturile la lotul
ff.29, ceea ce este imposibil de al declara cdgtigdtor pe loturi.

*Informafia privind faclnrii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite fn baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

Punctajul calculat

Denumirea operatorului econc,mic

Denumirea lotului 'se va indic:a punctajul
otal per lot)

Factorul I

Factorul n



Denumirea lotului (se va indica Ttunctajul
total oer lot)

Factorul 1

Factorul n

* Informafia privind re:zultatele licitatiei electronice:
va completo tobelul ale mai ios tn cazul aplicdrii licitatiei electronice
Denumirea operatorului economic Runda I Runda n

Lotul I Preful fdrl TVA/noile
valori

Pre{ul firi T\/A
/noile valori

Operatorul ecrf,ns11 c1
Operatorul ec,Jnom cn

Lotul n Preful firl TVA /noile
valori

Preful flri T\zA
/noile valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

12. Pentru elucidaLrea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind
corespunderear ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea
prefului anormal de scizut) cerinfelor stabilite in documentafia de atribuire s-a
solicitat:

13. Corespundere:l operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele
stabilite in do,cumentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentol.or confirmative: 05 decembrie 2018
Data prezentdrii documentrllor confirmative : 06 decembrie 20 I 8

11. Clasamentul ofertelor in rii criteriilor de atribuire
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului

economic
Pre{ul ofertei lbr5L

TVA/Punctaiul lacumulat

Operatorul economic Drocumentul
gi/sau

informafia
solicitati

Data transmiterii Rlspunsul operato ruLlui
economic

Denumirea
operatorului

economic

Se indicl tlocumentele confirmative privind selec{ia qi calificarea OE conform
documentafiei de atribuire (inclusiv DUAE)

PE
SR
SN
Q\

DUAE Oferta Specificatia de
pref

Specificatia
tehnicd

Garanfia
pentru
ofertd

,,Radop - Opt"
SRL

+ + + + +



S.C.

,,Cartnord"
S.R.L. + T + + T t-

,,Birolux -
MT" S.R.L.

I

14. Ofertanfii res;;pinqi/descalificafi:

Denumirea ratorrului economici
..Birolux - MT" S.R.L.

NotI* In cazul in care aferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q coresputns cu'
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor unl
tabel identic celui de la pc't. 14.

15. in urma exanniniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru din 17 decembrie 2018 s-a decis
atribuirea contractului de achizifie publici:

Motivul respin gerii/descalifi cI riji
Oferta operatorulului economic ,,Birolux - MT"'
S.R.L. este neconformd, deoarece a depus ofertele
gi documentele de calificare pentru toate loturile la
lotul nr.29, ceea ce este imposibil de al dleclara

Denumirea
lotului

Operatrorul
econornic
desemnat
cistisEtor

Cantitatea Preful
unitar

firl TVA

Preful total fIrI
TVA

Preful totll cu
T'YA

Lotul - 2

Hirtie xerox A'4
(ton)

,,Radop - O1pt" SRL
2500 buc 46,58 116458,33 I 3 9? 50,00

Hirtie xerox A'4
(top)

,,Radop - Opt" SRL 2000 buc 41,08 82166,67 986t10,00

Hirtie xerox A'3

(top)

,,Radop - Opt" SRL l0 buc
82,1 5 821,59 !)8:5,90

Hirtie xerox A.4
(top) pentru

pastrare de lungd
duratl (arhivare)

,,Radop - Opt" SRL
50 buc 46,58 2329,16 279'5,0(l

Lotul - 4

Calendar
trimestrial
de perete 20 I 9

,,Radop - C)pt" SRL

350 buc 37,47 t3116,25 157:]9,50

Lotul - 7

Agrafe rtr.2
/l00buc.

,,Radop - Clpt" SRL
200 buc 6,42 1285,00 1542,0C1

Lotul - 8 ,,Radop - Clpt" SRL
90 buc 6,85 616,50 739,80



Agrafe nr.4
/l00buc.
Lotul - 14

Pix
,,Radop - Opt" SRL

500 buc 2,65 1325,00 1590

Lotul - 25

Mapd biblioraft
A4t5

,,Radop - C)pt" SRL
150 buc 16,57 2496,25 2983,

Lotul - 26

Map[ biblioraft
A4t7

,,Radop - C\)t" SRL
200 buc 16,57 3315,00 J

Lotul - 27

Mapd cu file
A4t20

44t40

,,Radop - Qrpt" SRL

120 buc
120 buc

9,76
14,13

1172,00
1696,00

1,406

2t035
Lotul - 34

Tav[ orizontalf,

,,Radop - Opt" SRL
100 buc 24.20 2420,00 290.4,00

Lotul - 41

Ascufitoare p-u
creioane cu
container

,,Radop - Oprt" SRL

50 buc 44,65 2232,50 21i79,00

,406,40

t035,20

16. Inform&r€a operttorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizifii:

NotI* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I

deciziile
al l',e,gii

nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 03.07.2016, inclusiv a termenelor
de asteptare, se efectueazd iln conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitotul I (Calculttr'a
Termenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (l), 264 &) qi 265.

Contractele de achizilie inc;heiate:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transnritere

,,Radop - Opt" SRL Scrisoare de ingtiinlare nr. SAP-5
nr. 182 din17.l2.20I8

Email: radop2008 @nrail.nt

S.C.,,Cartnord" S.R.L. Scrisoare de inqtiintare nr. SAP-5
nr. 183 din17.l2.20I8

,,.Brrolux - M'1"' S.R.L. Scrisoare de inqtiinlare nr. SAP-5
nr. l8l din 17.12.2018

Email : offi ce@birolux.m d

de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:
ln cazulin care valoarea estimatE a contractului este
mai micd decSt pragurile prev6zlute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131din 3 iulie 2015 pnivind achiziliile
publice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii llrinr nrijloace
electronice ti/sau fax
tr f f tite e* eti" -
mijloace electronice si/sau fax

ln cazulin care valoarea estimatti a contractului este
egalS sau mai mare decSt praguriile previzute la art.
2 alin. (3)al tegii nr. 131 din 3 iullie 2015 privind
achiziliile publice

! tt zile in cazul transmiterii comunicirii prin mijloace
electronice si/sau fax
! t6 zile in cazul netransmiteriicomunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax



Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNo)

Numir
ul

contrac)
tului

Data
contractului

Cod
cPv

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitat
ea

contractul
ui

ftri TVA cu TVA

I
,,Radop -
Opt" SRL 2 27.12.2018 39162110-9 23t441.24 277728.30 31.t2.2019

.lA.nularea procedurii de achizilie public6:

tn temeiul art.7l alin. (1) lit. a).

fcgumentare: Nu a fost dr:pusd nici o ofert6.

de seamd, grupul de lucru p udinea
rii de achizitrie,fapt pentru care derilor

l0



Modet-tip

D,A.REA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice {
de incheiere a acordului-cadru El

de anulare a procedurii de atribuire L.l

Nr. 18 din27.12'2018.

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante Ministerul SiinAtaitii, Muncii qi Pnotec{iei Sociale

Localitate mun, Chisiniiu

TDNO 1 00760 1 00079 1

Adresa Str. V. Aleosandri, 2

Numdr de telefonL 022 26 88 
"10Numlr de fax

E-mail v ictoria. levi nta@msmps.gov. md

Adresa de intern'et www.msmps.gov.md

Persoana de contac:t Levinta Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii c!e atribuire aplicate Licitatie des;chisd

Tipul obiect,ului contractului de

achizitie/acord ul ui-cad ru
Bunuri r Sr;rvicii ! LucrSri I

Obiectul de achizi{ie Servicii de consultan{d Pentt'u

administrarea./gesl.ionarea Senviciului de

asisten!5 telefonicd gratuitd pentru victimele
violen{ei in farnilie 9i violen{ei impotriva
ieuqlqlGtlr4ry1 !-qgq r9qq--=----

Cod CPV 7s200000-8

Expunerea rnotivului/temeiului privind
alegerii procedrnrii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor pr'oceduri decdt licita{ia aleschisd

rnu ceverea ofertetlor de nreturi)
Nr. pror:edurii cle alribuire (inclusiv link-ul
procedurii d e atribuire)

ocds-b3wdp 1 -M Dt- | 5 4321 9 429940

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD - 1 5 4|1219 4299 40

Data si ora deschiderii ofertelor Data: I 8.12.2018 | Ora: 02:00

Anun{ de inten{ie publicat in BAP Nu! Dar
Data:
L,ink-ul:

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

ocds-b3wdp I -MD- 1 543219429940

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdls-
b3 wdp I -MD_))fr2l2Qee 40 =-
Data publicdrii/
transmiterii : 27 .l 1 .2018

Tehnici qi instrumente specifice de atritruire Nu acord-cadrul slstem 0Inamlc oc

achiziliel licitalie electronic[l catalog

electronicl

Sursa de finan{are Buget de stat r/

Buget CNA,M I
Buget CN,A'S I
Surse externe n
Alte surse: findicati]



Vafoarea estirnatrl Aei, fdrd

3. Operatorii econornici care :lu depus cereri de participare la procedura de atribuire:

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

Modific[ri operate in documenta{ia <le atribuire:
(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificdri)

Rezumatul m odifi cirilor Nu au fost modificflri

Termen-limitl de depunere qi deschidere a I Nu I
ofertelor prelungit Dar Cu

6. Pffn[ la telrnenul-lirnitd (data f8.12.2018, ora 02:00), au lfost depuse I oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data. de 18.12'2018 ora 02.:00'

7. Documentele ce constituie oferta:

cazul neprezentdrii)

Constatiri/Cornentarii (du pd c az) :

Denumirea ooeratorilor economici ta depunerii cererii de Darticipare

Data solicitryll4g!@.f
Denumirea operatorului economic

Expunenea succinti a rezurnatului
demersului
Data transmiteriii
Rdspunsul la demers
Contestarea documentatiei de atribuire Nul Dan

Publicate in BAF/alte rnijloacelon de

informare (dupd caz

Transmise operatorilor economici inregistra{i

1009620003492

Denumirea o,penatorilor
economi,ci

AO Centrul Interrralional

Asocia{ii/adm inisl.ratorii

Data, ora prezentdrii

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
pentr;ru oferth

@1rL"-994--
+ T +

Denumirea
operatorilor
econornici

AO Centrul
Interna{ional ,,La
Strada"
(Informalia pt'ivind documentele prezentate se va consemna prtn"



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

Alte limitari privind numdrul de loturi care

oot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

8. Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specfficaliile tehnice se va indica prin: ,, +'" tn cazul

corespunderii Ei prin ,,-" in cazul necorestpunderii)

a
J

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

preful cel mai scdzut i/
costul cel mai scdzut n
cel mai bun raport calitate-pref r
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
lot Denumirea lotului
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consultan[6 pentru
administrarea/gesti
onarea Servicir-rlui

de asisten!5
telefonicd gratuitZr

pentru victimele
violenlei in familie

gi violenlei
impotriva femeilor
(num[rul 0 80t08

8008)

Sierv
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Constatdri/Comentarf,i (se completeazd in cazul in care s,pecificaliile tehnice ale wtui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribwire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astl"el:

(Se va completa trabelul de rnai jos pen{ru loturile. care au/bst atribuite tn baza criteriilar: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate'-cost)

* Informafia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completa ttabelul de mai jos in cpzul aplicdrii licitaliei electronice)

11" Clasamentul ofe:rtelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

Denumirea factorului clc evaluare qi
ponderea fiec[rui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea ooeratoru lui economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lol)

Factorul I

Factorul n

Denumirea oneratorului economic Runda I .Runda n

Lotul I Pre{ul fiird TVA/noile
valori

Pre{ul fiir[ TVA /noile
valori

Operatorul economic I

Ooeratorul economic n

Pre{utr ofertei l6rd
TVA./Punctai ul acumulat

Den umirea operato rului
economic

Denumirea lotului Clasamentul

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

date privind coresipunderea
prefului anormal cle scizut)

Operatorul economic Drocumentul
gi/sau

informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rlspunsurl operatorului economit:

13. Corespunderea operatorului econotnic clasat pe prirnul loc cu cerin{ele sl;abilite in
documenta{ia de atribuire:

Data solicitiirii documentelor confirmative:
D ata pr ezentarii documentel or confi rmative :



Denurnirea
operatorului

economic

Se iindicl documentele confirmative privind selec{ia gi canifrcarea OE conform

documenta(iei de atribuire (inclusiv DUAE)
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14" Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Notd* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe prinnul loc nu a coresp'uns cu

cerinlele stabilite tn docum.enta{ia de atribuire, grupul de lucru va complela corespunziitor ttn

tabel identic celui de la Pct. 14.

15. in urma examindri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri der atribuire, in baza

deciziei grupului de lucru nr. 4 din 22,1\.2018 s-a decis atribuirea contractului de

achizi{ie publicd:

Denurnirea lotului {C)peratorul
economic
desemnat
ciistis[tor

Cantitatea Pre!ul
unitar

ffiri TVA

Pre{ul total fdrd
:TVA

Prelul tr

TV

Servicii de consultan{a
pentru
adm in i strarea/gestion ilrea

Serviciului de asistenld

telefonic6 gratu itd petltru

victimele violenlei irr

familie 9i violenfei
irnpotriva femeilor
(numdrul 0 8008 800tt)

AO Centrul
Interna!ional

,,L,a Strada"

I 759833.33 7s9833.33 911

rea oper ci implicali in proce&,ra rJe atribrire despre aleciziile

:ru pentr lizea)d tn conformitate cu prevederile art. 3I al I'egii

tlie 2015 e Publice'
5

Denumirea operatorultri economici rii/descalificIriii

16. lnl'ormarea op,eratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denu mirea operatoru)lui
economiic

Data transmiterii Mo<ilalitatea de transm ite,re

AO Centrul lnternalional ,,La
Strada"

19.12"2018 SIA RStlP



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

Not[* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. ]31 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de a,yteptare, se e.fectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI ,!V Capitolul
I (Calculare'a Te'rmenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 26tt (1), 264 @ Ei 265.

24. Contractele de achizitie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizi{ie publicd:

in temeiul art.7 L alin. lit

Argumentare:

Prin prezents dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de uEtepture pttntru
tncheierea contractului/cantractelor indicate a fost respectat (exceptfind cazwrile prevdzute

de urt, 32 a'lin. 1'3) nl Letgii nr. 131 din 3 iwlie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd

in cuzul clep,untrii contestaliilor, aceastea aufast examinate;i solu(ionate.

Prin prezenta dsre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd cQrectitutlinea
desfisurdrii, procedurii de ackizilie, -fapt pentru cfire poartd rdspundeie confann
prevederilor leg,nle in vigoare. ,..

Conducitorrul grupului de lucru pentru achizifii:

Boris GILCA
(Nume, Prenume)

In cazul in r:are valoarea estirnatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al L,egii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

r/ 6 zile in cazul transrniterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau f'ax

tr ll zile in cazul netransmiterii corhnunicbrii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevlzute laaft.?- alin. (3) al {-egii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 1l zile in oazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax

tr 16 zile in cazul netransmiterii col,nunicdrii prin
miiloace electronice si/sau f'ax

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,,
(IDNO)

Numdrul
rcontractului

Data
contra
ctului

Cod CPV
Valoarea contracrtului Ternrenul de

valabilitate a
contractuluiffirI T'VA cu TVA
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