
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice V 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.02 din 23.12.2021
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IPG „M .Eminescu,,
Localitate or. Cantemir
IDNO 1013620008119
Adresa str.Trandafirilor 10
Număr de telefon 027322532
Număr de fax
E-mail oficial gim naziu. cantemir@ gmai 1. com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Enciu Ecaterina-director

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3w dp1-M D -1638446903502
Link-ul: https://mtender.eov.md/tenders/ocds-b3wdn 1 - 
M D-1638446903502

Data publicării:02.12.2021
Platforma de achiziţii publice utilizată V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

V Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:
https://rn.facebook.com/story.php7story
_fbid=422566492907569&id=100054626642705

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinam ic de achiziţie nLicitaţie 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare V Buget de stat; nB uget CNAM; ciBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 342435.50

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
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Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.12.2021, ora9:00) au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL „Slavena-Lux” 1002600003240 Sm im ov Alexandr
2. CC „Nivali-Prod” SRL 1006600010112 Grădinaru Sergiu
3. SRL „Baguette” 1014600037741 Cebotari Valentin
4. SRL „Lovis-Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL „Lovis- 
Angro”

SRL „Slavena- 
Lux”

CC „Nivali- 
Prod” SRL

SRL
„Baguette”

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Garanţia de bună execuţie -5% prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat/ Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de 
S tatal persoanelor juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizaţia sanitar-veterinar de
funcţionare pentru
depozit,abator,punct de sacrificare

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a 
plăţii impozitelor,contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizaţie sanitar-veterinară pentru 
transport

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat sanitar -veterinar F2- 
pentru produse de origine anim ală

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de inonsivitate pentru 
produse de origine vegetală

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de conformitate pentru 
produsele procesate

prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizaţie sanitar-veterinară de 
funcţionare

prezentat prezentat prezentat prezentat
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(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului 
economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

M acră de porc
CC „Nivali-Prod” SRL 70,00

750 kg

+ 4 -

SRL „Slavena-Lux” 76,35 4 " +
SRL „Lovis-Angro” 77,76 + +
SRL „Baguette” 80,83 + +

Macră de bovină
SRL „Slavena-Lux” 104,51

750 kg

+ +
SRL „Lovis-Angro” 105,00 + +
SRL „Baguette” 105,00 + +
CC „Nivali-Prod” SRL 112,50 + 4 -

Piept de găină SRL „Slavena-Lux” 57,50
750kg

+ +
CC „Nivali-Prod” SRL 58,84 + +
SRL „Lovis-Angro” 65,83 + 4 -

SRL „Baguette” 70,00 + +
Iaurt în 
asortiment

SRL „Slavena-Lux” 5,57
2000 buc

+ +
SRL „Lovis-Angro” 5,58 + +
SRL „Baguette” 5,69 + +

Chefir Achiziţia n-a avut loc 6,90 300 buc + +
+ 4 -

Brânză cu chiag 
tare

SRL „Lovis-Angro” 98,33 120 kg 4 - 4 -

SRL „Baguette” 116,00 + 4 -

Lapte de vaci 
pasterizat

Achiziţia nu a avut loc 9,20 800 buc + 4 -

Brânză de vaci Achiziţia nu a avut loc 57,04 300 kg + 4 -

Unt SRL „Lovis-Angro” 26,37 680 buc + +
SRL „Slavena-Lux” 26,76 + 4 -

Ouă de găină SRL „Slavena-Lux” 1,94
2500 buc

+ 4 -

SRL „Lovis-Angro” 2,03 4 - 4 -

SRL „Baguette” 2,58 + +
Pâine Achiziţia nu a avut loc 5,83 2162 buc + +

Făină de grâu SRL „Slavena-Lux” 8,33
40 kg

+ 4 -

SRL „Lovis-Angro” 9,08 4 - 4 -

SRL „Baguette” 9,58 4 - 4 -

Chifle Achiziţia nu a avut loc 3,24 * 2000 buc + +

Peşte Hec 
Merluciu de 
lapte

SRL „Lovis-Angro” 41,64 360 kg 4 - 4 -

SRL „Slavena-Lux” 41,64 + +
SRL „B aşuette” 47,50 + 4 -

Smântână Achiziţia nu a avut loc 19,39 300 buc + +

Tăieţei
SRL „Slavena-Lux” 10,29

200 buc
+ +

SRL „Lovis-Angro” 10,54 + 4 -

SRL „B aşuette” 13,25 + +

Paste făinoase
SRL „Slavena-Lux” 11,67

110 kg
+ 4 -

SRL „Lovis-Angro” 14,83 +' 4 -

SRL „B aşuette” 15,42 + 4 -

Orez bob rotund
SRL „Lovis-Angro” 13,20

120 kg
4 - +

SRL „Slavena-Lux” 13,33 4 - 4 -
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SRL „Baguette” 14,25 + +

Crupă de griş
SRL „Baguette” 8,90

40 kg
+ +

SRL „Lovis-Angro” 9,92 + +
SRL „Slavena-Lux” 9,96 + +

Hrişcă
SRL „Slavena-Lux” 27,73

160 kg
+ +

SRL „Lovis-Angro” 28,00 + +
SRL „Baguette” 31,67 + +

Crupă de amăut
SRL „Slavena-Lux” 9,71

100 kg
+ +

SRL „Lovis-Angro” 9,92 + +
SRL „Baguette” 10,20 + +

Fulgi de ovăz
SRL „Lovis-Angro” 11,50

100 kg
+ +

SRL „Slavena-Lux” 11,67 + +
SRL „Baguette” 13,33 + +

Crupă de orz
SRL „Slavena-Lux” 7,01

100 kg
+ +

SRL „Lovis-Angro” 7,13 + +
SRL „Baguette” 7,50 + +

Crupă de arpacaş
SRL „Slavena-Lux” 7,05

80 kg
+ +

SRL „Lovis-Angro” 7,17 + 4 -

SRL „Baguette” 7,50 + +
Cereale integrale SRL „Baguette” 29,17 45 kg + +

SRL „Slavena-Lux” 58,33 + +
M azăre şlefuită 
uscată

SRL „Baguette” 8,44
125 kg

+ +
SRL „Lovis-Angro” 8,69 + +
SRL „Slavena-Lux” 8,79 + +

Zahăr tos
SRL „Lovis-Angro” 14,29

200 kg
+ +

SRL „Slavena-Lux” 14,60 + +
SRL „Baguette” 14,81 + +

Sare alimentară 
iodată

SRL „Lovis-Angro” 3,90
40 kg

+ +
SRL „Baguette” 4,02 + 4 -

SRL „Slavena-Lux” 4,58 + +
Ulei de floarea 
soarelui

SRL „Slavena-Lux” 32,30
1501

+ +
SRL „Lovis-Angro” 32,47 + +
SRL „Baguette” 35,00 + +

Mazăre verde 
conservată

SRL „Slavena-Lux” 10,33
100 buc

+ 4 -

SRL „Lovis-Angro” 10,83 + 4 -

SRL „Baguette” 13,40 + 4 -

Paste de tomate
SRL „Slavena-Lux” 18,33

20 buc
+ +

SRL „Lovis-Angro” 19,47 + +
SRL „Baguette” 20,22 + +

M agiun de fructe
SRL „Lovis-Angro” 20,33

40 kg
+ 4 -

SRL „Slavena-Lux” 20,83 + +
SRL „Baguette” 21,51 + +

Suc de fructe 
natural cu pulpă

SRL „Slavena-Lux” 24,74
200 buc

+ +
SRL „Lovis-Angro” 25,12 + 4 -

SRL „Baguette” 27,50 + +
Ceai de fructe in 
asortiment

SRL „Slavena-Lux” 52,20
40 pac

+ +
SRL „Lovis-Angro” 54,98 + +
SRL „Baguette” 66,67 + +

Faină de porumb SRL „Lovis-Angro” 9,50
100 kg

+ 4 -

SRL „Slavena-Lux” 10,00 + +
SRL „Baguette” 10,50 + 4 -

Lavaş SRL „Slavena-Lux” 8,33
150 buc

+ 4 -

SRL „Lovis-Angro” 8,99 + +
SRL „Baguette” 9,00 + +

Pesmeţi cu 
stafide

SRL „Lovis-Angro” 29,98 100 kg + 4 -

SRL „Slavena-Lux” 30,55 + +
4



SRL „Baguette” 31,67 + +

* In  cazul utilizării licita ţiei electronice se va indica p re ţu l ofertei fin a le
(Informaţia p r iv in d  ”C orespunderea cu cerinţele de calificare ” şi cu specificaţiile
tehnice ” , se va consem na prin : „ + ”în cazul corespunderii ş i p r in  „ ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL „Baguette” refuzul SRL „Baguette” din 14.12.2021, motivul 

refuzului -  suma mică pe contract.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

P entru  fiecare lot V
P en tru  m ai m u lte  lo tu ri cu m u la te  □
P en tru  toate  lo tu rile  □
A lte  lim itări p riv in d  n u m ăru l de lo tu ri care  p o t fi a tribu ite  acelu iaşi o fertan t: [Indicaţi]

Ju stificarea  d ec iz ie i de a  nu  a trib u i co n tractu l pe  lo tu r i :___________________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţu l cel m ai scăzu t V  
C ostu l cel m ai scăzu t □
C el m ai bun  rap o rt c a lita te -p re ţ □
Cel m ai bun  raport c a lita te -co s t □

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sun t aplicate m ai m ulte criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denum irea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va com pleta pen tru  loturile care au fo s t  atribuite în baza criteriilor: cel m ai bun raport calitate- 
p re ţ sau cel m ai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
D en u m irea  o p era to ru lu i economici 1 Total

D enum ire  fac to ru l 1 P o n d erea

D enum ire  facto ru l n P o n d erea
D en u m irea  opera to ru lu i econom ic  n Total

D enum ire  facto ru l 1 P o n d erea

D enum ire  factoru l n P o n d erea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va com pleta în cazul în care ofertele au fo s t  reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

A tribu irea  con trac tu lu i de ach iz iţie  pub lică /aco rd u lu i-cad ru :

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total
(fără
TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

M acră de porc CC „Nivali-Prod” SRL 750 kg 70,00 52500,00 63000,00
M acră de bovină SRL „Slavena-Lux” 750 kg 104,50 78380,00 94050,00
Piept de găină SRL „Slavena-Lux” 750 kg 57,50 43125,00 51750,00
Iaurt în asortiment SRL „Slavena-Lux” 2000 buc 5,57 11140,00 12020,00
Brânză cu chiag tare SRL „Lovis-Angro” 120 kg 98,33 11800,00 14160,00
Unt SRL „Lovis-Angro” 680 buc 26,37 17932,86 19366,40
Ouă de găină SRL „Slavena-Lux” 2500 buc 1,94 4858,33 5800,00
Făină de grâu SRL „Slavena-Lux” 40 kg 8,33 333,33 400,00
Peşte Hec M erluciu de lapte SRL „Lovis-Angro” 360 kg 41,64 14988,94 17985,60
Tăieţei SRL „Slavena-Lux” 200 pac 10,29 2058,00 2468,00
Paste făinoase SRL „Slavena-Lux” 110 kg 11,67 1283,33 1540,00
Orez bob rotund SRL „Lovis-Angro” 120 kg 13,20 1584,00 1900,80
Crupă de griş SRL „Lovis-Angro” 40 kg 9,92 396,67 476,00
Hrişcă SRL „Slavena-Lux” 160 kg 27,72 4436,80 5323,20

Crupă de am ăut SRL „Slavena-Lux” 100 kg 9,71 970,83 1165,00
Fulgi de ovăz SRL „Lovis-Angro” 100 kg 11,50 1150,00 1380,00
Crupă de orz SRL „Slavena-Lux” 100 kg 7,01 701,00 841,00
Crupă de arpacaş SRL „Slavena-Lux” 80 kg 7,05 564,00 676,80
Cereale integrale SRL „Slavena-Lux” 45 kg 58,33 2625,00 3150,00
Mazăre şlefuită uscată SRL „Lovis-Angro” 125 kg 8,69 1086,81 1173,75
Zahăr tos SRL „Lovis-Angro” 200 kg 14,29 2857,93 3086,00
Sare alimentară iodată SRL „Lovis-Angro” 40 kg 3,90 156,00 187,20
Ulei de floarea soarelui SRL „Slavena-Lux” 1501 32,30 4845,00 5814,00
Mazăre verde conservată SRL „Slavena-Lux” 100 buc 10,33 1033,33 1116,00
Paste de tomate SRL „Slavena-Lux” 20 buc 18,33 366,67 440,00
Magiun de fructe SRL „Lovis-Angro” 40 kg 20,33 813,33 976,00
Suc de fructe natural cu 
pulpă

SRL „Slavena-Lux” 200 buc 24,74 4948,00 5936,00

Ceai de fructe in asortiment SRL „Slavena-Lux” 40 pac 52,20 2088,00 2254,80
Faină de porumb SRL „Lovis-Angro” 100 kg 9,50 950,00 1140,00
Lavaş SRL „Slavena-Lux” 150 buc 8,33 1249,50 1350,00
Pesmeţi cu stafide SRL „Lovis-Angro” 100 kg 29,98 2998,15 3238,00

A nu larea  p ro ced u rii de ach iz iţie  pub lică:

în  tem eiu l art. 71 alin . 1 lit a. a  fo st an u la tă  p ro ced u ra  de ach iz iţie  p u b lică  pe  lo tu rile : nr. 5 „C h e fir” , 
nr. 7 „L ap te  de vaci p a s te riz a t” , nr.8  „B rân ză  de v ac i” , nr. l l „ P ă in e ” , nr. 13„C h ifle” , nr. 15 
„S m ăn tăn ă” . -  n -a  fo st d ep u să  n ic i o ofertă. Pe  lo tu rile  date  se v o r în ch e ia  con trac te  de va loare  m ica.

A rgum entare: A ch iz iţia  nu  a  av u t loc

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL „Slavena-Lux” 15.12.2021 e-mail
CC „Nivali-Prod” SRL 15.12.2021 e-mail
SRL „Baguette” 15.12.2021 e-mail
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SRL „Lovis-Angro’' 15.12.2021 e-mail

(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)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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 achiziţiile 
publice

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

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mij loace electronice şi/sau fax □

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

----^---------------------------- ---------

întreprindere
a:

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru
Kră TVA inclusiv

TVA

SRL „Slavena-Lux” Capital autohton 52 30.12.2021 15800000-6 165006,12 196094,80 14.06.2022

SRL „LOVIS-ANGRO Capital autohton 53 30.12.2021 15800000-6 56714,69 65069,75 14.06.2022

CC „NIVALI-PROD” 
SRL

Capital mixt 54
30.12.2021 15800000-6 52500,00 63000,00 14.06.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilitate)'.

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □
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C el mai bun raport calitate-cost □

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. alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, 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:

(Nume, Prenume)

V i ,
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziționarea  
serviciilor SW Subscription & Support Renewal  

produse Vmware (repetat) 
 

Nr. 125/21 din 28.12.2021         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637301647275 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii SW Subscription & Support 
Renewal produse Vmware (repetat) 

Cod CPV 72261000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638886865769 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638886865769?tab=contract-
notice  
Data publicării: 07.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice   

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: - 
Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 545 037,50 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 10:00), nu a depus oferta nici un 
ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

- 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Nu a fost depusă  

nici o ofertă. Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație 
autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

Nu a fost depusă  
nici o ofertă. 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul 
economic 
Persoană juridică, partener local al companiei VMware sau al 
reprezentantului oficial al acestuia - copia documentului confirmativ 
emis de către compania VMware sau de către reprezentantul oficial 
al acesteia, ori alte confirmări (prezentată/e în limba română sau cu 
traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat), semnată electronic de către operatorul economic 
Dreptul de vânzare a serviciilor/bunurilor solicitate (dreptul 
operatorului economic, participant la procedura de achiziție, de a 
comercializa serviciile/bunurile solicitate pe teritoriul Republicii 
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Moldova) - copia autorizării de la producător sau de la reprezentantul 
oficial al acestuia, ori alte confirmări privind comercializarea 
produsului program respectiv pe teritoriul Republicii Moldova 
(prezentată/e în limba română sau cu traducere în limba română cu 
semnătura și ștampila traducătorului autorizat), confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
*Experienţă specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic. 
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de 
către beneficiarii de servicii, confirmate prin semnătura electronică a 
operatorului economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 
 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumi 
rea ope 

ratorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unita 
te de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de ca 
lificare 

Corespu
nderea 
cu spe 

cificațiil
e tehnice 

Servicii SW Subscription & 
Support Renewal produse Vmware 

(repetat) 
- - - - - 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu 
cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 
 
Licitația electronică nu a avut loc. 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 
 

Nr 
d/r 

 
Denumirea lotului  

Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul  
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

1 Servicii SW Subscription & 
Support Renewal produse 

Vmware (repetat) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: La data de 13.12.2021, operatorul economic „BTS 
Pro” SRL a depus la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) contestația nr. 
02/1035/21, solicitând anularea procedurii de achiziție publică nominalizată. La data de 
14.12.2021, ANSC a emis Decizia nr. 03DS-54-21 cu privire la suspendarea procedurii de 
achiziție anunțată repetat „în partea ce ține  de  termenul-limită  de  depunere  a  ofertelor,  până  
la  adoptarea  unei  decizii  pe marginea contestației nr. 02/1035/21 din  13.12.2021, depusă de 
către „BTS PRO” SRL, sau  până  a  lua  act  Agenția  de  eventuala  renunțare  la  contestația  
în  cauză  de  către operatorul economic care a formulat-o”. De fapt, pe platforma SIA RSAP 
MTender termenul-limită pentru depunerea ofertelor nu a fost suspendat din cauza lipsei 
posibilității de a aplica o astfel de cerință. 
La data de 21.12.2021, termenul-limită de deschidere a ofertelor, autoritatea contractantă a 
stabilit că nu a fost depusă nici o ofertă. 
Totodată, în temeiul art. 78 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 
autoritatea contractantă este obligată să elaboreze documentele cu privire la anularea procedurii 
de achiziție – decizia de anulare și darea de seamă de anulare. 
Astfel, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziţionarea 
serviciilor SW Subscription & Support Renewal produse Vmware (repetat). 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 

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

nu se aplică. 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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 

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin 
derea: 

Cu capital 
autohton/Cu 

capital 
mixt/asociere/Cu 

capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV  

 
 

Valoarea 
contractului Termen de 

valabilitate 
al contrac 
tului/acord
ului-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

- - - - - - - - 
 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.  
(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii 
de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate)  

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: - 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 
au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea 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. 
 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                           Sergey BOTNARU 
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l model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi(ii publice п

de iпсhеiеrе а acordululcadru D

de anulare а procedurii de atribuire., tr

NT. 08 din 27.12.2021

l. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Denumirea autorititii contractanФ IMSP SR Ungheni
mun.UngheniLocaIitate

IDNo 100з609l50409
str.Nationala пr.37Adresa

Numir de telefon (02з6)-2-51-49

Numir de fax (0zз6)-2-2|-94

E-mail oficial imsp-sr ungheni@mail.ru

Adresa de internet https://www.srungheni.md
Ludmila Crijevschi , tel .078877402
lcriievsch i@yahoo,com

Tipul procedurii de atribuire aplieate oC"..r"u ot".t"lor de prepri пLicitalie deschistr

aA|te|e: [Iпdica|iJ Procedura de пеgосiеrе fara
publicarea uпui апuпI de parlicipare
Nr:Procedura de achiziiie rереtлlЦЗ1,1р!! !цL_

ТЦ"t obiectului contractului de achizi{iel
acrrrtlului-cad ru

ьuпuri о servicii п Lucriri п

obiectul achizitiei O*is*тn"dbut p/u pacientii cu COVID-I9

Cod срч 241l l900-4

Ехрчпеrеа motivuluVtemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicйrii altor
proce duri dec dt l ic itay ia desc his d)

Д.t.SО, atin.(t),titera (Ь). Intr-o mаSurа strict песеSаrа,

dirr motive de maxima uгgепtа in legatura cu situatia

pandemica , репtrч о регiоаdа рапа centru Achizitii in

ýanatate va гереtа procedura respectiva de achizie а

oxig,enului medical.

P.o""du.u de atribuire (se уа iпdiса diп cadrul

р or lttlttlu i gчvеrп аm епtаl 14),|1N. m tепdеr. р!!ц!)
Nr:
Link-ul:
Data publicirii:

Platforma de achizi(ii publice utilizatй " 
*bbitii-ф о e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii

рuЫiсе а autoriti{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizi{ii publice publicat:

https ://www. srungheni.md

Апчп( de intenlie рuЫiсаt iпВДР (dupd caz) Data:

Link-ul:

1'еhпiсi qi instrumcnte spccifice de аtriЬчirе
(Jчрd caz)

пАсо.d-саdrч пSistеm dinamic de achizilie trLicita1ie

electronic1 trCatalog electronic, Ngggglgli_d!rеg!9

Sursa de fiпапtаrе пВugеt de stat; пВugеt CNAMI пВugеt CNAS; пýuгsе

exteme; trAlte surse,, Ilпdiсаlil
Vаlоаrеа estimatй (lei,lйrй TVA) 2\6 666,6,|



' 3. Сlаrifiсiri privind documentalia de аtriЬчirе:
(Se va соmрIеtа iп cazul iп care au fost solicitate clarфcdri)

4. Modi{iciri ореrаtе iп documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modiJicdri)

5. РАпП la termenul-Iinitб (<lata _24.|2._2021, оrа 10_:00_), au depus оfеrtа _1_ ofertanti:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de
сitr€ operatorii economici:

Data solicitirii clarifi сiriIоr
Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic
Ех]ruпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

Rezumatul nrodifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
((lLPd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Dепumirеа operatoruIui economic

ICS Tehgaz Gruр SRL

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Alim Total Ореrаtоr economic
з

Ачtоrizагеа sanitara de
functionarc (sau actul се
сопfi rmа dreptul орсгаtоrчlчi
осопоmiс so presteze/livrcze
seгviciile/bunuriIe solicitate

(Sau actul се сопfirmа calitatea

ccгtificat de еtъсtuаге
sistematic5 а pIatii
impoziteIor, contгibu{iilor
еIiЬегаt de Inspectoratul Fiscal
Declaratia privind

confi гmаrеа identitatii
ьспеfi сiаrilоr еtъсtiчi
саrапtiа de Ьuпа exocutaie 5уо

Nr. lDNo Asocia{ii/
administratorii

1 100660004l260 Tomsa Tatiana



(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп
dосumепlаУiа de atribuire si se va сопsеrппа рriп: prezeпlal, перrеzепlаl, пu corespuпde (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпlеlоr de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ut ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrёа cu ceriпlele de саlфсаrе" Ei "Corespuпderea сu specфca|iile
lеhпiсе " , se уа сопsеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclarititi sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrед ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificaгea рrе{чlui апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respinserii/descalifi сirп
I

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiссаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitari privind пumаrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [Iпdica|iJ

Justillcarea deciziei de а nu atribui contlactul ре lоturi:

l l. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat:

PreJul cel mai scйzut tr

costul cel mai scazut tr

CeI mai bun rароfi calitate-prel п
Cel mai bun rароrt calitate-cost tr

(iп cazut iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor
iпdiccl toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Iпfоrmаjiа privind factorii de ечаluаrе aplicati:

(Se va соmрlеlа репlru lolurile care au fost alfibuite iп baza criteriilor: cel паi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raporl calitate-cost)

Dепumirеа
lotuI u i

Dепчmirеа
operatorului

ссопоmiс

Pretul ofertei
(firа ТVА)* cantitate si unitate de

mаSurа

Соrеsрчп
dеrеа cu

specifica!ii
le tehnice

Oxigen
medical .

ICS TehGaz
Gruр SRL

2|6 666.61 1000 utelii + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului ореrаtоrчlчi
economic

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertii Punctajul саlсцlаt
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire fасtогчl l Ponderea

Соrеsрчпdеrе
а cu сеriп!еlе
de calificare

J



anumire 1hctorul n Ponderea
Uепumlrеа operatorului econolmlc n Total

Denumire fасtоrul 1 Ропdеrеа
Denumire factorul п Ропdеrеа

Motivul rесчаluirii ofertelor

l3. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazul tп care ofertele au fost reevaluatgrepetat)

14, in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul ргосеdчrii de аtriьчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achiziiib publicй,iacordului-cadгu:

Дпulаrеа procedurii de achizitie public5:
Iп temeiul art,7i alin. lit
ArgLlmentare:

l5. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtrч achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru РеПlru achizi|ii se realize.azй iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. зt ai Legri ii.'iзl ain з iuti"20l5 priviпd achiziyiile pubtice)

(Selecla!.i 
_lerпeпu_l de asteptare respeclat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. IзI diп Зiulie 2015 
.PriviПd achizi\iile Publici, iпclusiy а tеrmепеlоr de asteptare, ,, ,1""riЁi-i conforпitatecu prevederile TITLULtЛ IV Capitolul I (Calcularea Теrmепuiui) al Co1ufui Ciyil al RepubliciiMoldova).

l7. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru iпсhеiдt:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate gi unitatb de
mйsчri

РrеtчI
шпitаr
(fnrn
тчА)

Рrеlul total
(fПrП ТVА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тчА)

Discaunt

Oxigen
medical

ICS TehGaz
Grup SRL

ButeIii_1000 216.67 2lб 666,67 2б0 000.00

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

ICS TehGaz Gruр SRL 2,7 ,12,2021 e-tпail,

l6. ТеrmепuI de a;teptare pentru incheierea contractului:
ln cazul in саr@
mai miсё decit рrаgurilе ргечеzчtе la art. 2 alin. (3)
а| Legii nr. l3 l din З iulie 20l5 privind achiziliile
publice

П б zile in carul t.апsrnitЙiiiБЙТБББ
mijloace electronice Ei/sau fax п
П l l zile in cazul пеt.ЙЙБriЙББiпiБii рЙ
mijloace electronice gi/sau fax в

ln cazul |п саrе чаlоаrеа estlmata а contractului este
еgаlй sau lTai mаrе decAt рrаgurilе previzute la art. 2
аliл. (З) aI Legii пr. l3l din 3 iulie )0l5 privind
ach iziliile publice

П l l zile ?n cazul tгапsmG.iЙЙЙЙriilrИ
mijloace еIесtгопiсе si/sau fax пъU lo zlle in cazul netransmiterii comunicarii ргiп
mijloace electronice qi/sau fax п

Modificirile operate



Denumirea
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
cU capitaI

mixt/asociere/
Cu capital

strain

N u mirul
ýi data

сопtrасl ulu i/
acordulu i-cadru

cod сРv

vаlоаrеа contractului

l"
Discou

nt

Теrmел de
yaiabilitate

al
contractului
acordului-

cadru

ICS
TehGaz

Grчр
" SRL

Intreprindere
сч capital

Strain
115/2l 21.12,702l 2.1l l I900_J 2lб 666,61 260 000.00 0|,01.2022

18. Informalia privind.achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаrй se соmрlеtеаzй doar iп
cazul iп care la proiedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасlе репlru lot/Ioturi репtrч care aufosl aplicate criterii de durabilitate):

Рriп prezeпit dare de sеаmй, gruput de luсrч t]eclard сd lеrmепul lle aýteplare репtrч iпсhеiеrеа
coпlraclului,/coпtlaclelor iпdicлIe а fost respectat (ехсерtапd cazarile prevdzute de art. 3i а!iп. (3) aI Legi
пr, ]31 tliп 3 iulie 2015 priviпtl achizi|iite publice ), рrесuлп $i сd ii cazut clepunerii coпteslЦiitor |uЙ,rесерtiопйrii rapoarlelor de пonilorizare, aceaslea {rufost ехаmiпаlе qi sоluliопirе.

Рriп рrеzепlа dare de sеапui, grupul с!е luсru репtrч achizilii сопJirmй corectiludiпea desJdsurdrii proceclurii

CoducatoruI grupului de lucru репlru achizilii:

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice duгаЬilе (achizitrii чегzi)? (DAlNU)
VaIoarca de achizilie сч TVA din сопtrасt/ contracte а lotului/loturilol
репtru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (Iei MD): (iпdicali sumа сu ТVд,
Codul CPV al lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabiIitate:

Сrltеrlчl de аtriЬчiге pentru lotul/loturiIe pentru cale au fost aplicate criterii
de durabi]itate:

Prelul cel mai Scazut о
costul cel mai scazut D

Cel mai Ьчп гароrt calitate-pret о
Cel mai Ьчп Iарогt calitate-cost D

iЖФ:ээ%i-)*' ",Irrrлt Ullч,_ \\j

fnri ТVА

sеmпаturа
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 27 decembrie 2021    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 338 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Elena Samoila-Lungu, 

email: elena.samoila-lungu@bnm.md, 022 822 237 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri  

□ +Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634812316937 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  □ Servicii + □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe ale 
echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM 
(servere, stocuri de date, aparate multifuncționale, centrul de 
rezervă, echipament de alimentare neîntreruptă cu energie 
electrică) - REPETAT 

Cod CPV 50300000-8 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de atribuire 
(în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitația deschisă) 

 
- 

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637758249306 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047487/ 
Data publicării: 24.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată □ + achizitii.md; □ e-licitatie.md;  
□ yptender.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante 

□ Da + □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-
bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: BAP nr.3 din 15.01.2021, pag.70-73 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_3_0.pd 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție  
□Licitație electronică  □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 

□Alte surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 653 333,33 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  - 
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Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a 
(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] – n/a 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] - 

 

5. Până la termenul-limită (data 14 decembrie 2021, ora 11:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S&T MOLD SRL – lot 1 și lot 2 1002600033173 MOȘANU Evghenii / 

S&T Ag / POPESCU 
Onisim 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD SRL 
Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din 
Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de 
organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a 
ofertantului 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de 
banca deţinătoare de cont după data punerii în 
aplicare a codurilor IBAN 

prezentat 

Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit 

prezentat 

Certificat cu privire la situația contribuabilului prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor 
penale (cazier juridic) faţă de ofertant 

prezentat 

Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră strict necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a Contractului 

prezentat 

Ultimul raport financiar prezentat 
 
 (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 
documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Extinderea 
termenului de 
garanție a 
dispozitivelor de 
stocare de date HPE 

S&T MOLD 
SRL 

516 005,00 1 serv + + 

Lot 2: Extinderea 
termenului de 
garanție de la 
producător și suport 
local pentru Centrul 
de rezervă al BNM 

136 600,00 12 luni + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” 
, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertelor cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

14.12.2021 S&T MOLD SRL 1. Clarificare asupra lotului 2 
„Extinderea termenului de garanție 
de la producător și suport local 
pentru Centrul de rezervă al BNM” 
și anume prețul unitar fără TVA 
reprezintă costul pentru o perioadă 
de 12 luni? 
 
2. Termenul de prestare solicitat de 
BNM este 15 zile lucrătoare din 
data intrării în vigoare a 
contractului. Ofertantul a indicat în 
ofertă termenul de 25 zile 
lucrătoare. 

1. Ofertantul a confirmat că 
este o eroare tehnică la 
pregătirea ofertei. Valoarea 
indicată în ofertă reprezintă 
valoarea totală a serviciilor 
pentru 12 Luni. Termenul de 
prestare la fel, este pentru 
perioada de 12 luni. 
 
2. 25 zile lucrătoare indicate în 
oferta de licitație este o eroare 
tehnică la pregătirea ofertei. 
Ofertantul a confirmat că va 
prezenta în decurs de 15 zile 
lucrătoare din data intrării în 
vigoare a contractului un 
document confirmativ 
parvenit de la compania 
producător, care să garanteze 
extinderea termenului de 
garanție pentru echipament, 
sau o confirmare pe site-ul 
producătorului că produsele 
sunt acoperite de garanție 
pentru perioada solicitată. 
Prestarea serviciilor va fi 
efectuată în totală 
conformitate cu documentația 
de atribuire începând din data 
intrării în vigoare a 
contractului. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: n/a 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Nu sunt - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □ +       
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □      
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________     

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □  +                      
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: n/a 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau 
cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1        Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: n/a 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziții publice: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul 
unitar  

(fără TVA), 
MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 

Lot 1: Extinderea termenului de garanție a dispozitivelor de stocare de date HPE 

Servicii de extindere a 
termenului de garanţie 
pentru 2 (două) 
echipamente de 
stocare de date HPE 
3PAR 8450 

 
 
 
 
S&T MOLD SRL 

1 serv 499 485,00 499 485,00 599 382,00 

Servicii de extindere a 
termenului de garanţie 
pentru echipamentul 
de stocare de date 

1 serv 16 520,00 16 520,00 19 824,00 
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HPE MSA 2042 SAN 
DC LFF 

Total lei, lot 1 516 005,00 619 206,00 
Lot 2: Extinderea termenului de garanție de la producător și suport local pentru Centrul de rezervă al 
BNM 

Servicii de extindere a 
termenului de 
garanție, inclusiv 
lucrările 
 de suport local, 
pentru Centrul de 
rezervă al BNM 

 
 
 

S&T MOLD SRL 12 luni 11 383,33 136 600,00 163 920,00 

Total lei, lot 2 136 600,00 163 920,00 
Total lei 652 605,00 783 126,00 

 
15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S&T MOLD SRL 20.12.2021 email și SIA RSAP 
(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) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: n/a 
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 

�  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

� 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

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

� 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

� 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 

17. Contract de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului 

Întreprinder
-ea: fără TVA 

inclusiv 
TVA 

S&T MOLD 
SRL 

Cu capital 
autohton 

25/190/2021-
LD din 

24.12.2021 
 

(semnat electronic – 
27.12.2021) 

5030000
0-8 

652 605,00 783 126,00 31.01.2023 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): n/a 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? 

(NU)  
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

 (indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □              

 
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 și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   



Dare de seaml privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 02 din24 decembrie 2021

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie:

Primdria Slobozia
Denumirea autori!4!ii ren$39!3q!e

; slrdrir r-.t$tefan voda

OUngZeq;068363214Num5r de telefon
NumIr de fax

Adresa de interne!
Malcic Z\naida

Persoana de contact

Licitatie Publicd
Pto.edu"u de atribuire aplicati
Nr. procedurii

04.09.2015Data deschiderii ofertelor
Nr. BAP

25.08.2015Data publiclrii in EAP
D"t" (d"t.t.) $a referin{a (referin{ele)

publicliilor anterioare in Jurnatul Oficial al

Uniunii Europene privind proiectul

(proiectele) la care se referl anun(ul

Bunuri n
Servicii n

Tiput contractului de achizi{ie

@ntru apro_vizionarea

cu ap[ a satutui Slobp4ug&lUl$efan VoddObiectul de achizi{ie

45247130-0

Nuu

Dan
ffirr la un Proiect qi/sau

program finan{at din fonduri ale Uniunii

Buget de stat n

Buget CNAM n
Buget CNAS o
Surse exteme tr

Alte surse: F.E.N, buietul local' contributia

Sursa de finan{are

IpN()
a l-^-^
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IV. Date cu privire la modificirile contractului de achizifie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare (natura qi amploarea lucrlrilor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):

vI. Descrierea circumstan(elor care au ficut necesarl modificarea:

VII. Motivele/argumentele modificlrii contractului de achizi{ie/acordului-cadru:
ia la terminarea I

24.12.2021" Fondul Ecologic National a retinut garantia de bunF executie in sulnl de l0%
care se va achita in anul 2Q22.

l.

Data deciziei de atribuire a contractului

Operatorului economic ciqtigltor SRL Aldos Grup or.Chiqindu bd.Dacia 4012

Date de contact ale operatorului economic tel. 02286-51-50

Nr. contract de achizi{ie 0l

Data contract de achizi(ie 09.09.2015

Valoarea contractului de achizi(ie 10387145,88

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de execufie 31.12.2021

Tipul modificlrilor operate Micgorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului n
Modifi carea termenului de execut atel livratel
prestare o
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului n
Altele: Iindicatil

Temeiul iuridic Lesea nr. I 3 I din 03.07.20 I 5

Valoarea modificlrilor Iindicali sumal

Informa{ii privind creqterea pre{ului in
urma modificirii

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadruJ
Nu se aplicd n

Modificarea anterioarl a contractului de

achizilie publicl/acordului-cadru
Nuo
Dao
flvlaj orarea valorii contractului ;

Modificarea termenului de valabilitate;l

Alte informatii relevante



Rezultatele examindrii :

in baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de modificare a contractului de achizilie

publicr/acordului-cairu Nr.0l din 09 septembrie iots ufost incheiat acordul adilional Nr'05

din24 decembrie 2021 Privind:

31.r2.2022.

Conducltorul gruPului de lucru:

,^ 
| 

^

(Semndtura)

Tel.:02

Reesind alin cere expuse . partire de cgmun acord au hotalil de prelunsit termenul de valabilitate

a ciliactului nn01 din 09 septembrie 2015 pina la 31.12.2022.



Anexă
la Ordinul Agenției Achiziții Publice

nr.______ din ____________

Formular-tip

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3-04/03 din 13.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s.Bogzești, r-nul Telenești
Localitate s.Bogzești, r-nul Telenești
IDNO 1007601002050
Adresa MD-5812, s.Bogzești, r-nul Telenești
Număr de telefon 0 (258) 43-3-38
Număr de fax 0 (258) 43-3-38
E-mail oficial vasile.ozun.bogzesti@gmail.com
Adresa de internet www.bogzesti.md
Persoana de contact Vasile Ozun

II. Date cu privire la procedura de achiziție

Tipul procedurii de achiziție Licitatie publica
Obiectul achiziției Lucrari privind rabilitarea termica a

cladirii comune Gimnaziul-gradinita
s.Bogzesti,r-ul Telenesti

Cod CPV 45453000-7
Valoarea estimată a achiziției 2624407,36 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental )

BAP NR 47

Data publicarii anuntului de participare

27.06. 2016

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplica

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări privind reabilitarea termică a

clădirii comune Gimnaziul-grădinița
s.Bogzești, r-nul Telenești

Cod CPV 45453000-7
Contractul se referă la un proiect și/sau program
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □
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Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: Bugetul local/ AGENȚIA
PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Data deciziei de atribuire a contractului de
achiziție

18.07.2016

Operatorul economic câștigător SC „EURODEVIZ” S.R.L., str.
Grenoble 157, of.2, tel. 0 (22) 280235,
eurodeviz.srl@mail.ru,
web: www.eurodeviz.md

Date de contact ale operatorului economic 068992221
Nr. și data contractului de achiziție Nr:1

Data:03.04.2017
Valoarea contractului de achiziție 2624407,36 lei MDL

Termen de valabilitate Conform Acordului nr. 4 din 01.10.19 până
la recepția finală a lucrărilor
Înregistrat la MF-Trez până la 31.12.2021

Termen de execuție 31.12.2019

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/
livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic Art. 76 alin. (1), alin. (2), alin.(7) pct.1),
pct. 2), pct.4); alin.(16) din Legea Nr. 131
din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Valoarea modificărilor Nu se aplică
Informații privind creșterea prețului în
urma modificării (după caz)

Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Da
Acord adițional Nr.1 din 14.12.2017
Acord adițional Nr.3 din 17.12.2018
Acord adițional Nr.4 din 01.10.2019

Alte informații relevante Acordurile adiționale încheiate și menționate
mai sus, au drept temei contractul și acordul
semnate de către Fondul pentru Eficiență
Energetică și Primăria s. Bogzești, r-nul
Telenești, după cum urmează:
Contract de grant nr. 139/03 din 22.04.2016
Acord adițional Nr. 1/M din 03.09.2017
Anexa nr.5 la Contract din 03.09.2017
Anexa nr.9 la Contract din 03.09.2017

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și
cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Grupul de lucru, în ședința din 13.12.2021, a constatat,-conform procedurii de achiziție publică prin
Licitație publică deschisă privind lucrările de reabilitare termică a clădirii comune Gimnaziul-
grădinița s.Bogzești, r-nul Telenești, prin Procesul-Verbal Nr. 01/07-16 din 18.07.2016 al ședinței
Grupului de lucru pentru achiziții privind evaluarea ofertelor depuse în cadrul Licitației Publice Nr.
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363/16 din 14.07.2016, a fost semnat câștigător ofertantul/operatorul economic SC „EURODEVIZ”
S.R.L..
Licitația respectivă a fost derulată, după aprobarea Proiectului de co-finanțare de către Fondul pentru
Eficiență Energetică, expusă prin Contractul de grant nr. 139/03 din 22.04.2016 încheiat între Fond și
Primăria s. Bogzești, r-nul Telenești.
Prin urmare, Licitația Publică a avut loc la 14.07.2016. Darea de Seamă Nr. 1/07-16 a fost remisă la
18.07.2016, fiind înregistrată de către Agenția Achiziții Publice la 26.07.2016 sub Nr.201609761.
Ultimele modificări aufost înregistrate de AAP și au avut loc la 01.10.2019 prin care termenul de
executare a fost extins până la 31.12.2019, respectiv termenul de valabilitate - până la recepția finală a
lucrărilor. MF-Trezoreria de Stat de asemeni a operat modificările prin care a înregistrat datele de
prelungire a termenelor, respectiv termenul de execuție - 31.12.2019, și de valabilitate - până la
31.12.2021.
Reieșind din strategiile și politicile de finanțare ale Agenției pentru Eficiență Energetică, care presupun
alocații mixte și graduale bazate pe nivelul de îndeplinire a lucrărilor, dar și al posibilităților bugetare
centrale disponibile virate bugetelor locale, respectiv al capacităților de co-finanțare din bugetul local.

Grupul de lucru, la moment, solicită extinderea termenului de finalizare a lucrărilor până la data de
31.12.2022 și acceptul valabilității Contractului numit supra cu data fixă, până la 31.12.2022.

Prin urmare, se solicită modificarea Contractului Nr.1 din 03.04.2017, după cum urmează:
1) Pct.3.1 „Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungesc până la 31.12.2022”;
2) Pct.14.5 „Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare

după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de
Stat sau de către una din Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind
valabil până la 31.12.2022”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Agenția pentru Eficiență Energetică solicită impunând în mod obligatoriu cofinanțarea locală de 25 %
pe Proiect, indiferent de resursele provenite (fie private, individuale sau publice). Și nu finanțează în
avans lucrările executate. Nefiind parte la Contract cu Antreprenorul. Totuși, după ultimul contract
semnat dintre instituții, Grupul de lucru pentru achiziții, a inițiat, preconizând resurse bugetare locale,
planificate din deetatizarea unor proprietăți private a satului, Primăria s. Bogzești, r-nul Telenești.
Situațiile de procedură sunt în proces, cu progres, dar încă fără acoperire financiară suficientă și reală.
La moment, bugetul local, nu dispune de resursele financiare totale și autentice pentru acoperirea
costurilor de Proiect integrale, conform condițiilor contractuale. Din care cauză:

Grupul de lucru pentru achiziții, conducându-se de prevederile Legii Nr.131 în speță art.76, de
asemenea și a Deciziei Consiliului local al s. Bogzești Nr. 04/03 din 13.12.2021 „Cu privire la
modificarea planului bugetului s. Bogzești, r-nul Telenești pentru anul 2021” care prevede planificarea
conturilor economice și financiare pentru valorificarea bugetului local, vizând alocațiile amplasate
anual, consideră logic și oportun extinderea Contractului Nr.1 din 03.04.2017 în planul execuției
de până la 31.12.2022 (deși gradul de finalizare depășește 95 la sută), respectiv extinderea
valabilității juridice a Contractului până la 31.12.2022.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Conform cerințelor Trezoreriei Regionale Nord din mun. Bălți, plățile efective pot fi amplasate și
procesate în conturi curente doar după înregistrarea sumelor fixate anuale sau divizate per annum în
limita capacităților bugetare existente. Pentru această procedură, fiind necesară prelungirea termenelor
de execuție bugetară, dar și de valabilitate juridică a Contractului initial, în scopul, eventual și
exhaustiv, de acoperire financiară a plăților scadente. În context, Primăria s. Bogzești, intervine cu
rugămintea de prelungire a plăților scadente până la 31.12.2022 și a termenului de valabilitate al
Contractului (reieșind din modalitatea de acumulare și execuție a plăților contractuale actual fără
acoperire financiară) până la data de 31.12.2022, când bugetul local, va dispune de resursele financiare
necesare, cu obiectiv de încheiere a angajamentelor contractate, fără a se produce apelări la alte
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instanțe. Baza juridică - Art. 76 alin. (1), alin. (2), alin.(7) pct.1), pct. 2), pct.4); alin.(16) din
Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de
achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.04.2017 a fost încheiat Acordul adiţional Nr. 5 din 13.12.2021
privind:

1) Pct. 3.1 „Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungesc până la 31.12.2022”

2) Pct.14.5 „Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare
după înregistrarea la Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de
Stat sau de către una din Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind
valabil până la 31.12.2022”.

Conducătorul grupului de lucru:

________Ozun Vasile__________________ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
serviciilor Subscription Adobe software (repetat) 

 
Nr. 124/21 din 27.12.2021         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634647425589 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii Subscription Adobe software 
(repetat) 

Cod CPV 72261000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637152237780 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637152237780?tab=contract-
notice  
Data publicării: 17.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice    

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: - 
Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 65 160,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (01.12.2021, ora 09:00,), a depus ofertă un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” SRL 
 

1008600061565 - 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„BTS Pro” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu a fost solicitată. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație 
autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul 
economic 

prezentat 

Dreptul de vânzare a serviciilor/bunurilor solicitate (dreptul 
operatorului economic, participant la procedura de achiziție, de a 
comercializa pe teritoriul Republicii Moldova serviciile/bunurile 
solicitate) - copia autorizării de la producător sau de la reprezentantul 
oficial al acestuia, ori alte confirmări privind comercializarea 
produsului program respectiv pe teritoriul Republicii Moldova 
(prezentată/e în limba română sau cu traducere în limba română cu 
semnătura și ștampila traducătorului autorizat), confirmată/e prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Experienţă specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 

prezentat 

2 
 



activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic. 
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de 
către beneficiarii de servicii, confirmate prin semnătura electronică a 
operatorului economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

Prezentat 
 
 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

Prezentat 
 
 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. - Operatorul economic „BTS 
Pro” SRL a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat 
(17.12.2021) în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/262 din 14.12.2021. 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii Subscription 
Adobe software 

(repetat) 

 

„BTS Pro” 
SRL 

68 649,60 + + + 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu 
cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 
 
Licitația electronică nu a avut loc. 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

3 
 



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii 

Subscription 
Adobe software 

(repetat) 

 

„BTS Pro” 
SRL 

-/- 68 649,60 68 649,60 82 379,52 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„BTS Pro” SRL 
 

17.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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 

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/
Cu capi 

tal 
mixt/as
ociere/
Cu capi 
tal trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
 

Valoarea contractului 

Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 
 

„BTS 
Pro” SRL 

 
 
- 

 
 

Nr. 
2262 

 

 
 

27.12.2021 
 
 
 

72261
000-2 

68 649,60 
 

82 379,52 
 

12 luni 
consecutive 

din data 
semnării      

contractului 
(26.12.2022) 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: - 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 
au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea 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. 

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a ciontractului de achizilii publice +
de incheiere a acordului-cadru l
de anulare a procedurii cle atribuire

nr. l0 din 23.12.2021
1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Consiliul Raional Soroca
muu. Soroca
1007601010699
Mun. Soroca, str. tef,rn cel

WWW.soroca.md
Stav i 1a Gal ina, 023 02-0 g 8, dl id_stavita@."i l ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

lAcord-cadru lSistem dinamic de achizigie ll-icita.tieelectronici lCatalog electronic

I 250 000,0 lei

3. Clarificiri privind documentafia de artribuire:
(se va completa tn cazur tn care aufost soricitate ctarificdri)

25.11 .2021
SIA RSAP

Den umirea autoritllii corrt"actarrte

Numir de telefon 023022058;22089
NumIr de fax 0230 22098

aQrcqa de internet
Persoana de contac@Wn, 

e_
mail)

Tipul proceau"ii Ae at"inuire apicat"

Nr:nu e cazul

*Cererea oferteto-Ae lreluri rfiGi. 
"...f,"d

rAltele: [IndicatilProcedura de achizi
Tipul obiectului contractuluir r1,ur uurccrullt contractului de achizi|tiel
acordului-cadru Bunuri r Servicii llrc.dri

Servicii.de intrefi rnereA;ili a d.r-,".il". p" brt""
locale din teritorirul raionului Soroca p€,ntru anul

COP - conform art :;7D a L%ii lXl20ltp.i.,irrd
achiziliile publice

H#12t9!qs:Ern'dtt.Mp 
- I 63 6 6s Zs2 sn

$PI4 ZII .md/ rol public/tender t2 | 017 3i 9
Data publica rii: 23.1 l.2r02l 

--

+achizitii.mA;re-titatiernO:-y.ptenae------r.rnA-

Expunerea motivutuvt@ffea
procedurii de atribuire (ln cazul aplicdrii altor

eduri decdt licitalia deschisd
Procedura de *ribu@ 

""d*lportalului guvernamental wyvw. mtencle r. gov. m,9!)

Platforma de achizifii pubtic. udfi"ute

Procedura a fost inclusd in planul de achizitii
publice a autoritltii contractante

+Da lNu
Link-ul cdtre planul d. r,"hatt p"tlt"" p"blirrt,
http: I lwww.soroca.org.md/index.phpiachizitii.,

Anun( de intenfie pant@) Data: nu e cazul
Link-ul:Tehnicigiinstrumenffi

Sursa de finanfare

y"l"*"^ ""tt "tenA. nra ffli

Data solicitlrii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic
E"puoe""a suc"inti u@ Materialul anlideralrzrnt este de 3a%s^,.J" 101tli?



Expunerea succinti a rispunsului In ilnctie de conditiile, nreteo conform Nomenclatorului
CPD02.23.2019 - Ghid privind oerin'[.ele tehnice la
materialele utilizate la plevenirea gi combaterea
lunecuqului pe timp de ianii, pct.1.2

Data transmiterii 26.tr.2021

4, Modificiri operate in documenta{i:l de atribuire: nu

(Se va completa in cazul in care au fost oper(lte modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse rii documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de inforrnare
(dupd caz)

[Indicali surscr utilizatd Si data publicdriii.]

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de z;tleJ

5. PAnI la termenul-limitl (data 07,1i,.2021, ora 9:00), a fost depud o oferti:

Nr. Denumirea operatorului economiic IDNO Asocia{ii/
adminiistratorii

I SRl"Magistrala Nord" 101 1607000998 Raiban Ion
Railean-Turcan Victoria

Denumire document
Denumirea operallorului economic

SRL"Magistrala
Nord"

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, n.u corespund)

DUAE prezentat

Deviz (Conform caietului de sarcini
f.3.s.7.)

prezentat

Specificalii tehnice (anexa nr. 22); prezentat

Specificalii de pre{ (anexa nr.23); prezentat

Garanlia pentru ofertd prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, ;nu coretspunde

Declaralie privind valabi litatea ofertei
(anexa nr.8);
(Termenul de valabilitate a ofertei va fi
de min 45 zile\

prezenlal

Informalii privind asoci erea
(anexanr.11):

prezentat

Lista subcontractanlilor gi partealpd(ile
din contract care sunt indeplinite de
acegtia (anexa nr. 15);

prezentat

Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractu lu i
(anexa nr. 14);

prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a

contractului (anexa nr. l3):

prezentat



Informa{ii despre ofertant prezenlal

Dovada inregistririi persoanei j uridice pfezentat

(InJbrmalia privind denumirea documentelor prezentate se ya indica in conformitqte cu cerinlelet din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prczenlal neprezental, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertekrr cu cerin(ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunaterea cu specificaliile tehnice" ,

se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunelerii Si ltrin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut)
s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de

mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Crorespunderea
cur specificafiile

tehnice
Servicii de

intrelinere de

iarnd, a

drumurilor
publice locale din
teritoriul
raionului Soroca
Dentru anul2022

SRL"Magistrala
Nord"

t246162,53 Conform
ca.ietului de

sarcini

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

9, Ofertan{ii respingi/descalifica{i: nu

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot -r
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atrilbuite aceluiagi ofertant: [I;ndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe lotu;ri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut -r
Costul cel mai sc[zut I
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun rapoft calitate-cost I

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumlrea lottrilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel
mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

J



Denumire factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorulur econonlc n Total
Denumire factorul I Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii
ofertelor

Modificlrile operate
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

14. In urma examiniri, evaluirii qi cornparirii ofertelor depuse in cadlrul procedurii de atribuire
grupul de lucru a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/aoordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi{ie publicd: nu

in temeiul art.1l al Legii nr.131/2015 priviind achizifiile publice

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru ;pentru achizifii:

(Informarea operatorilor economici implicoli in procedura de atribuire d<zspre deciziile gntpului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conforntitale cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: nu e cazul

La procedura de achizilie a participat un singur ofertant, conform art.32,(3),b) termenul det aEteptare nu
se aplicd,

1. Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mlsuri

lPreful
unitar

(fnri TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Servicii de intrelinere de
iarnd a drumurilor publice
locale din teritoriul
raionului Soroca pentru
anul 2022

SRL"Magistrala
Nord"

Conform
caietului de

sarcini

| 246162,53 | 495 395,04

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRLI'Masistrala Nord" 16.r2.202r e-mail

In cazul in care valoarea estimati a contractului este

mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiiziliile
publice

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

In cazul in care valoarea estimati a contractului este

egalS sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 priivind
achiziliile publice

tr I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
O 16 zile in cazul netransmiterii cornLunicbrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
striin

NumIrul
gi data

contracturlui/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractulul

Termen de

valabilitate
al
contractului
/acordului-
cadru

inclusir
TVA

SRL"Magistra
la Nord"

Cu capital
autohton

nr.9
23.12.21 90600000-3

t246r62,53 1495395,04
3r.12.2022

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute cle Legeanr. I3l alin 3 iulie 2015

privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile

TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubri.ca datd se compleiteazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si ,s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezentu dsre de seamd, grupul dle lucru declard cd termenul de aqteptare penlru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost rc!,pectat (excepfind cazurile prcvdzute de art. 32 a,lin. (3) al Legii
nr. t3l din 3 iulie 2015 privind achiziliilet publice ): precum ;i cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate,

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspuntlere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Veaceslav Rusnac, Preqedinte al Raionului Soroca

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/ArU) nu

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract,/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplical;e criterii de
durabilitate (lei MD):

(indic,a{i suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelutt cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calit,ate-pre; a

Cel mai bun raport calit,ate-cost a



DARE DE SEAMA

de atTibuire а contractului de achizilii publice

de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

NT.72 din27,|2.202]^

п
п

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬцirе:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care ач fost solicitate clarфcdri)

Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

ul national de securitate рчЦЦфDепчmirеа autoritй{ii contractante
Mun. ChisinйuLocalitate
1013601000509
Str. Doina 102

Numйr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de iпtеrпеt

P"rl.b в.rrа*Ь ; daniela.bunacale@i gp, gov,mdP*s"ara db contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Tiput procedurii de atribuire aplicate @de preluri пLicitalie deschisй

пАltеlе: flпdicati]
Nr:Ь.л..оrlrlrя de ясhizitiе renetatй (dUрd Caz)
Bunuri п Servicii / Luсrйri пtiput obiectului contractului de achИi{iei

асоrdului-саdru
Obiectul achizi{iei servicii de furnizare а епеrglе1 electrlce репшч апul

2022

Cod СРV
((1ппппп-К

l- _s. ь?,^,.lп 1 -лпп- l 64007 00404 З0

Е-р"**" motivuluiltemeiului privind
аlфеrеа procedurii de atribuire (iп cazal

apticdrii altor proceduri decdt licita|ia
sл--ьi"й\

Рrосеdurа de atrlbulre ýе уа Iпашu Qlt

portalului guvеrпаmепtаl

www.mlепdеr-g2у.m!0

Link-ul:
http s : // achizit ii. md/r о/рй l i c/t епdеr / 2 1 0

Data publiclrii: 21 .|2.202]'
7;Бiritii-dъ e-Шcitatie.md; п yptender,mdБi-+fл--о rlд яnhizifii пrlЫiсе utilizati

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de

achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

п Da пNu
I-inK"rt сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Т.\а+о.
Апчп{ de intenpe puDlrca[ lп хDАr |uцуu 9uА/

Link-ul:
;A."rd*"d*- oýrt"m dinamic de achizilie
/Licitatie electronicё псаtаlоg electronfuTehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе

/.lr,пй rпz\
7ыg.t ф ,t"t; пВugеt CNAM; BBuget CNAS
гrSltTse exteme: пдltе surse: [Iпdicati|

Sursа de fiпап{аrе

4зз 642,6,7Vuloa.ea estimatil aei, fdrd ТVД)

IDNo
Adresa

069484989

inso(Eiso.sov.md



hо4о sпliпi+Б rii оlяrifi айrilоr 24 dee2021,,07:56
Nu este vizibilDenumirea operatorului есрцqццlg

Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de

сlаrifiсаrе
Tinind cont de situatia ре ptata energlel elecIrlce" rоg

Sa consultati Indicatia пr.36 din 2з,|2,202l. а

Ministerului Finantelor _
ыrё 

"ira, 
Vй mullumim pentru reactie. Procedura

va fi апчlаtё
Ехрuпеrеа succint5 а rйsрuпsчlui

Data transmiterii 27 dec202|,08:59

Rezumatul modificirilor
[Iпdiсаli sllrsa utilizatd Ei data publicdriiJ

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе
[Iпdica|i пumdrul de zileJТеrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе;

(Se ча completa tп cazul iп care aufost operate modфcdri)

5. Pffni la termenul-Iimiti (data 20_, оrа_:J, ач depus oferta _ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele
operatorii economici:

depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DuдЕ prezentate de сйtrе

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se va iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп

documenta|ia de atribuire si se уа сопSеmпо pirn, prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul сdпd

dосumепtil afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпSеlоr de calificare))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

Asocia{ii/
administratorii

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic

Dепumirеа о torului есопоmiс

Dепumirе document OpeTator economic
n

Operator
economic 3

Operator
economic 2

Ореrаtоr
economic 1

Documentele се constituie oferta
vа сопSmпа рriп: prezeпtat, eпtat, пu cores,

Garanlia pentru ofertб

Dосumепtе de calificare
vа сопsmпа рriп: prezeпtat, пе,

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Соrеsрчпdеrеа
сч cerin{ele de

calificare

cantitate
qi unitate
de mйsчri

Dепчmirеа
operatorului

economic
Dепumirеа lotului

servicii de



electrice zona
CENTRU

Operator
economic n

servicii de
furпizаrе а energiei

electrice zona
NoRD

Operator
economic

Ореrаtоr
economic п

servicii de
furnizare а energiei

electrice Oragul
Nisporeni

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calфcare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,l" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr песlаriti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сч сеriп{еlе
stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Орегаtоrчl
есопоmiс

Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
опеrаtоrчlчi economic

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс Motivul respinserii/descalifi cйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtru fiесаrе lot r'
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut /
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-preS
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
]J



DenumiTe fасtоrul 1

Denumire factorul n

/

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se уа completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

14. iп чrmа ехаmiпйri, evaluirii 9i соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrul Рrосеdurii de atribuire s-a decis:

дtriьuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:

tn baza lndicaliei Ministerului Fiпап!еlоr пr.Зб12021 ,,Cu privire 1а inregistrarea angajamentelor

privind aprovizionur.b .u energie .t..tri.J, gaze naturale, епеrgiЪ termic6, ар1 Ei сапаlizаrе" prin саrе

se dispune faptul сй se ассерtй asumareu urigulu-.ntelo_r рrivйd aprovizionafea сu energie electricй,

pentru апu|2О22,ртiп acoTduri adilional. lu йrrtru.tеlе de furnizare а energiei electrice,

Argumentare:

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе
Dепчmirеа operatorului

рппппmiс
[se speciJicd SlA КSАr, e-malь

fax, postd, etc|

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtrч achiziyii se realizeazd tп ioпformitate сu prevederile art. 3l at Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie

2015 priviпd achizi\iile publice)

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respe_ctat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute^de Legea пr, ] 3 ] diп 3 iulie

2015 priviпd achiziyiile publice, ir:ц:у а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе сu

prevederile TtTruiit IV сарпоlul I (CdculareaTermeпutii)-at Codului Civil al RePublicii Moldova),

17. Сопtrасtчl de асhizi{iе/асоrdчl-саdrч incheiat:

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificirile ореrаtе

Рrе{ul total
(inclusiv

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul uпitаr
(fПrй ТVА)

теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

ffimiterii comunicбrii рriп
mii loace еlесtrопiсе;!!qцЦёдffitimatбacontractului

este mai miсб decбt pragurile prevйzute |а art,2

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

rivind achiziliile publice

п 11 ,rrе in cazul netransmiterii соmuпiсёпt

n miiloace electTonice ýi/sau fax п

ffismiterii соmuпiсйrii prin

miiloace electronice ýi/sau fax пй"лl lrr.are,rl*r.а еrtйаtй а contractului

este egal1 sau mai mаrе decit pragurile

prevliute la art. 2 alin. tЗ) з1 
Legii.nr, 131 din

j iuti.2015 privind u.hi.Ц_1,1" дфЦ99

б 16 ,ire in cazul netransmiterii соmuпiсёпt

n miiloace electronice ýi/sau fax п

Denumirea
operatorului

economic



Dепчmirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Nчmirul
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului теrmеп de valabilitate

al
contractului/acord ului-

саdru
йrй
тчА

inclusiv
TvA

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se completeazi doar in cazul
in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat
contract/contracte pentru lоt/lоtчri репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii репtru achizi(ii publice durаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/Ioturilor репtrч care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtrч lotul/Ioturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scazut D

costul cel mai scazut tr

Cel mai bun raport calitate-pret tr

cel mai bun raport calitate-cost tr

Рriп prezeпta clare de sеаmd, grapul de luсru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru iпcheiereo
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile рrеvdzutе de arl. 32 аIiп, (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), precum;i сd iп cazul dерuпеrii coпlesta(iilor;i/sutt
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпоtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеоmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопlirmd coreclitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсitоrul grupului de luсru репtru achizi{ii:

r/i'/olr'c 7i'rnoil;,
(Numе, Рrепumе)







Dепчmirеа autoritйtii contractante

Nчmйr de telefon

DARE DE SЕАМД
in Ьма: deciziei ANSC de atribuire а contractului de achizi}ii publice пr.Щdiп 29.12.202l

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

IMSP АМТ Buiucani
мчп. clrisinau
l003600l53l31
Мчп. Chisinau, str. I.L. С
02274l9lб 756960
02274|9|6
amtbuiucan
amt buiucani.md
Tatiana Muschei

md

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

0604300з8

achizi{ionarea serviciilor de etalonare, verificare periodictr qi

чеIоr medicale репtrч апчl2022
5042l000-2
Nч este cazul
Nr: ocds-b3wdp1 -MD- l бЗ730 1 080 l 76

Link-ul : https://ach izitii blic/tender/z|047106

achizitii.md:

Liпk-чlсйtrе planul de achizilii publice publicat:
amt buiucani.md

Nr:

Data:

Buget CNAM;
70000.00

3. Clarificйri privind.,documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitate clarфcdri)

4. Моdifiсf,ri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

Tipul procedurii de аtriьчirе а

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬцirе (iп cazul aplicйrii altor

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р ort al ului guy еrпаmепt al www. mt епd er. goy. md )

platforma de achizitii publice utilizatй

Рrосеdчrа а fost iпсlusй in planul de achizilii
publice а autoritй{ii contractante

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz)

Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de atribuire

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr Nu sunt
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Nu se cunosi operatorii economici
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitirii de сlаrifiсаrе Nu sunt
ExDunerea sчссiпtй а risпчпsчlчi Nu sunt
Data transmiterii Nu sunt



Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

Termen-limiti de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nu afost cazul

5. Рflпй la termenul-Iimitii (data 01.12.2021, оrа 14:23), au depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Inspect Test SRL 101760004825б administrator
2 ETALONLAB l0l9600041871 administrator
3 I.S."Centrul de Metrologie Aplicata si

certificare
1013600039380 administrator

4 MEIN MED 1018б00043443 administrator

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаге gi аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici :

Dепчmirе document
Dепumirеа rаtоrчlчi есопоmiс

Inspect Test
SRL

ETALONLAB IS смАс MEIN MED

I)ocumentele се constituie oferta
рrорuпеrеа tehnicб Corespunde Corespunde Corespunde с nde
Рrорчпеrеа fiпапсiаrё Соrеsрuпdе Соrеsрчпdе Соrеsрчпdе nde
DUAE Corespunde соrеsрчпdе соrеsрчпdе
Gаrапtiа оепtru ofertй corespunde corespunde corespunde nde

Documente de calificare
Certifi cat de inTegistrare (decizie
de inregistrare)/ Extras de
inregistrare

prezeпIal preZeпlal рrеzепlаt рrеzепlаt

Informatie privind asigurarea cu
personal de specialitate, calificat
in domeniuldat

prezeпtat preZeпtat prezeпIat prezeпtal

Informa(ie privind dotarea tehnicб
cu utilai si echipament

prezeпtat prezeпtaI prezeпtat рrеzепtаt

DECLARATIA privind сопfirmаrеа
identitй{ii beneficiarilor efectivi gi

пеiпсаdrаrеа acestora in situalia
сопdаmпёrii репtrч participarea la
activiti{i ale unei organiza{ii sau
grupЁri сrimiпаlе, репtru corup{ie,
fraudй si/sau soilare de bani

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Modalitatea de efectuare а evaluirii prezentat рrеzепtаt prezeпtat епtаt
Termenii qi condiliile de
liчrаrе/рrеstаrе/ехесчtаrе solic itati

prezeпtat prezeпtal рrеzепtаt prezeпtat

Теrmеп si modalitate de асhitаrе prezeпtat prezeпtat рrеzепtаl ,zепtаl

Numlrul maxim de zile pentru
sеmпаrеа gi рrеzепtаrеа
contractului сбtrе autoritatea
сопtrасtапtё

рrеzепlаl prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(Гбrб ТVА)+

сапtitдtе
qi unitate
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сч specifica{iile

tehnice
Lot l. Араrаt de cfintйrit cu
fчпсtiопаrе пеаutоmаtй IS смАс 7 l з4.00 4lbuc + +

Lot 2. Апаrаt de cffntirit сч IS смАс 2484.00 4 buc + +

2



functionare пеаutоmаtа
Lot 3. Нigrоmеtrч
psihrometric IS смАс 43l2.00 77Ьчс + +

Lot 4. Dozator

Inspect Test SRL l 198,00

43Ьчс

+ +

ETALONLAB l 200,00 + +

IS смАс 4300,00 + +

MEIN MEI) 6450,00 Nu а fost deschisa

Lot 5. Dispozitiv de
misчrаrе а presiunii
аrtеriаlе-tопоmеtru

ЕТАLОNLЛВ l000,00

l 50buc

+ +

Inspect Test SRL l498,00 + +

IS смАс 3450.00 + +

MEIN MEI) з600,00 Nu а fost deschisa

Lot 6. Ajustarea balan{ei
electronice de lаьоrаtоr
Lot. 7 . Termostat

IS смАс l300,00 4buc + +

Inspect Test SRL 2298,00

l4buc

+ +

ETALONLAB 2300,00 + +

IS смАс 4998,00 + +

MEIN MED 5950,00 Nu а fost deschisa
Lot 8. Iпсiпttr termostatati-
саmеrа de fris IS смАс 4l l0,00 6 buc + +

Lot.9. Autoclave

Inspect Test SRL 2008,00

l3buc

+ +

ETALONLAB 2010,00 + +

IS смАс 5l35,00 + +

MEIN MED 5525,00 Nu а fost deschisa
Lot.10. Aparat de
ultrasonografi е doppler
diasnostic

ETALONLAB 44з2,00 5buc + +

Lot.l1.Centrifuga de
lаьоrаtоr

Insnect Test SRL 999,00

8buc

+ +

ETALONLAB 1000,00 + +

IS смАс 44з2,00 + +

MEIN MED 4560,00 Nч а fost deschisa

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Data
solicitf,rii

Operatorul economic Informa{ia solicitatf, Rezmatul rйsрчпsчlui operatorului
economic

551 din
02.12.202|

Inspect Test SRL
ETALONLAB

IS смАс

Рrеzепtаrеа specifi catiei de

ргеt i.n baza rezultatelor
licitatiei electronice

Rezentat in tеrmепчl stabilit

554 din
03.12.2021

Inspect Test SRL

justifi саrеа рrефl ofertei
апогmаl de scizut in
comparaJie сч чаlоаrеа
estimati а procedurii pentru
lоturilе: Lot 4. Dоzаtог; Lot.
7. Termostat; Lot.9.
Аutосlаче
Lot.1 1.Centrifuga de
laborator

Nr l13 din 03.12.2021, Mentionam са
oferta indicata nu va influenta calitatea
serviciiloг prestate, avand la baza specialisti
calificati, utilaj si echipamente mесеsаrе саrе
соrеsрчпd srtandardului SM SR EN ISОЛЕС
l 7020-20l3 si сопfirmаtа рriп detinerea
Ceпificatului de Acreditare пr OI-0l3 din data
de 07.05.2020 in calitate de Organism de
lnspectie репtгч efecetuarea чеrifi cari lоr
periodice а dispozitivelor medicale

эээ dlп
03,12,202l

ETALONLAB

prezenta{i justifi саrеа рrеful
ofertei апоrmаl de scёzut in
соmраrа{iе cu чаlоаrеа
estimatб а рrосеdчrii cu
documente doveditoare

репtru loturile: Lot 4.
Dozator; Lot 5. Dispozitiv
de mёsчrаrе а presiunii
аrtеriаlе-tопоmеtrч ;

Lot. 7. Теrmоstаt: Lot.9,

Nr 112 din 0б.l2.202l Isi rеzеrча dreptul de
rеdчхсеrеа [pretului in fачоагеа autoritatii
contractante pu utilizarea соrесtа а banilor
publici, totodata organizmul de inspectie al
Etalonlab, va asigura calitatea cat si termenii
de executie а lчсrаrilоr de чеrifiсаrе periodica
пu чоr avea de suferit, dеоаrесе este dotat cu
cele mai noi si реrfоrmапtе echipamente si
personal sufficient si experimentat in domeniul
чеrifiсаrilоr periodice а dispozitiverlor

J



Autoclave; ot. l l.Centrifuga
de lаьоrаtоr

medicale

556 din
03,12,202l

IS смлс

prezentali justifi саrеа preJul

ofertei апоrmаl de scёzut iп
соmраrа{iе сч чаlоаrеа
estimatё а procedurii cu

documente doveditoare
pentru loturile: Lot 4.

Dozator; Lot 5. Dispozitiv
de m6surаrе а presiunii
arteriale-tonometru ;

Lot. 7. Termostat; Lot.9.
Autoclave;Lot. l l .Centrifuga
de laborator

16-0l/575/1 din 06.12.202|. va
iпfоrmаm са pretul ofeПei depuse pentru

рrосеdчrа de achizitie este dесlагаt h
conformitate сч ordinul пr. '7 | din
l 1.09.2020 'Cu рriчirе la actualizarea
tarifelor репtгu seгviciile in domeniul
metrologiei", rеfеritоr la lotul пr. '7,

Termostat, репtru саrе S-a acordat
rеdчсеrе de l0 % de la tariful de baza
modalitatea de асоrdаrеа а rеduсеrii este
descrisa in 'Regulamentul cu рriчirе la
modul de асоrdаrе а rеdчсеrilоr pentru
serviciile prestate de саtrе LS. СМАС,
арrоЬаt prin Ordinul пr. l0l din
25.06.20l8.

9. Ofertan{ii reýpinýi/deýcalifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic

ETALONLAB SRL

I.S."Centrul de Metrologie Aplicata si
certificare

MEIN MED SRL

Motivul alificirii
cu pretul mаi mare репtru lotul 5 - 1498,00lei MD
сu pre1ul ofertei mai mare репtru: lotul 4 - l200,00; lotul 7- 2300,00;

lotul9 - 2010,00; lotul 11 - 1000,00leiVDlr ТVД;

сu preyut фrtеi mаi mare репtru: lotul4 - 4300,00; lotul 5 -
3450,00; lolul 7 - 4998,00; lolul 9 - 5 l35,00; lolul l1 -4432,00 lei
MD f/r TVA
сu preyul фrtеi mai mare репtru: lotul 4 - б450.00; lotul 5 -3б00,00;

lotul7 - 5950.00; lotul9 - 5525,00; lotul 1] - 45б0,00lеi MDf/r
тл/д,

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч fiесаrе lot

11. Сritеriчl de atribuire aplicat: Рrе{чl cel mai scizut

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пч s-a atribuit

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr: пч este cazul

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё:

I)епumirеа lotului Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

cantitate
qi unitate
de mйsuri

Рrе{ul unitar
(fПrП ТVА)

Рrе{чl total
(йrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot l. Aparat de сýпtйrit cu
functionare пеачtоmаti

IS смАс 4l buc 7 l34.00 7lз4.00 8560,80

Lot 2. Араrаt de cf,ntýrit сч
functionare пеаutоmаtа

IS смАс 4 Ьцс 2484.00 2484.00 2980,80

Lot 3. Higrometru
psihrometric

IS смАс 77buc 43l2.00 4з l2.00 5|,74,40

Lot 4. Dozator Inspect Test SRL 43 buc l l98,00 l 198,00 |4з,7,60

Lot 5. Dispozitiv de
misчrаrе а presiunii
аrtеriаlе-tопоmеtrч

ETALONLAB l 50 Ьчс l000,00 l000,00 l200,00

Lot б. Ajustarea balan{ei
electronice de lаьоrаtоr

IS смАс 4buc l300,00 l300,00 l560,00

Lot. 7. Termostat Inspect Test SRL 14Ьчс 2298,00 2298,00 2,75,7,60

Lot 8. IncintД termostatatД-
саmеrа аь fris IS смАс 6 Ьuс 4l l0,00 4l l 0,00 49з2,00

4



Lot.9. Autoclave Inspect Test SRL l 3Ьuс 2080,00 2080,00 24
Lot.10. Араrаt de
u ltrasonografi е doppler
diasnostic

ETALONLAB 5buc 44з2,00 44з2,00 53l8,40

Lot.1l.Centrifuga de
laborator Inspect Test SRL 8Ьчс 999,00 999,00 ll98,80

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtогчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Inspect Test SRL 588 din 16.12.202l office@inspecttest.md
ETALONLAB 588 din 16.12.202l office@etalonlab.md
I.S. " Centrrrl de Metrologie
Anlicata si certificare

588 din 16.|2.202l sergiu.mocanu@cmac.md

MEIN MED 588 din 16.12.202l offi ce.mein.med@gmail.com

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 31 al Legii пr. I3l diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

16. Теrmепчl de a;teptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 20I5 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aýteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
сu prevederile TITLULUI П/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii
Moldova),

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rчЬriса datfl se completeazf, doar in
cazul iп саrе la рrосеdчrа de achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte репtrч lоИоtчri pentru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizilii 
| ,,,verzi)? I 
" "

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
mai miсб decбt рrаgчrilе previzute la агt. 2 alin. (3)
alLegii пr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
miiloace eIectronice ýi/sau fax п
П l l zile iп cazul netransmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice ;i/sau fax п

In cazul iп саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
egalё sau mai mаrе decAt рrаgurilе previzute la аrt. 2
alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 ргiчiпd
achiziliile publice

П l l zile in cazultransmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п
П lб zi|e in cazul netransmiteriicomunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

17. Contractul de achizifie incheiat:

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Intreprinderea:
Сu capital
autohton/

Nчmйrчl'
gi data

contractului
Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtulчi Теrmеп de
valabilitate
contractului

:]

inClusiv
LilvA

IS смАс Iпtrерriпdеrе
de stat

27 28.|2.202l 5042l000_2 l9340.00 23208.00 з|.|22022

Inspect Test
SRL autohton 27.1 28.12.202| 5042l000-2 б503.00 7803.б0 з1.12.2022

ETALONLAB autohton 27.2 29,|2.202l 5042l000-2 l0000.00 l0000.00 з1.12.2022

firй ТVА



Рriп рrеzепtо dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd, tеrmепul de asteptare репtru iпсhеiеrеа
coпtractului,/coпtroctelor iпdicate а losl respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr, 13I diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum si сd iп cazul depuпerii coпtesla|iilor Ei/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aulost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопоtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de achiailie,|apt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопtоrm prevederilor legole tп vigoare.

Conducйtorul gruрчlчi de lчсru репtrч achizi{ii:

чЕRА RUSU

L.ý.

6

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Nu este йzul

Codul СРV al lоtчlчillоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate: пч

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate: пu



Dепчmirеа autorititii contractante

Nчmйr de telefon
Nrrmf,r de fax

Adresa de internet

Date сч

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice Nr.Щdiп 29.12.202|

la autoritatea сопtrасtапtй :

IMSP АМТ Buiucani
мчп. chisinau
l003600l53l31
Мuп. Chisinau, str.I.L. с
022,1419|6 756960
0227419|6
amtbuiucan .md

amt buiucani.md
Tatiana Muschei

rа de atribuire:
ie deschisй

BUNURI
achizi{ionarea rеасtiчеlоr de !аЬоrаtоr репtrч 2022 (repetat
loturile апulаtе
33696500_0
Nu este cazul

8зOз53
llachizitii blic/tender/2l047з l0

Link-ul сitrе planul de achiziliipublice publicat:
amt buiucani.md
Data:25.05.202l
Link-ul:

Buget CNAM;
445 000.00

0604300з8

Nr:

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarfficdri)

Nu se cunosc l economlcl
23 поч 2021, 09:34 Subiectul iпtrеЬйrii:
рчЬliсаrе ре pozitii Lotul 1. Vеsеlй de lаЬоrаtоr Secfia
bacteriologicй iпtrеЬаrе:
Buna ziua! Din licitatia рrесеdепtа, lotul cu vesela dupa счm se
vede ре рlаtГоrmа пч l-a рrорчs nici un agent
economic(probabil са пч аrе nimeni toate pozitiile incluse in
acest lot). Poate аr fi mai logic репtrч а пч rереtа solicitarea
acestui lot la nesfirsit, sa publicati acest lot ре pozitii, totodata
oferid agentilor economici posibilitatea de а оfеri produsele
саrе le au la рrеturi cit mai avantajoase репtrч institutia DVS.
2 dec2021,10:55 Subiectul iпtrеЬirii: Divizare lot 1 ре
pozitii iпtrеЬаrе:

rii de atribuire aplicate
Рrосеdчrа de achizi{ie repetati (dupd caz.

ul оьiесtчIчi contractului de
Obiectul achizi{iei

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
рrосеdчrii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

Procedura de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or t al ul u i guу е rп аm епt а l wwyy, m t е пd е r. gоч. md)

Platforma de achizitii publice utilizati

Рrосеdurа а fost inclusi iп planul de achizi{ii
publice а autorititii contractante

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de аtriЬчirе

Vаlоаrеа estimatй (ei, fird ТIrД)

Dепчmirеа орегаtоrчlчi economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе

Data
achizitii.md;



Rugam sa divizati lotul l ре pozitii, репtru а пч limita
сопсчrепtа, cu atit mai mult са produsele solicitate in acest lot
пч se rеfеrа la un utilaj апчmе се necesita ceva special са in
cazul celorlalte 2 loturi. Multumim
3 dec 2021,09:58 Subiectul iпtrеЬйrii: Lot 1

IпtrеЬаrе: Bugetul pentru lotul l este рrеа mic.Va rugam sa
revizuiti bugetul pentru loful l.Multumesc

Rispuns (23 nov 2021, 10:31):
Вuпа dimineata! Din analiza апilоr precedenti, la lotul respectiv
sunt mai multi ореrаtоri, din acest motiv пе rеzеrчаm dreptul de
а publica pentru а achizitiona pozitiile саrе ачеm печоiе pentru
necesitatile laboratorului. Vа multum О zi reusita si productiva.
Rispuns (2 dec 202l, 10:57):
Buna dimineata! Vа rчgаm sa va conformati, deoarece este
decizia grupului de luсru! Vа mчltчmim. О zi reusita si
productiva!
Rйspuns (3 dec 2021, 10:09):
Вuпа dimineata! Avem bugetul din banii alocati si пu ачеm
posibilitatea sa facem сum пе сопчiпе. Va multumim. О zi
rеusitа

Моdifiсiri ореrаtе iп documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tп cazul iп care aufost operate modфcdri)

Nu sunt modificari
Nu sunt modificari
Nч sunt modificari

Рiпi la tеrmепчI-Iimiti (data 10.12.202l, оrа 09:00), au depus oferta оfеrtап{i:

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de сйtrе
torii

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului

Rezumatul modifi сirilоr
publicate in BAp/alte miilоасеlоr de iпfоrmаrе
Termen-limiti de dерчпеrе 9i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Mediclim АМ SRL 1003600lзl744 administrator
2. Biosistem Mld l0l0б00028048 administrator

о economlcl:

Dепчmirе dосчmепt
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic

Mediclim Biosistem

Documentele се constituie oferta
Рrорчпеrеа tehnicй prezentat prezeпtat
Рrорчпеrеа financiari рrеzепtаt prezentat
DUAE prezental prezeпtal
Garan[ia pentru оfегtё рrеzепtаl prezeпtat

Documente de саIifiсаrе
oferta prezeпtat prezeпlqt
Date despre participant prezeпtat prezeпtat
Cert ficat de inregistrare prezeпlat prezentat
Cert ficatul de Ia Inspect Fiscal lipsa dаtоriilоr рrеzепlаt рrеzепlqt
Ultimul rароrt financiar prezeпtat prezentat
Lista fondatorilor preZeпlal prezentat
certificatul СЕ sau de conformitate рrеzепlqt prezeпtqt
Declaratii privind conduita etica si neimplicarea in practici frаudulоаsе prezeпtat prezeпlat
Certificat privind аtriЬчiгеа contului Ьапсаг еliЬеrаt de Banca prezeпtat prezeпtal



detinatoare de cont
Declaratie situatia personala а орегаtоrulчi fоrmа 3.5 prezeпtat prezeпlat
Specificatii tehnice si pret, апеха22 si2З prezentat prezentat
Includerea suportului stiintific а ofertantului prezeпtal prezeпlat
Declaratie de disponibilitate а unei persoane instruite de producёtor sau
de un оrgапism autorizaУ rесчпоs-счt acesta. Se va prezenta la
analizatoarele de tip inchis: Vitec -2, Cuagulome-tru automat С-3100

prezeпtat prezeпtqt

Рrеzепtаrеа documentelor doveditoare de instruire а personalului
cliberata de рrоduсаtоr sau de uп organism autorizat/ recunoscut de
aceSta.

prezeпtat рrеzепtаt

in caz de necesitate operatorul economic in timp de 3 zile de la
instiinиre este оьlisаtоriц sa пrеziпtе mosffe:

prezeпtat prezeпtat

Document се сопfirmё inTegistrarea produselor in registru de stat al
dispozitivelor medicale.

prezentat prezentat

Notй pentru - Reagenti si vesela de lаЬоrаtоr Sectia bacteriologica
vesela si articole ostensila

Nu participa Nu participa

Notё pentru - Analizator bacteriologic VITEC 2 GN prezentat Nu participa
Notй pentru Cuagulometru automat С 3l00 Nu participa prezeпtat

Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаI de scйzut) s-
а solicitat: пч ý-а solicitat

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч fiесаrе lot

Criteriul de atribuire aplicat: Рrеfчl cel mai sсizчt

Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пu ý-а atribuit

Rеечаlчаrеа ofertelor: пч este cazul

in urmа ехаmiпiri, еvаlчirii qi comparirii ofertelor depuse in саdrцl рrосеdчrii de аtriьцirе s-a decis:

Atribuire4 contractului de achizi{ie publicй:

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(йrа TVA)*

cantitate
gi unitate
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа
сч сеriп{еlе
calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Lotul 1. Vеsеlй de
laborator Secfia
bacterioloqicй

Nu sunt l Ьчс participanti

Lotul2. Analizator
bacteriologic YIТЕС 2
GN

Mediclim АМ
SRL

3451бб,б0 l Ьuс + +

Lotul3. Счаgчlоmеtrч
automat с 3100

Biosistem Mld |34842,4l 1 buc + +

ificati:
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

Respin;i operatorii economici

Mediclim АМ SRL

lotul 2 cu suma ofertei de 3451бб,60 - in temeiul аrt. 71,
alin 1, lit d - valoarea iпсlusd iп рrорuпеrеа fiпапсiаrd,
depdsesle vаlоаrеа foпdurilor alocate репtru iпdерliпirеа
с опtrасtului de ас hizi| i i рuЬ l ic е.

se апчlеаzб lotul 1 - din lipsa de participare



Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de misчri

Рrе{чl uпitаr
(ffirП ТVА)

Рrе{чl total
(fnЁ тчА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lоtчl3. Счаgчlоmеtrч
ацtоmаt с 3100 Biosistem Mld 1 Ьчс |34842,4l 134842,4l 151815.49

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3I al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 privind achizi|iile publice)

lde iпсhеiеrеа

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termenelor de aqteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate
сu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Repubticii
Moldova).
Сопtrасtчl de achizi{ie incheiat:

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчьriса dati se completeazй dоаr in cazul in
саrе la рrосеdurа de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
сопtrасUсопtrасtе репtrч lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

lui:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

Mediclim АМ SRL 593 din 20.12.202l roman.bondarciuc@mediclim.md
Biosistem Mld 593 din 20.12.202l biosistem.mld@smail.com

еrmепчl de aýteptare pentru lncheierea contractu
In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai micй decit pragurile prevlzute la art.2 alin. (3)
al Legii пr. lЗ l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazultransmiterii comunicirii рriп
mijloace electronice gVsau fax п
l l zile in cazul пеtгапsmitеrii comunicirii рriп
mi|loace electronice ýi/sau fax п

In cazul iп саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
egalй sau mai mаrе decit рrаgчrilе prevtrzute la art.2
alin, (3) alLegii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П l l zile in cazultransmiteriicomunicirii prin
mijloace electronice ;i/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace electronice qi/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/

Nчmйrчl ,

9i data
сопtrасtчlчi

Cod СРV
vаlоаrеа сопtrасtчlчi Теrmеп de

valabilitate
contractului

Biosistem
Mld Biosistem Mld 28 29.12.202l 33б96500_0 |34842,4| 151815.49 з1.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)? NU

Vаlоаrеа de achizifie сч ТYА din contract/ contracte а
lotului/Ioturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (Iei MD):

Nu este cazul

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii пu

4

fДrД ТýА incluýiv
tчА i



пч

Рriп prezeпla dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de asteptare репtru |пcheierea
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectal (ехсерtdпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )l рrесum si сd iп cazul dерuпеrii coпtesla|iilor qi/sau

rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaslea aufost ехаmiпаtе si solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

VERA RUSU /i
(Sеmпёfurа) /

L.ý.

Сritеriчl de atribuire репtrч lоtчlЛоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate сritеrii de durabilitate:
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DAREA DE SEAMA
de atribuire a coftractului de achizifii publice E

Nr 22_Din27.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea confractanti:

l{u au fost solicitate3.

Denumirea autoritdtii contractante Autoritatea administrativir "Agenfia Nalionnld
Trqnsport Auk)"

Localitate IvIun. Chiqindu
IDNO 1008601000517
Adresa ntun. Chisindu str. Aleea Gdrii. 6
Numlr de telefon 022-320-960
Numdr de lhx
E-mail gl obu. s e rgiu @an ta. gov. md
Adresa de internet www.anta.g,ov.md
Persoana de contact Globu Serpiu

Date cu privire la procedura de a ribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicat negociere fird publicarea prealabild ct ttrnti anttnl de
parficipare

Procedura de achizifie renetntil (dun, caz) Nu este cantl
Tipul obiectului contractului de
acordului-cadru

achizilie/ Bunuri a

Obiectul achiziliei CertiJieate cte compsfsn!fi profesionald a
conducdtorultd auto

Cod CPV I 9520000-7
Expunerea motivului/terneiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii ctltor proceduri clecdt licitatia

privind
(tn cttzul

deschisfi)

crrt. 56 alin. (l) lit. c) din Legea privind achiziliile
publice

Procedura de atribuire (se va indict
portaluhi guvern am enta I w v, v,. lll 3lJ4!

din cadrul
', gov. tncl)

Nr:02/l-l-12203
{-ink-ul:
Data publicirrri: 07.1 2.2021

Platforma de achizilii publice utiliza a r achizitii.md

Procedura a fost inclusi in planul de
publice a autorit[fii contractante

achizifii
nNu
n-ink-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (a pd caz) Nu a /bs't publicat
tr ink-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de ar
(dltttd cctz)

ribuire negociere fird publicctrea prealobild a unti anunl de
participare

Sursa de finanfare aBuget de stat

Valoarea estimati (lei, ./drd TVA) 1305000,00 lei

Clarificlri privind documenta(ia e atribuire:

4. Modificflri operate in documenta

Pflnfl la termenul-limitl (d,ata 16.

ia de atribuire: Nu aa fost operate modificfiri

2.2021, ora, trI:00\o au fost depuse I ofert[;

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociatii/administratorii

I.P. "Asentia Servicii Publice'u 1002600024700 Mircea Esanu



6. qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

7. Informa{i:l privind corespun ofertelor cu cerin{ele solicitate:

8. Pentru elucidarea unor neclari i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documen fia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Motivul respin gerii/descalificdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofi
Pentru toate loturile r

JustificarerL deciziei de a nu atribui

11. Criteriul de atribuire aplicat:

ractul pe loturi: este un singur lot.

cel mai mic prelfdrd WA,
livrare t

12. Reevaluarea ofertelor: 1/z

Informa{ii privind
de cltre operatorii

ofertele dep
economici:

I)enumire document

Documentele ce constituie oferta

Documentul unic de aclltzlti european

I)ocurmente de calificare

Extras din Registnrl de stat al unitd{ilor de

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamenhrl necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a

contrachrlui
Declarafie privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea
contractului

al calitdtii ISO 9001:2015
Certificat privind Sistemul de
managemeni securitiiii idormaliei iSO
27001:2017

Denumirea lotului
Cantitate qi

unitate de
mlsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Certiflcate de competenl5 | I.P. "

profesionalda I ServiciiPublice"

Denumirea operatorului economic

a cerinlelor tehnice solicitate qi cel mai nic termen de



13. in urma examinlri qi evaluirii ot

Atribuirea contractului de achizitie

'ertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis:
publicS:

Denumirea lotului Operatorul ecohomic
desemnlt c0qti]gItor

Cantitatea Pre{ul
unitar f[rfl

TVA

Pre{ul unil;ar
cu TVA

Preful total cu
TVA

Certificate de competenlS
profesionald a

conducdtorului auto

I.P. "Agenfa Sr

Publice"
)lvlcll 29000 buc 45,00 lei 45,00 lei I305000,00 lei

14. Anularea procedurii de achizi{ie
iii terneiui atl.iI alitt.

ublicl:

Argumentare:

15. Informarea
achizi{ii:

operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.P. "Agenfia Servicii Publice" 16.1 2.2021 e-mail, po;td, SIA RSAP

In cazul in care valoarea estimatb a contradtului este
mai mic[ decAt pragurile prevlzute la arrt. I alin, (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 prir.ind achitiliile publice

ncazuT in care valoarea estimatd a
egald sau mai rnare decAt pragrile
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015
achiziliile pr:rblice

Denumirea
operatorului

economic., (IDNO)

I.P. "Agenr{ia Servicii
Publice"
IDNO 1002(;0W24700

16, Grupul de lucru a t termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:

$i/sau fax 
I

retransrniterii cotr,r".itti pt*----]
qi/sau fax 

I

15. Contractele de achizitie i eiatel

treprin
derea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocier
e/Cu capital
strdin

Institu{ie
publici

Numirul qi

data
contractului

123 din
27.I2.202r

Cod CPV

1952000G7

cu TVA
1305000,00

lei

Valoarea
contractului

Termenul de
valabilitate a
contractului

31.12.2022

Prin prezenta dare de seamd, de lucru declard cd termenul de' a;teptare pentrar incheiereo
contr act u luUcontr a ct elo r in dic ate a fo st (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al .Legii nn 13 j
din 3 iulie .2015 privind achizi{iile
exomin ate ;i solu{ionate.

), precum qi cd in cuzul deltunerii contestqtillor, aceawtea au fost

Prin prezenlo dare de seamd, grupul de perub' u achi4,i6ii conJirnnd cor ect'rtudinea desJ d;u rci rii p roced u r ii de
achizili.e, fapt pentru care poafid confo'rm prevederilor legale tn vigoure..

de lucru pentru achizitii:Conducitorul grupului

Sergiu Cecoi _
(Nume, Prenune)



1 

 

      

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr. 21046475_din 28.12.2021     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 

Localitate mun.Chișinău 

IDNO 1003600150783 

Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 

Număr de telefon 022 403 697 

Număr de fax 022 403 697 

E-mail oficial  achizitiipublicescr@gmail.com 
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Pavel Slonina, tel.022403697,  

email: achizitiipublicescr@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 21046475 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru anul 2022 REPETAT  

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1636379566959 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/  

Data publicării: 08.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

Va fi publicat la aprobarea de către consiliul 

administrativ al MS a planului de achiziții 

provizoriu pentru anul 2022 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 73 din 21.09.2021 

Link-ul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap

_nr_83_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Buget CNAM;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 805 015,00 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636379566959
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

4. Data solicitării clarificărilor  
9 nov 2021, 09:08 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua ! Lunind in considerare situatia actuala 
din tara,cresterea preturilor la produsele alimentare 
va rugam sa faceti achizitionarea acestora macar 
pentru primu simestru a anului 2022 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, bugetul este alocat pentru tot anul și nu 
putem diviza, doar pentru legume, fructe și ouă se 
alocă pentru primul semestru. 

Data transmiterii 9 nov 2021, 09:21 

 

Data solicitării clarificărilor  11 nov 2021, 12:51 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, se accepta oferte la suc de tomate in 
ambalaj - borcan de 3 litri ?? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, da se accepta. 

Data transmiterii 11 nov 2021, 12:53 

 

Data solicitării clarificărilor  11 nov 2021, 13:17 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare La acest tip de produs se accepta borcan de 3 l? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, da se accepta. 

Data transmiterii 11 nov 2021, 13:25 

 

 

Data solicitării clarificărilor  11 nov 2021, 13:30 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pentru jeleu - se accepta ambalaj caldari din 
plastic de 6 kg? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, nu se accepta, deoarece cantitatile 
necesare sunt mai mici și riscăm să se altereze 
produsele. Se acceptă ambalaj de 150-200g. 

Data transmiterii 11 nov 2021, 16:45 

 

 

Data solicitării clarificărilor  12 nov 2021, 17:04 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se accepta borcan din sticla volum 4250 ml? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, se acceptă doar ambalaj de 3 litri. 

Data transmiterii 13 nov 2021, 13:15 

 

 

Data solicitării clarificărilor  16 nov 2021, 18:31 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare pretul de 18000 lei pentru 2000 kg de castraveti la 
sigur e corect? aproximativ 14 lei/borcan de 3 kg? 
fiindca e mult sub pretul real de piata. poate e o 
eroare de cantitate sau de pret? 
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Expunerea succintă a răspunsului  Este indicat prețul la kg, 18000,00 lei prevazut 
pentru 2000 kg, 9 lei (fără tva) =1kg. 

Data transmiterii 16 nov 2021, 18:37) 

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

6. Până la termenul-limită (data 24.11.2021, ora 09:30), au depus oferta  20 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 

economic 

 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. ”Acustic Tehnologie ” SRL 1003600041432 Akimov Igor 

2. SC ”ADRIKA” SRL 1014600026086 Covaș Adrian 

3. ”Augur Perla” SA 1002600047714 Gheorghița Ana-Lucia 

4. ”AVT LUX COM” SRL 1014600040053 Mușeț Dumitru 

5. ”Bujor-Trans” SRL 1013600030309 Stirbu Ion 

6. 
„Casa de Comerț Vita” 

SRL 
1002600003745 

BILINKIS 

ALEXANDR 

7. ”DANT-Agro” SRL 1003609001903 Ferfețchii Dmitrrii 

8. ”Dorianis & Co” SRL 1003601001929 
Buga Stepan, 

Buga Andrei 

9. ”Floreni” SRL 1002601002055 Șaulschi Vladimir 

10. ”Franzeluța” SA 1002600004030 Andros Boris (director general) 

11. ”Geemenii - Sirbu” ÎI 1004600032088 Sirbu Gheorghe, Sirbu Parascovia 

12. SC ”Green Prod” SRL 1013600008494 Tatiana Bunescu 

13. ”Lovis Angro” SRL 1007600043788 Sofrone Lilian 

14. CC ”Nivali-Prod” SRL 1006600010112 
Plesca Igor 

Gradinaru Sergiu 

15. 
ICP ”Panifcoop a Urecoop 

din Străşeni”  
1003600132567 Cazacu Vasile 

16. ”Produse de Familie” SRL 1010600010111 Finciuc Miroslav 

17. FPC ”Serviabil” SRL 1003600030995 
Angheluta Tatiana 

Angheluta Gheorghe 

18. ”Sija Prim” SRL 1005600023438 Oprea Silvia 

19. ”Telemar” SRL 1003600098573 Teleuca Marian 

20. SC ”Villa Prodotti” SRL 1016600007719 
AGRICI ALEXEI 

AGRICI VLADIMIR 

 

7. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

”Acustic 

Tehnologie ” 

SRL 

SC 

”ADRIKA” 

SRL 

”Augur 

Perla” SA 

”AVT LUX 

COM” SRL 

”Bujor-

Trans” 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

 (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Garanția pentru ofertă (după 

caz) 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare  

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Decizie de înregistrare/ 

Extras de înregistrare 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Acte ce atestă calitatea 

produselor 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație sanitară sau  

autorizație sanitar-

veterinară sau înregistrare 

ANSA 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţia sanitar-

veterinară pe unitate de 

transport sau paşaport 

sanitar la transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de deținere a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (pentru 

produsele din carne) – 

pentru ofertantul producător 

* * prezentat * * 

Certificat de deținere a 

laboratorului pentru 

produsele de panificație sau 

contractul cu instituție 

abilitată (pentru produsele 

de panificație) 

* prezentat * * * 

Declarație pe propria 

răspundere referitor la 

etichetarea produselor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertelor 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

„Casa de 

Comerț Vita” 

SRL 

”DANT-

Agro” SRL 

”Dorianis 

& Co” SRL 

”Floreni” 

SRL 

”Franzeluța” 

SA 

Documentele ce constituie oferta 

 (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după 

caz) 
prezentat prezentat 

Nu 

corespunde  
prezentat prezentat 

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare  

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Decizie de înregistrare/ 

Extras de înregistrare 
prezentat * * prezentat prezentat 

Acte ce atestă calitatea 

produselor 
prezentat * * prezentat prezentat 
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Autorizație sanitară sau  

autorizație sanitar-

veterinară sau înregistrare 

ANSA 

prezentat * * prezentat prezentat 

Autorizaţia sanitar-

veterinară pe unitate de 

transport sau paşaport 

sanitar la transport 

prezentat * * prezentat prezentat 

Certificat de deținere a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (pentru 

produsele din carne) – 

pentru ofertantul producător 

* * * prezentat * 

Certificat de deținere a 

laboratorului pentru 

produsele de panificație sau 

contractul cu instituție 

abilitată (pentru produsele 

de panificație) 

* * * * prezentat 

Declarație pe propria 

răspundere referitor la 

etichetarea produselor 

prezentat * * prezentat prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertelor 
prezentat * * prezentat prezentat 

 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

”Gemenii - 

Sirbu” ÎI 

SC ”Green 

Prod” SRL 

”Lovis 

Angro” 

SRL 

CC ”Nivali-

Prod” SRL 

ICP 

”Panifcoop a 

Urecoop 

din Străşeni” 

Documentele ce constituie oferta 

 (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după 

caz) 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Nu 

corespunde  

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare  

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Decizie de înregistrare/ 

Extras de înregistrare 
prezentat prezentat prezentat prezentat * 

Acte ce atestă calitatea 

produselor 
prezentat prezentat prezentat prezentat * 

Autorizație sanitară sau  

autorizație sanitar-

veterinară sau înregistrare 

ANSA 

 

prezentat prezentat prezentat prezentat * 

Autorizaţia sanitar-

veterinară pe unitate de 

transport sau paşaport 

prezentat prezentat prezentat prezentat * 
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sanitar la transport 

Certificat de deținere a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (pentru 

produsele din carne) – 

pentru ofertantul producător 

prezentat * * prezentat * 

Certificat de deținere a 

laboratorului pentru 

produsele de panificație sau 

contractul cu instituție 

abilitată (pentru produsele 

de panificație) 

* * * * * 

Declarație pe propria 

răspundere referitor la 

etichetarea produselor 

prezentat prezentat prezentat prezentat * 

Declarație privind 

valabilitatea ofertelor 
prezentat prezentat prezentat prezentat * 

 

 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

”Produse de 

Familie” SRL 

FPC 

”Serviabil” 

SRL 

”Sija Prim” 

SRL 

”Telemar” 

SRL 

SC ”Villa 

Prodotti” 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

 (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după 

caz) 
prezentat 

Nu 

corespunde  
prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare  

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Decizie de înregistrare/ 

Extras de înregistrare 
prezentat * prezentat * prezentat 

Acte ce atestă calitatea 

produselor 
prezentat * prezentat * prezentat 

Autorizație sanitară sau  

autorizație sanitar-

veterinară sau înregistrare 

ANSA 

prezentat * prezentat * prezentat 

Autorizaţia sanitar-

veterinară pe unitate de 

transport sau paşaport 

sanitar la transport 

prezentat * prezentat * prezentat 

Certificat de deținere a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (pentru 

produsele din carne) – 

pentru ofertantul producător 

prezentat * * * prezentat 

Certificat de deținere a 

laboratorului pentru 
* * * * * 
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produsele de panificație sau 

contractul cu instituție 

abilitată (pentru produsele 

de panificație) 

Declarație pe propria 

răspundere referitor la 

etichetarea produselor 

prezentat * prezentat * prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertelor 
prezentat * prezentat * prezentat 

 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare) 

 

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1. Pâine din 

făină de grâu 

calitate 

superioară, 

feliată, 

ambalată 

SC ”ADRIKA” SRL 271800,00 36000 kg + + 

”Dorianis & Co” SRL 279720,00 36000 kg * * 

”Franzeluța” SA 279846,00 36000 kg * * 

”Panifcoop,, ICP 354960,00  36000 kg * * 

Lot 2. Pâine 

din amestec de 

făină de grâu 

calitatea I şi II, 

feliată, 

ambalată 

”Franzeluța” SA 118518,40 16000 kg + + 

SC ”ADRIKA” SRL 120000,00 16000 kg * * 

”Dorianis & Co” SRL 124320,00 16000 kg * * 

”Panifcoop,, ICP 157760,00 16000 kg * * 

Lot 3. Pâine 

din făină de 

secară şi tărîţe, 

feliată, 

ambalată 

”Dorianis & Co” SRL 93240,00 12000 kg - + 

SC ”ADRIKA” SRL 93600,00 12000 kg + - 

”Franzeluța” SA 96667,20 12000 kg + - 

”Panifcoop,, ICP 118320,00 12000 kg - * 

Lot 4. Paste făinoase de grup A, obţinute 

din făină de grîu tare (durum) de calitate  

superioară (clasa 1) sau de calitatea întîi 

(clasa 2). Sortimente: spaghete, sfredelus. 

Fără ofertă 

Lot 5. Făină de grîu calitate 

superioară, ambalat (1,0kg-2,0kg) 
Fără ofertă 

Lot 6. Pesmeţi 

simpli de 

calitate 

superioară, 

ambalat 

 

”Panifcoop,, ICP 48900,00 3000 kg - * 

SC ”ADRIKA” SRL 61110,00 3000 kg + + 

Lot 7. Fulgi din ovăz, calitate superi-

oara, ambalat (ambalaj minim 5,0 kg) 
Fără ofertă 

Lot 8. Crupe din griş calittate Fără ofertă 
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superioara, ambalat (ambalaj minim 

5,0 kg) 

Lot 9. Crupe din mei calitate 

superioara, ambalat (ambalaj minim 

5,0 kg) 
Fără ofertă 

Lot 10. Crupe de arpacaş calititate 

superioara, ambalat (ambalaj minim 

5,0kg) 
Fără ofertă 

Lot 11. Crupe de grîu calitate  

superioara, ambalat (ambalaj minim 

5,0kg) 
Fără ofertă 

Lot 12. Crupe de orz calitate  

superioara, ambalat (ambalaj minim 

5,0kg) 
Fără ofertă 

Lot 13. Crupe de porumb  marunta  

calitate superioara, ambalat (ambalaj 

minim 5,0 kg) 

Fără ofertă 

Lot 14. Mazăre uscată bob întreg, 

şlefuită ambalat (ambalaj minim 5,0 

kg) cu fierbere rapida. 
Fără ofertă 

Lot 15. Mazăre verde conservată , 

calitate superioara,fara depuneri de 

amidon, borcan 0,7 kg 

Fără ofertă 

Lot 16. Fasole uscate albe ambalate 

(ambalaj minim 5,0 kg 
Fără ofertă 

Lot 17. Castraveţi marinati - borcane a 

cite 3 litri 
Fără ofertă 

Lot 18. Fructe uscate în asortiment 

(mere, pere) (ambalaj saci din hîrtie 5-

10 kg) 
Fără ofertă 

Lot 19. Suc 

din fructe 

natural - mere 

(limpezit) 

„Casa de Comerț 

Vita” SRL 
84150,00   9000 litri + + 

Lot 20.  Suc 

din legume 

(tomate) 

ambalaj 1 L 

sau 2 L 

SC ”Green Prod” 

SRL 
68000,00 8000 litri + - 

„Casa de Comerț 

Vita” SRL 
74800,00 8000 litri + + 

Lot 21. Ulei din floarea soarelui, 

rafinat, deodorat, ambalat, ambalaj de 

la 1 litru - 5 litri   
Fără ofertă 

Lot 22. Carne 

de vită 

categoria I, 

calitatea 

superioară, 

tranşată, fără 

os, congelat 

 

”Geemenii - Sirbu”  

ÎI 
691950,00 7000 kg + + 

Produse de Familie 758380,00 7000 kg * * 
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Lot 23. 

Carcase de pui 

„Broiler” 

eviscerat, 

calitate 

superioară cu 

fierbere 

rapidă, 

refrigerat in 

cutii de carton 

cu greutatea de 

la 1,5-2,0kg 

SC ”Villa Prodotti” 

SRL 
259200,00 8000 kg + + 

”Floreni” SRL 260000,00 8000 kg * * 

Produse de Familie” 

SRL 
271360,00 8000 kg * * 

Lot 24. Pulpe 

de gaina 

refrigerate la 

maximum + 

4▫C, 

temperatura 

determinata in 

profunzime 

SC ”Villa Prodotti” 

SRL 
354750,00 11000 kg + + 

Produse de Familie” 

SRL 
364760,00 11000 kg * * 

”Floreni” SRL 365750,00 11000 kg * * 

CC ”Nivali-Prod” 

SRL 
365750,00 11000 kg * * 

Lot 25. File 

din piept de 

pui dezosat, 

fără piele, 

refrigerat la 

maximum + 

4▫C, 

temperatura 

determinata in 

profunzime 

”Floreni” SRL 283350,00 5000 kg + + 

SC ”Villa Prodotti” 

SRL 
285000,00 5000 kg * * 

Produse de Familie” 

SRL 
291700,00 5000 kg * * 

Lot 26. 

Crenvurști 

calitate I, fiert, 

din carne de 

vită, fără 

adaosuri de 

emulgători 

”Augur Perla” SA 253875,00 4500 kg + + 

”Produse de Familie” 

SRL 
274680,00 4500 kg * * 

CC ”Nivali-Prod” 

SRL 
329625,00 4500 kg * * 

Lot 27. 

Crenvurști 

calitate I, fiert, 

din carne de 

pui, fără 

adaosuri de 

emulgători 

”Augur Perla” SA 242625,00 4500 kg + + 

”Produse de Familie” 

SRL 
274680,00 4500 kg * * 

CC ”Nivali-Prod” 

SRL 
292320,00 4500 kg * * 

Lot 28. Peşte 

de mare înghe-

ţat, eviscerat 

fără cap mer-

luciu (Hec) a 

cîte 0,5-1 kg 

bucata. 

”AVT LUX COM” 

SRL 
173000,00 4000 kg + + 

”Telemar” SRL 180000,00 4000 kg - * 
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Lot 29. Chefir 

2,5%, ambalat 

în pachet de 

polietilenă 0,5l 

FPC ”Serviabil” SRL 125000,00 9000 litri - * 

Lot 30. Lapte 

de vaci 

pasteurizat 

2,5%, ambalat 

în pachet de 

polietilenă 1,0l 

FPC ”Serviabil” SRL 555555,56 50000 litri - * 

Lot 31. Lapte 

de vaci 

pasteurizat 

2,5%, ambalat 

în pachet de 

polietilenă 0,5l 

FPC ”Serviabil” SRL 617231,48 44500 litri - * 

Lot 32. 

Smântână 

10%, ambalat 

în pachet de 

polietilenă 0,5l 

FPC ”Serviabil” SRL 80555,56 3000 kg - * 

Lot 33. Brînză 

de vaci 5%, 

pasteurizată, 

ambalată a cite 

5,0 kg. 

FPC ”Serviabil” SRL 259027,78 5000 kg - * 

Lot 34 Brînză 

cu cheag 

tare/brînză 

maturată 

tare/cașcaval - 

nepicant, cu 

conținut de 

grăsime 

raportat la 

substanța 

uscată 45-50% 

FPC ”Serviabil” SRL 390000,00 3600 kg - * 

”Augur Perla” SA 450000,00 3600 kg + + 

Lot 35. Unt 

nesărat 72,5%, 

fără adaos de 

grăsimi 

vegetale în 

ambalaj de 10 

kg, ţărănesc 

FPC ”Serviabil” 

SRL 
1099537,00 9500 kg - * 

”AVT LUX COM” 

SRL 
1206500,00 9500 kg + + 

Lot 36. Pastă 

de tomate 

25%, borcan 

0,7 kg 

„Casa de Comerț 

Vita” SRL 
38700,00 1500 kg + + 

Lot 37. Zahăr tos din sfeclă de zahar, 

ambalat in saci a cate 50kg 

 

Fără ofertă 
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Lot 38. Jeleu (peltea) din fructe, 

ambalat 
Fără ofertă 

Lot 39. Hrişcă bob întreg, calitate su-

perioara, ambalat, ambalaj minim 5 kg 
Fără ofertă 

Lot 40. Orez bob rotund, calitate 

superioara, şlefuit ambalat (ambalaj 

minim 5 kg) 
Fără ofertă 

Lot 41. Sare alimentară iodată, pachet, 

polietilenă, ambalaj (1,0kg) 
Fără ofertă 

Lot 42. Piper negru măcinat (ambalaj 

de la 50 la 100 g.) 
Fără ofertă 

Lot 43. Frunză de dafin, ambalat Fără ofertă 

Lot 44 Acid citric ambalat Fără ofertă 

Lot 45 Ceai negru, infuzie, calitate 

superioara ambalat de la 100gr-1000gr 
Fără ofertă 

Lot 46 Cacao, praf, calitate superioară, 

ambalat 
Fără ofertă 

Lot 47. 

Cartofi 

proaspeţi de 

masă alungiţi 

cu greutatea 

nu mai puţin 

de 100gr/buc, 

calibrul nu mai 

puţin de 50 

mm în saci, 

calitativi, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

,,Bujor Trans,, 111000,00 25000 kg + + 

”Sija Prim” SRL 119250,00 25000 kg * * 

”Lovis Angro” SRL 124000,00 25000 kg * * 

Lot 48. Sfeclă 

roşie de masă 

în saci, 

calitativi, de 

mărime medie 

(200-300 

gr/buc), fără 

semne de 

alterare 

 

”Sija Prim” SRL 
20880,00    4000 kg + + 

,,Bujor Trans,, 25920,00       4000 kg * * 

”Lovis Angro” SRL 32600,00      4000 kg * * 

Lot 49. Varză 

albă proaspătă 

(cu greutatea 

nu mai puţin 

de 2 kg/buc) 

nu înfoiată. În 

saci, calitativă, 

de mărime 

medie, fără 

semne de 

alterare 

,,Bujor Trans,, 37800,00 6000 kg + + 

”Lovis Angro” SRL 41100,00 6000 kg * * 

”Sija Prim” SRL 43980,00   6000 kg * * 
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Lot 50. 

Morcov de 

masă, nu mai 

puţin de 100 

gr/buc. În saci, 

calitativi, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

”Sija Prim” SRL 24400,00 5000 kg + + 

,,Bujor Trans,, 27800,00     5000 kg * * 

”Lovis Angro” SRL 30300,00     5000 kg * * 

Lot 51. Ceapă 

uscată, nu mai 

puţin de 

100gr/buc. În 

saci, calitativi, 

de mărime 

medie, fără 

semne de 

alterare 

”Sija Prim” SRL 14640,00 3000 kg + + 

,,Bujor Trans,, 18060,00 3000 kg * * 

”Lovis Angro” SRL 18720,00     3000 kg * * 

Lot 52 

Usturoi uscat 

,,Bujor Trans,, 1027,80 30 kg + + 

”Lovis Angro” SRL 1166,70 30 kg * * 

”Sija Prim” SRL 1464,00 30 kg * * 

Lot 53. 

Verdeaţă 

proaspătă 

(mărar, 

pătrunjel) 

”Sija Prim” SRL 292800,00 600 kg + + 

,,Bujor Trans,, 30558,00 600 kg * * 

”Lovis Angro” SRL 34446,00 600 kg * * 

Lot 54. Ouă 

dietice de 

găină cu gr. de 

53gr-63gr 

Acustic Tehnologie 

SRL 
104000,00 52000 buc + + 

”Lovis Angro” SRL 107640,00 52000 buc * * 

DANT - Angro SRL 108333,33 52000 buc * * 

Lot 55. Mere 

proaspete,calit

ativi fără 

semne de 

alterare cu 

greutatea 

100gr-150gr 

”Lovis Angro” SRL 19400,00 4000 kg + + 

”Sija Prim” SRL 19520,00 4000 kg * * 

,,Bujor Trans,, 20360,00 4000 kg * * 

 

9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

25.11.2021 Adrika SRL Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 

25.11.2021 Adrika SRL Clarificari prezentare 

certificate pesmeti 

Operatorul economic a prezentat 

informația solicitată 

25.11.2021 Augur Perla SRL Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 
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25.11.2021 Augur Perla SRL Prezentarea 

documentelor 

suplimentare de 

calificare și selecție 

Operatorul economic a prezentat 

informația 

01.12.2021 Augur Perla SRL Prezentarea 

certificatelor 

suplimentare 

Operatorul economic a prezentat 

informația 

25.11.2021 Franzeluta SA Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 

25.11.2021 Nivalli Prod SRL Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 

25.11.2021 Produse de Familie Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 

25.11.2021 Casa de Comert Vita  Solicitare mostre Operatorul economic a prezentat 

mostrele 

25.11.2021 AVT LUX SRL Solicitare contract 

colaborare  

Operatorul economic a prezentat 

informația 

25.11.2021 Bujor Trans SRL Solicitare contracte de 

colaborare  

Operatorul economic a prezentat 

informația 

25.11.2021 Lovis Agro SRL Solicitare contracte de 

colaborare  

Operatorul economic a prezentat 

informația 

25.11.2021 Bujor Trans SRL Solicitare contracte de 

colaborare  

Operatorul economic a prezentat 

informația 

 

10. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Dorianis Co SRL Conform  prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea 

131/2015 „(1) Oferta este valabilă în termenul 

specificat în documentația de atribuire” și conform 

prevederilor Ordinului MF nr. 115 din 15.09.2021 

punctul 53 „Orice ofertă valabilă pentru o perioadă 

mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 (Anunț de 

participare) se respinge de către grupul de lucru ca 

fiind necorespunzătoare.” Menționăm că în Anunțul de 

participare publicat de autoritatea contractantă la 

procedură dată conform pct. 27 Termen de 

valabilitate al ofertelor -90 zile, însă operatorul a 

prezentat valabilitate de 60 zile. 

Panifcoop Straseni Conform  prevederilor  art. 67 alin. (1) din Legea 

131/2015 „(1) Oferta este valabilă în termenul 

specificat în documentația de atribuire” și prevederilor 

Ordinului MF nr. 115 din 15.09.2021 punctul 53 
„Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 

decât cea prevăzută în anexa nr. 2 (Anunț de 

participare) se respinge de către grupul de lucru ca 

fiind necorespunzătoare.” Menționăm că în Anunțul de 

participare publicat de autoritatea contractantă la 

procedură dată conform pct. 27 Termen de 

valabilitate al ofertelor -90 zile, însă operatorul a 

prezentat valabilitate de 60 zile. 
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Serviabil SRL Conform  prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea 

131/2015 „(1) Oferta este valabilă în termenul 

specificat în documentația de atribuire” și prevederilor 

Ordinului MF nr. 115 din 15.09.2021 punctul 53 
„Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 

decât cea prevăzută în anexa nr. 2 (Anunț de 

participare) se respinge de către grupul de lucru ca 

fiind necorespunzătoare.” Menționăm că în Anunțul de 

participare publicat de autoritatea contractantă la 

procedură dată conform pct. 27 Termen de 

valabilitate al ofertelor -90 zile, însă operatorul a 

prezentat valabilitate de 30 zile. 

Telemar SRL  Lipsă propunere/specificație tehnică, or conform 

prevederilor art.  65 din Legea 131/2015 privind 

achizițiile publice se reglementează „(4) Prezentarea 

ofertei presupune depunerea într-un set comun a 

propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE 

și, după caz, a garanției pentru ofertă.” 

Adrika SRL  Lot 3 

S-a solicitat „ Pâine din făină de secară şi tărîţe”, s-a 

oferit „pâine de făină de grîu și secară” 

Franzeluta SA Lot 3 

S-a solicitat „ Pâine din făină de secară şi tărîţe”, s-a 

oferit „Pâine din amestec din făină de grâu c.I, c.II, şi 

făină integrală” 

Green Prod SRL Lot 20 

S-a solicitat „1l sau 2 l ambalaj”, s-a oferit ambalaj 

„3000 ml”. 

 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi cumulate            

Pentru toate loturile         

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          

 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 

14. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 

15. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

Cantitate și 

unitate de 

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 
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economic măsură   TVA) 

Lot 1. Pâine din 

făină de grâu 

calitate 

superioară, 

feliată, ambalată 

SC ”ADRIKA” 

SRL 
36000 kg 7,55 271 800,00 293 400,00 

Lot 2 Pâine din 

amestec de făină 

de grâu calitatea I 

şi II, feliată, 

ambalată 

”Franzeluța” 

SA 
16000 kg 8,0556 118518,40 129600,00 

Lot 6 Pesmeţi 

simpli de calitate 

superioară, 

ambalat 

SC ”ADRIKA” 

SRL 
3000 kg 22,00 61110,00 66000,00 

Lot 19 Suc din 

fructe natural - 

mere (limpezit) 

 

„Casa de 

Comerț Vita” 

SRL 

9000 litri 9,350 84 150,00 100 980,00 

Lot 20  Suc din 

legume (tomate) 

ambalaj 1 L sau 2 

L 

„Casa de 

Comerț Vita” 

SRL 

8000 litri 9,350 74 800,00 89 760,00 

Lot 22 Carne de 

vită categoria I, 

calitatea 

superioară, 

tranşată, fără os, 

congelat 

”Geemenii - 

Sirbu” ÎI 
7000 kg 98,85 691950,00 830340,00 

Lot 23 Carcase de 

pui „Broiler” 

eviscerat, calitate 

superioară cu 

fierbere rapidă, 

refrigerat in cutii 

de carton cu 

greutatea de la 

1,5-2,0kg 

SC ”Villa 

Prodotti” SRL 
8000 kg 32,400 259200,00 311040,00 

Lot 24 Pulpe de 

gaina refrigerate 

la maximum + 

4▫C, temperatura 

determinata in 

profunzime 

SC ”Villa 

Prodotti” SRL 
11000 kg 32,250 354750,00 425 00,00 

Lot 25 File din 

piept de pui 

dezosat, fără 

piele, refrigerat la 

maximum + 4▫C, 

temperatura 

determinata in 

”Floreni” SRL 5000 kg 56,67 283350,00 340000,00 



16 

 

profunzime 

Lot 26 Crenvurști 

calitate I, fiert, 

din carne de vită, 

fără adaosuri de 

emulgători 

”Augur Perla” 

SA 
4500 kg 56,42 253875,00 304650,00 

Lot 27 Crenvurști 

calitate I, fiert, 

din carne de pui, 

fără adaosuri de 

emulgători 

 

”Augur Perla” 

SA 
4500 kg 53,92 242625,00 291150,00 

Lot 28 Peşte de 

mare îngheţat, 

eviscerat fără cap 

merluciu (Hec) a 

cîte 0,5-1 kg 

bucata. 

”AVT LUX 

COM” SRL 
4000 kg 43,25 173000,00 207600,00 

Lot 34 Brînză cu 

cheag tare/brînză 

maturată 

tare/cașcaval - 

nepicant, cu 

conținut de 

grăsime raportat 

la substanța 

uscată 45-50% 

”Augur Perla” 

SA 
3600 kg 125,00 450000,00 54000,00 

Lot 35 Unt 

nesărat 72,5%, 

fără adaos de 

grăsimi vegetale 

în ambalaj de 10 

kg, ţărănesc 

”AVT LUX 

COM” SRL 
9500 klg 127,00 1206500,00 1303020,00 

Lot 36 Pastă de 

tomate 

„Casa de 

Comerț Vita” 

SRL 

1500 kg 25,800 38700,00 46440,00 

Lot 47 Cartofi 

proaspeţi de masă 

alungiţi cu 

greutatea nu mai 

puţin de 

100gr/buc, 

calibrul nu mai 

puţin de 50 mm în 

saci, calitativi, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

”Bujor-Trans” 

SRL 
25000 kg 4,44 111000,00 120000,00 

Lot 48 Sfeclă 

roşie de masă în 

saci, calitativi, de 

”Sija Prim” 

SRL 
4000 kg 5,22 20880,00     22560,00 
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mărime medie 

(200-300 gr/buc), 

fără semne de 

alterare 

 

Lot 49 Varză albă 

proaspătă (cu 

greutatea nu mai 

puţin de 2 kg/buc) 

nu înfoiată. În 

saci, calitativă, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

 

”Bujor-Trans” 

SRL 
6000 kg 6,30 37800,00 40800,00 

Lot 50 Morcov de 

masă, nu mai 

puţin de 100 

gr/buc. În saci, 

calitativi, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

”Sija Prim” 

SRL 
5000 kg 4,88 24400,00 26350,00 

Lot 51 Ceapă 

uscată, nu mai 

puţin de 

100gr/buc. În 

saci, calitativi, de 

mărime medie, 

fără semne de 

alterare 

”Sija Prim” 

SRL 
3000 kg 4,88 14640,00 15810,00 

Lot 52 Usturoi 

uscat 

”Bujor-Trans” 

SRL 
30 kg 34,26 1027,80 1110,00 

Lot 53 Verdeaţă 

proaspătă 

(mărar, 

pătrunjel) 

”Sija Prim” 

SRL 
600 kg 48,80 29280,00 31620,00 

Lot 54 Ouă 

dietice de găină 

cu gr. de 53gr-

63gr 

”Acustic 

Tehnologie” 

SRL 

52000 buc 2,00 104000,00 124800,00 

Lot 55 Mere 

proaspete,calitati

vi fără semne de 

alterare cu 

greutatea 100gr-

150gr 

”Lovis Angro” 

SRL 
4000 kg 4,85 19400,00 20960,00 
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Anularea procedurii de achiziție publică:  

 1) Pentru loturile nr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.a) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 

publice, se anulează atribuirea contractului. 

Argumentare: Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de atribuire a 

contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, dacă nu a fost depusă nici o ofertă. 

 2) Pentru loturile nr. 3, 29, 30, 31, 32, 33 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.c) al Legii nr.131 din 

03.07.2015 privind achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului. niciunul dintre ofertanţi 

nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 

În vederea asigurării în timp util a închieierii contractelor privind achiziționarea 

produselor alimentare și având în vedere lipsa ofertelor la numeroase loturi (din cauza 

prețurilor instabile a produselor pe piața actuală) grupul de lucru decide a iniția o procedură de 

achiziționare REPETATĂ pentru loturile fără ofertă sau fără oferte corespunzătoare pentru 

primele 6 luni de activite (01.01.2022-30.06.2022). 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

”Acustic Tehnologie” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  

„Bujor Trans” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
SC ”ADRIKA” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
„Augur Perla” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
AVT LUX COM S.R.L 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
„Casa de Comerț Vita” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
Floreni SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
”Franzeluța” SA 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
I.I. Gemenii-Sirbu 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
„Lovis Angro” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  
SC ”VILLA PRODOTTI” SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  

Sija Prim SRL 03.12.2021 e-mail,  SIA RSAP  

 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprindere

a: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/aco

rdului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

”Acustic 

Tehnologie” SRL 
autohton 06-148/21 16.12.2021 15800000-6 104 000.00 124 800,00 30.06.2022 

„Bujor Trans” 

SRL 
autohton 06-149/21 15.12.2021 15800000-6 149 827,80 161 910,00 30.06.2022 

SC ”ADRIKA” 

SRL 
autohton 06-150/21 22.12.2021 15800000-6 332 910.00 359 400,00 31.12.2022 

„Augur Perla” 

SRL 
autohton 06-151/21 16.12.2021 15800000-6 946 500.00 1 135 800,00 31.12.2022 

AVT LUX COM 

S.R.L 
autohton 06-152/21 23.12.2021 15800000-6 1 379 500.00 1 510 620,00 31.12.2022 

„Casa de Comerț 

Vita” SRL 
autohton 06-153/21 15.12.2021 15800000-6 197 650.00 237 180,00 31.12.2022 

Floreni SRL autohton 06-154/21 15.12.2021 15800000-6 283 350.00 340 000,00 31.12.2022 

”Franzeluța” SA autohton 06-155/21 15.12.2021 15800000-6 118 518.40 128 000,00 31.12.2022 

I.I. Gemenii-Sirbu autohton 06-156/21 16.12.2021 15800000-6 691 950.00 830 340,00 31.12.2022 

„Lovis Angro” 

SRL 
autohton 06-157/21 28.12.2021 15800000-6 19 400.00 20 960,00 30.06.2022 

SC ”VILLA 

PRODOTTI” SRL 
autohton 06-158/21 23.12.2021 15800000-6 613 950.00 736 740,00 31.12.2022 

Sija Prim SRL autohton 06-159/21 16.12.2021 15800000-6 89 200.00 96 340,00 30.06.2022 

 

 

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și 

s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate): 

20. Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 

durabile (achiziții verzi)? 
Nu 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 
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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 și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, 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                                                 Natalia GAIBU 

  

 

 

 

 

 

 



Nr. 1 /876-Din 23.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice tr

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorit[{ii contractante IMSP Centrul Republican de Diagnosticare
Medicall

Loc:rlitate or. Chiqnlu,

IDNO 1003600150196

Adresa or. ChignIu, str. C.Virnav,l3

NumIr de telefon 022888416

Numlr de fax 022735558

E-mail crdm@ms.md, cuznetovtaticrdm@g mail. com

Adresa de internet www.crdm.ms.md.

Persoana de contact Tatiana Cuznetov,

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

Tipul obiectului contractului de

n ch izitie/acorcl ului-cad nt
Bunuri n

Obicctul dc achizi{ie Reagenti pentru analizatorul pentru
hcrnostaza Horiba Yumizen G400 ;i
analizorul Chorus Trio

Cod CPV 33600000-6

flxpunerea motivului/temeiului privind
nlegerii procedurii de atribuire (in cazul
crpiiciirii altor proceduri decdt licitaYia desphisd

s0u cererea ofertelor de pre{uri)
Nr. proceclurii de atribuire (inclusiv link'ul
1 

t r o c e clu r i i cl e atr ibuire)
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1 61 91 00026668-
EV-1 61 9100922876
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-
noticel23644

Data si ora deschiderii ofertelor Data:13.05.2021 | Ora:09,00

Anun{ de inten{ie publicat in BAP Nur Dan +
Data:22.04.2021
Link-ul:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 6 I 9 I 00026668

Anunf de participare publicatin BAPi
Invitafia tlc participarc transmisl

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619100026668-
EV-1 61 91 00922876
Link-ul https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- 1 6 1 9 I 00026668

Data publ ic tuii I 22.0 4 12021

transrniterii:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nu" acord-cadrun Sistem dinarnic de

achiziliea licitalie electronica tr

catalog electronicn

Sursa de finan{are Alte surse: autofinantare

Virloarca estirnati (lei, fdrd TVA) 1 723 270 MDL



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

Denumirea operatorilor economici Data denunerii cererii de participarc

4. Clarificdri privind documentalia de atribuire:
(Se w compleita in cazul in care aufost solicitate clariJicdri)

Data solicitirii clarificlrilor https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -

MD- 1 6 1 9 1 00026668?tab:clarifi cation

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintf, a rezumatului
demcrsului
Data transmiterii
Rlspunsul la demers Expunerea succint[ a rdspurtsului:

Contestarea documentatiei de atribuire Nur + lDan

5. Modificdri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modfrcdri)

6. PAn6la termenul-limit6 data 13.05.2021, ora 09:00, au fost depuse 1 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la',data de 19.05.2021, ora 09:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Datao ora prezentlrii Notificlri privincl
rcstituirea ofertelor

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

Indicali sursa utilizat[ qi data publicarii:

Transmise operatorilor economici
inregistrati

Data:

Termen-limitl de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nun+
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{iilacl ministrato rii

S.R.L'rPreciTest Com'r 1003600024349 Alexandru Chirita

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumire
document

Denumirea op el4!glq!!!l rgqlqlnls
S.R.L_ Pre_siT_qs"t

Com"
Operator

economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnici prezentat

Propunerea
financiard

prezentat

DIJAE prezentgt



Garanlia pentru
ol'erta
tlttn/i cnz)

prezentat

Documente de calificare
Se va

Certificat de efectuare
regulatd a pldlii
intpozitelor,
contriburtiilor

prezentat

Certificat de atribuire a

contului bancar
prezentat

Rapoltul financiar prezentat

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru l=recare lot
n -l-

Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile n

Alte limitlri privind numdrul de loturi
care pot 1i atribuite aceluiaqi ofertant
.Tustificarea deciziei de a ntt atribui
contractul pe loturi

fo10

Constat[rilComentarii (dupd caz) :

ind fertel

(tnfornmlict privincl corespunderea OE cu specifica\iile lehnice se va indica prin: ,,+" in cazul corespunderii Si ptin ,,'" in cazul

necorespunderii) : ''

COnStat5fi/COmentaf ii (se completeazd in cazul in care specificaliile tehnics ale untqi,OE nu qorespund,cevirlJglgl'stqlilitq tn

doctrmentasia de alribuire, cu expunerea neconforntitdlii) ..t t

*lnfonna(ia privind lhctorii de evaluare se prezinti astfel:
(SL: tct contpleti tabilut cte maijos pentu loturile carc au/ost atribuie in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun

htporI cuIitutc-cosl)

L Criteriul de atribuire aplicat:

-D-rr*trreG numlrul lotului (aceastd:rubrtca se va completa in cazu! in care in

cadruL proceclurii cle atribuire sunt aplicate ntai nulte criterii de atribuire)
Criteriul aplicat

n ta vl olertele ex nlna

f)enumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerintele de

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

[,ot I S.R.L_f_le-cjTqs-t
Conl"

743 600 set +

Operator
economic n

L,o1,2 S.R.L-I]feel-!:ei1
Corn"

1 001 010 set J

Operator
economic n

Dcnuurirc:r factorului tlc cvaluare ;i

lrre{ul cel Inai scdzut +

., I ..



po nderea fi ecIrqlfactgl
Den um irea operatorului economic

Denumirea lotului
'se va indica purtctajul total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctaiul total pcr lol)

Factorul 1

Iractorul n

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitaliei electronice)

Dinumirea operatorului econonric R.unda 1 Ilunda ri

i-otul 1
l'rt{ul tIr[ l \',\/noilc ylllori I'rctul llirX l \,\ /,toilc

Operatorul economic 1

Operatorul economic 11

Lotul n
l'rclul llrii T!',\ /rrrrilc raloi'i

Operatorul economic I
Operatorr-rl economic n

1 1. Clasamentul ofertelor in urma aplic6rii criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Pre{ul oferte
TVA/ Puncl

acurqula

743600
1 001 0t

Lot 1
I S.R..L. "PreciTest Cont

Lot2 I S.R.L. "PreciTest Coltt

't"i fStA I
ncta.iul 

I

ulat I

00 I---__]q1q__l

12. Pentru elucidarea unor neclalitdli sau confirmarea unor date

Ei/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului

stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

privind corespunderea ofcrtei
anormal de scdzut) cerintelor

Operatorul economic Documehtul

Ei/sau informa{ia
solicitati

Data transmiterii R[spunsul operatorului
economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe pdmul loc cu cerinlele stabilite in

documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata prezentdrii documentelor confi rmative :

I)enumirea operatorului
economlc

S. irOi.n documentele confirmative privind selec{ia qi c:rlificaren

OE conform documenta(iei de atribuir" (if4y{l2V)!l

1 4. Ofertanlii respinEi/descalificali:

Motivul res descalificIriiDenumirea operatorului economici



Denumirea
lotului

Denumirea
o;reratorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Pre(ul unitar
(fIrn TVA)

:

Pre{ul total
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Rcagenti p/u
analizatorul pentru
Itcnrostirza Iloriba

Yurnizen C400
Yunrizen G

(lu vettes
S. R. L"'.!r'e*c-i f gs_-t

co"rull
66 set 3200 2t1200 253440

Yuurizen G PI'liq 4
( l2xulml)

S.R. L 'll)-tqci].'pSt
Conr"

60 set 2600 1 56000 1 68480

Reagent Yurrizen G
FlB2,12x2ml

S, R L..ll.Pt-ri_c- j.Tes_I

Coln"
60 set 3350 201000 217080

Yurnizen G Imidazol
2xl5

S.R.L_'_Pre_qiIeU
Colir"

20 set 980 19600 21168

Yumizen G CTRL
I.ll2x5xlml.

S.R.L "Pre_c_i!_e5!

Conl"
24 set 3200 76800 82944

Yunrizen G CaCl2
4 (12x4)

S.R. L_'lPrSgj-l_eqI

Coilr"
20 set 7s0 1s000 16200

Yumizen G APTT
l-iq zl(l2x4ml)

S.R.L_?regil_egL
Conr"

20 set 3200 64000 69120

1,,i 1 743600 828432
Reagenti pentru
analizorul Chorus
Trio
CIIOI],US SARS-
CoV-2
"NtJUl'RALIZINC''
Ab 36 teste

S.R.L "PleciTcst
Corl"

150 set

6500 975000 1053000

Vashing buffer
x 100 rnl

S.R,L "Precil'est
Conr" 2 set

3250,5 6501 7801,2

Eteining sotution
4x20ml

S.R.L_-I}cqile$
Conl" 4 set

1625,5 6502 7802,4

Washing buffer
aUtoirnrrnity 4x 100
nrl

S,R.L "Preci'llest

-c-psrll
1 set

6503 6503 7803,6

San itizing solution
lxl20 ml

S.R.L-liP-rc_qiTe-q!

Colr" 3 set
2168 6504 7804,8

'lirtal lot 2 1001010 tt472t2

NOtI* in cazul in care oferta operatorului econontic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
ce rinlele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru .,ta complela corespunzdtor'un tabel identic celui de la pct. 14.

15.in urma examindri Ei evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizifie public6/acordului-cadru:

Informarea operatorilor economici ui de lucru tru achizi

NOt[- lt{ornruren operalorilor ecortonrici itnplicali in 1:roceclura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se

reuli::atr::it tn conformitate ar prctederi!e art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privindachiziliilepublice.

Data transmiterii

SIA RSAP, e-mail

rupul de lucru a respectat termenu incheierea contractului
16. In cazul in care valoarea estimattr a contractului

cste mai rnicf, decdt pragurile prevAzute la arl. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

17. a 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax

18. n I I zile ln cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

19. [n cazul in care valoarea estimatd a contractului
cste egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute
la art,2 alin. (3) al t,egii nr. l3l din 3 iulie 2015

20. +n 1 I zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin
miiloace electronice si/sau fax :

21. a 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

Grupul de I lde incheierea ului de:

f)cnumirea operatorului
economic

Modalitatea de transmitere

S,R.l,. "Preci'fest Com" 27.0s.21



loace electronice

NOtI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 03.07.2016, inclusiv a lernrcnelor cle ctqleptctre, se eJeclueazii in cotdot'tnilote

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (l), 264 (4) Si 265.

Contractele de ie incheiate:

Nr.
d/o

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului T'ermenul de
valabilitate a

contractuluifIrI TVA cu TVA

1
S.R.L. "PreciTest
Com"

U876l2t 08.06.21 33690000-3 L 744 6llt t 975 644 31.12.2021

Anularea procedurii de achizilie publicd:
tn temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru declard cii termenul de a$teptfire petrtru
tncheierea contrflctului/contractelor indicate a fost respectot (excepfind cazurile prevftzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind acltiziliile publice ), precum;i cit
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate ;i solu(ionate,
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi\ii conJirmd corectitudinea
desfigardrii procedurii cle achizilie, fapt pentra c-!!e poartd rdspundere confornt
prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru a

Verbeniuc Vitalie

W,.T#"P

Denumirea
operatorului

economic, (IDNO)

Numlrul
.nnirqnfrrlrri







DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice ■  
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.60 din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denum irea autorităţii contractante IP USMF '’Nicolae Testemiţanu’'
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Num ăr de telefon 022205265
Num ăr de fax
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eugenia Gligor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor dc preţuri ■Licitaţie deschisă 

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru

Bunuri ■  Servicii □ Lucrări □

O biectul achiziţiei Carne şi produse din carne
Cod CPV 15100000-9
Expunerea m otivului/tem eiului privind  
alegerea procedurii de atribuire (în
cazul aplicării altor proceduri decât 
licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1637330435777
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047196/
Data publicării: 19.11.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată ■  achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrum ente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie ■Licitaţie 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat: □Buget CNAM; nBuget CNAS; □ Surse 
externe; nAlte surse: proprii

Valoarea estim ată (lei, fără TVA) 446 400.00

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

Data solicitării clarificărilor
Denum irea operatorului econom ic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

mailto:achizitii@usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047196/


Expunerea succintă a răspunsului
Data transm iterii

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

Rezum atul m odificărilor
Publicate în IÎAP/alte m ijloacelor de 
inform are (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Term en-iim ită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 29.11.2021 ora 09:30), au depus oferta 2 ofertanţi:

N

r.

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 i c I D N O
A s o c i a ţ i i / a d m i n i s t r a t o r i i

1 C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 1 0 0 6 6 0 0 0 1 0 1 1 2 V i c t o r  M o r a r i
2 P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 1 0 1 0 6 0 0 0 1 0 1 1 1 V i o r e l  I a c o v e ţ

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

I \ r .

d / o

Denum ire operator  
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1 C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L P P p P P P P P P P P P P P
2 Produse  de Fam ilie  SR1, P P p P P P P P P p P P P P

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(fără
TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

1. Mici s/f din carne 
de bovină şi porcină

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 6  5 0 0 . 0 0 k g
100

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 7 0 8 3 , 0 0

2. Pulpă de vită 
(dezosată)

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 2 3  0 0 0 , 0 0 k g
2 0 0

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 2 4  1 6 6 ,0 0

3. Antricot de vită 
(dezosat)
(fileu de vită)

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 4 8  6 6 4 , 0 0 k g

4 0 0

+ +
C C  " N i v a l i - P r o d ” S R L 53  0 0 0 , 0 0

4. Pulpă de porc 
(dezosată) (jambon 
de porc fără os)

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 2 9  6 6 0 , 0 0 k g

4 0 0

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 31 6 6 4 , 0 0

5. Ceafa de porc C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L 2 7  2 4 0 , 0 0 k g
3 0 0

+ +
P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 2 8  5 0 0 , 0 0

6. Antricot de porc 
(dezosat)
(fileu de porc)

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 3 5  0 0 0 , 0 0 k g

4 0 0

+ +

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 3 5  0 0 0 , 0 0

7. Antricot de porc 
cu os (antricot de 
porc)

C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L 8 1 6 7 ,0 0

k g 100

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 8 3 3 3 , 0 0

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 3 2 5 0 , 0 0 k g 100 + +
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8. Pelimeni 
Alexeevskie

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 3 9 1 6 , 0 0 1

9. Piept de C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L 5 7  2 5 0 . 0 0
k g

100 + +

pui(congelat) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 6 0  0 0 0 , 0 0 0

10. Pui Broiler 
(congelat) (carcase 
de găină)

C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L 1 8 5 6 .2 5

k g 5 0

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 1 8 7 5 , 0 0

11. Pulpă dezosată de C C  ” N i v a i i - P r o d "  S R L 4  7 0 4 , 0 0
k g 100

+ +
pui broiler(congelată) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 4  7 5 0 , 0 0

12. Pulpă de pui P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 1 7 9 1 , 5 0
k g 5 0

+ +
broiler(congelată) C C  “ N i v a l i - P r o d “  S R L 2 0 0 0 , 0 0

1 3 .  Gambă de pui C C  “ N i v a l i - P r o d ” S R L 7 6 5 0 , 0 0
k g 2 0 0

+ +

broiler(congelată) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 8 8 3 2 , 0 0

1 4 .  Aripă de pui C C  “ N i v a l i - P r o d ” S R L 5 7 4 9 , 5 0
k g 150

+ +

broiler(congelată) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 5 8 7 4 , 0 0

15. Ficat de pui C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 12 5 0 1 , 0 0
k g 3 0 0

+ +

broiler(congelat) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 13 7 4 9 , 0 0

16. Pipote de pui C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 4  4 1 7 , 0 0
k g 100

+ +

broiler(congelate) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 4  5 8 3 , 0 0

17. Sold de pui C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 3 2  0 0 0 , 0 0
k g 8 0 0

+ +

broiler(congelat) P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 3 6  6 6 4 , 0 0

18. Ouă de găină b u c 2 5 2 0

0

19. Fileu de porc C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 13 5 0 0 , 0 0 k g
120

+ +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 14 4 9 9 , 6 0

20. Piept de porc C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L 3 3 7 5 , 0 0 k g 3 0 + +

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 14 4 9 9 . 6 0

21. Salam semiafumat C C  ” N i v a l i - P r o d "  S R L 4  5 8 3 , 5 0 k g
5 0

+ +

“Codru” P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 4 9 1 6 , 5 0

22. Muşcă fiert- C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 2  2 5 0 . 0 0 k g 2 0
+ +

afumat, P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R I . 2  4 1 6 , 5 0

23. Salam P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 3 0 0 0 , 0 0 k g 3 0
+ +

“Moldovenesc” C C  “ N i v a l i - P r o d ” S R L 3 2 0 0 , 1 0

24. Saleami C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L 2 0 8 3 , 4 0 k g 2 0 + +
semiafumat P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 2 8 3 3 , 2 0

25. Crenvuşti C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 4 0  4 1 4 , 5 0 k g
5 0 0

+ +
“Lacta”fierţi, P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 4 0  4 1 5 , 0 0

26. Parizer C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 17 16 5 ,9 5 k g 2 0 0 + +
“Doktorskaia ” P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 17 1 6 6 ,0 0

27. Safalade de vită. C C  “ N i v a l i - P r o d ”  S R L 7 4 1 7 , 0 0 k g 100 + +
P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 7 9 1 6 , 0 0

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ”Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: ,, + ” în cazul corespunderii şi prin ,, - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilile în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

Data
solicitării

O peratorul econom ic Inform aţia solicitată R ezm atul răspunsului 
operatorului econom ic

07.12.2021 CC “ N i v a l i - P r o d ”  S R L D o c u m e n t e  s f e r e n t e  D U A E P r e z e n t a r e a  d o c u m e n t e l o r

07.12.2021 P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L D o c u m e n t e  s f e r e n t e  D U A E P r e z e n t a r e a  d o c u m e n t e l o r

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
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Denum irea
operatorului econom ic

M otivul rcspingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot ■
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut ■
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)_________________________________________________________

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

M otivul reevaluării ofertelor  
M odificările operate

14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:____________________________________
D e n u m i r e a

l o t u l u i

________________

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 i c

C a n t i t a t e  ş i  

u n i t a t e  d e  

m ă s u r ă

P r e ţ u l  u n i t a r  

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  

( i n c l u s i v  T V A )

1. M ic i  s / f  d in  

c a r n e  d e  b o v i n ă  şi 

p o r c in ă

C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L k g
100

6 5 , 0 0 6  5 0 0 , 0 0 7 8 0 0 , 0 0

2. P u l p ă  d e  v i tă  

( d e z o s a t â )

C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L k g
2 0 0

1 1 5 ,0 0 2 3  0 0 0 , 0 0 2 7 6 0 0 , 0 0

3. A n t r i c o t  d e  v i tă  

( d e z o s a t )  ( f i l e u  d e  

v i tă )

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  

S R L
k g

4 0 0

1 2 1 ,6 6 4 8  6 6 4 , 0 0 5 8 4 0 0 , 0 0

4 .  P u l p ă  d e  p o r c  

( d e z o s a t ă )  

( j a m b o n  d e  p o r c  

f ă ră  o s )

C C  " N i v a l i - P r o d ” S R L k g

4 0 0

7 4 ,1 5 2 9  6 6 0 , 0 0 3 5 5 9 2 , 0 0

5. C e a f ă  d e  p o r c C C  " N i v a l i - P r o d "  S R L k g 3 0 0 9 0 , 8 0 2 7  2 4 0 , 0 0 3 2 6 8 8 , 0 0
6. A n t r i c o t  d e  

p o r c  ( d e z o s a t )  
( f i le u  d e  p o r c )

C C  ” N i v a l i - P r o d "  S R L k g
4 0 0

8 7 , 5 0 3 5  0 0 0 , 0 0 4 2 0 0 0 , 0 0

7. A n t r i c o t  d e  
p o r c  c u  o s  

( a n t r i c o t  d e  p o r c )

C C  ’'N i v a l i - P r o d ”  S R L k g
100

8 1 ,6 7 8 1 6 7 ,0 0 9 8 0 0 , 4 0

8. P e l im e n i  
A l e x e e v s k i e

C C  " N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 100

3 2 , 5 0 3 2 5 0 , 0 0 3 9 0 0 , 0 0
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9.  P i e p t  d e  

p u i ( c o n g e l a t )

C C  ” N i v a l i - P r o d ” S R L
k g 1 0 0 0

5 7 ,2 5 5 7  2 5 0 , 0 0 6 8 7 0 0 , 0 0

. 10. Pui  B r o i l e r  

( c o n g e l a t )

( c a r c a s e  d e  g ă in ă )

C C  ” N i v a l i - P r o d ” S R L

k g 5 0

3 7 , 5 0 1 8 5 6 , 2 5 2 2 5 0 , 0 0

11. P u l p ă  

d e z o s a t ă  d e  p u i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t ă )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L

k g 100

4 7 , 0 4 4  7 0 4 , 0 0 5 6 4 4 , 8 0

12. P u l p ă  d e  p u i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t ă

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  

S R L k g 5 0
3 5 ,8 3 1 7 9 1 , 5 0 2 1 5 0 , 0 0

13. G a m b ă  d e  p u i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t ă )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 2 0 0

3 8 ,2 5 7 6 5 0 , 0 0 9 1 8 0 , 0 0

14. A r i p ă  d e  p u i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t ă )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 150

3 8 ,3 3

5 7 4 9 , 5 0

6 8 9 9 , 4 0

15. F i c a t  d e  p u i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 3 0 0

4 1 , 6 7 12 5 0 1 , 0 0 1 5 0 0 1 ,2 0

16. P i p o t e  d e  pu i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t e )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 100

4 4 . 1 7 4  4 1 7 , 0 0 5 3 0 0 , 4 0

17. S o ld  d e  pu i  

b r o i l e r ( c o n g e l a t )

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 8 0 0

4 0 , 0 0 3 2  0 0 0 , 0 0 3 8 4 0 0 , 0 0

19. F i l e u  d e  p o r c C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L k g 120
1 1 2 ,5 0 13 5 0 0 , 0 0 1 6 2 0 0 ,0 0

2 0 .  P i e p t  d e  p o r c C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L k g 3 0 1 1 2 ,5 0 3 3 7 5 , 0 0 4 0 5 0 , 0 0
2 1 .  S a l a m

s e m i a f u m a t

“ C o d r u ”

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L k g 5 0
9 1 , 6 7 4  5 8 3 , 5 0 5 5 0 0 , 2 0

2 2 .  M u ş c ă  f i e r t -  

a f u m a t ,

C C  ” N i v a I i - P r o d ”  S R L k g 2 0
1 1 2 ,5 0 2  2 5 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0

2 3 .  S a l a m  

“ M o l d o v e n e s c ”

P r o d u s e  d e  F a m i l i e  

S R L
k g 3 0

1 0 0 ,0 0 3 0 0 0 , 0 0 3 6 0 0 , 0 0

2 4 .  S a l e a m i  

s e m i a f u m a t

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L k g 2 0 1 0 4 ,1 7 2  0 8 3 , 4 0 2 5 0 0 , 0 0

2 5 .  C r e n v u ş t i  

“ L a c t a ” f ie r ţ i ,

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L k g 5 0 0
8 0 ,8 3 4 0  4 1 4 , 5 0 4 8 4 9 7 , 4 0

2 6 .  P a r i z e r  

“ D o k t o r s k a i a  ”

C C  ” N i v a l i - P r o d ” S R L k g 2 0 0
8 5 ,8 3 17 1 6 5 ,9 5 2 0 5 9 9 , 1 4

2 7 .  S a f a l a d e  d e  

v i tă ,

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L
k g 100

7 4 , 1 7 7 4 1 7 , 0 0 8 9 0 0 , 4 0

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin. _lit__ .

Argum entare:______________________

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

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 i e D a t a  t r a n s m i t e r i i M o d a l i t a t e a  d e  t r a n s m i t e r e

C C  ” N i v a l i - P r o d ”  S R L ,  P r o d u s e  d e  F a m i l i e  S R L 1 4 . 1 2 . 2 0 2 1 e-mail
(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)

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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 
achiziţiile publice

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
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(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IVCapitolul I (Calcularea Termenului) a! Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întrepri
nderea:

Numărul 
şi data 

contractului/ Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractului

fără TVA inclusiv TVA

C C  ’’N I V A L I -  

P R O D ” S R L ,
C u  c a p i t a l  
a u t o h t o n N5> -VI. ^

1 5 1 0 0 0 0 0 - 9 349734,10 419680,92
3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

P R O D U S E  D E  

F A M I L I E  S R L
C u  c a p i t a l  
a u t o h t o n V I - v'L

1 5 1 0 0 0 0 0 - 9 5 3 4 5 5 , 5 0 5 4 1 5 0 , 0 0
3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul 
în care ta procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo st aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport ccditate-preţ □  

Cel mai bun raport calitate-cost □

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 şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, 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:

__________ _________________________________
(Nume, Prenume)
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DARE DE SBAMA

de atribuire a contraitului de achizilii publice n*
deincheiereaacordului;cedrui. D

de anulare a procedurii {e atribiiire tr

!kr
T:

Nr. 1 din28.h..2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IMSP SR Hincesti

Localitate Mun. Hincesti RM
IDNO 1003605 15r372

Adrbsa Mun. Hincesti str.M.Hincu, 238

Num[r de telefon , 0269 2-26-34

Numir de fax 0269 2-32-35
E-mail oficial srhincesti@ms.md

Adresa de inteinet www.srhincesti.ms.md
,;;::,;"^ de contact (nume, prenume, telefon, Goroholschi Victor, tel. 069302 1 05,

e -mail : sor ohol s chi 6 B @mail. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire aplicate *nCererea ofertelor de preluri lLicitalie deschisd

nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri n* Servicii r Lucrdri n

Obiectul achiiifiei achizi{ionarea Oxigen medical in butelii pe

Darcursul anului 2022
Cod CPV 24tr1900-4
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

T/r':;::;, 
attor proceduri decdt licftatia

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.eov.md\

Nr:21048400
Link-ul:ps"ds:b3w-dpl--MD:l-639--Q58-6-0-1-4-A-l

Data oublicirii: 09 .12.2021

Platforma de achizitii publice utilizati +n achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoritlfii contractante

+nDa nNu
Link-ul cbtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
'(dupd 

caz)

tnAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; *rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rsurse externe; lAlte surse: [lndicafiJ

Valoarea estimati Iei, fdrd TVA) 787500,00 lei



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

4. Moclificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

6, Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic i
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare

.,&'*

*
Expunerea succintl a risPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cdrilor
punticaie'in BAP/alfe' mijloacelor de

informare (dupd caz) i

[Indicali sursa utilizatii qi data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ot rt.iot orelunsit (iupa ca)

flndicali numdrul de zileJ

5. p6n[ la termenul-limiti (data 11.12.2021, ora14:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. ICS Tehgaz Grup SRL 1006600041260 PEGLIO
CO.LTD/Tomqa
Tatiana

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

ICS Tehgaz
Grup SRL

Documentele ce constituie oferta

lsu ,o ,ont*ro Urin' Urtrtrlot' ,r,,,,,'tol, n' 
'o"tOundt),

nerea tehnicd
Pronunerea financiard

prezentat 
I----'+tprezentat 
I

prezentat 
I--pr*e"tA1

prezewa[
prezentat

DUAE Drezentat Drezentat Drezentat orezentat

Garanlia pentru ofertd
dupd caz)

prezentqt prezemat prezentat prezental

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezen

Dovada tnregistrdrii
nersoanei iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

CERERE DE
PARTICIPARE

prezentat prezentat prezentqt prezentat



^prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentax prezentat

prezentat 4:"'!'l: prezentat prezentat

prezentat prezenffitr prezentat prezentat

,,Lican{a de activitate ' prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat prezentat prezental prezemat

prezentat prezentat plezental prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documenlalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

nenumireal'r.

", 
,.,U,"tUI , r,i

Pre{ul
,.'.;ofertei
i,(fai rvA):,

Cantitate
$l unrtate
, ,::..ilg;,.r.,1:I

; iiiriitiii:iiftir,';'

Corespunderga

,cri, cerintole, de,
,"'. 

. 
c,atif ! cia,,re,.,

Corpqpunderea
cu Specifidiile

'tehnlbC .r

Lotul l Oxigen
medical

rcS Tehgaz
Grup SRL

1064791,68 + 'r



F

l.l Oxigen medical
gazos in butelii mari

ICS Tehgaz
Grup SRL

1060833,34 6700 buc -f +

1.2 Oxigen medical
gazos in butelii mici

ICS Tehgaz
GruP SRL

3958,34 50 buc + +

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indicq. pre[ul.ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele @ califiQare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile

teinice" , se vo ,orrr*no prin: ,, + " tn cazul corespundefii ;i prin ,, -" tlt cazul necorespunderii)

8. pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmareapnor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inctirsiv justificarea prefului anormal de scdzut) s-

a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatI Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

I)enumirea operatorului eqp491q19 Motivul respingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I +
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n +
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor

indicq toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preS

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 londerea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



q5

(Se va completa tn cazul in Chre ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii oferfelor
Modificirile onerafe

14. In urma examinlri, evalulrii qi compar{rii ofertelor depuse in cadrul procedurii cle atribuire s-a

; i:

Anularea procedurii de achizifie publicd:

Intemeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

(ldormareq operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate ur
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achizi|ie/ acord ul-cad ru incheiat :

Valoarea contractului

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadfu:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorulur

economtc

Cantitate qi
unithte de

masura

ul unitar
(f6rd TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv

Lotul 1 Oxigen
medical

ICS Tehgaz t064791.68 1277750,00

1.1 Oxigen medical
gazos in butelii mari

ICS Tehgaz

1.2 Oxigen medical
gazos in butelii mici

ICS Tehgaz 79,17

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

Denumirea oB e:atorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS Teheaz Grup SRL 22.12.202r SIA RSAP, e-mail

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

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

+n 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la ar1. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile oublice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii nrin
mijloace electronice si/sau fax r
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n



v

Denumirea
operatorului ,

economic "

. .:l:: .''

IntrepiindCre

"" "loi,"i
, autotrton/ ,

Cu Ctpital
mixt/asoCierel

Co 
"ufitui,Striin ' ,

Numirul
qi data

contractuiuil
acordului-

cadru ttt tti
r:r:.:::::il!
:1,r..1r:
llil it
::l:,'I'

.eo'q.
tC,P,'V

lY.-+,:ii

Termen de:
valabilitate

al
contrattutui
/acordului-
''cadru

ICS Tehgaz
Grup SRL

Cu capital
striin

Nr.Z10484001

01t2022 dii
29:12i2021

'{,

24t*1
900-4

t06479t,69 1277754,00
31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte penlru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de a;teptare pentru lncheierea
contractului/contructelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevciz,ute de urt, 32 alin, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cii in cazul depunerii contesta(iitor gi/sau
recep(iondrii rupoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ;i solutionute,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudineu desfdguriirii proceclurii
de achizilie'fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legule in vi,

DA/NU NU

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/lotuiilor pentru care au fost apliCate criterii de
durabilitate (eiMD): l

(indicali sunta cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturiior pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au
aplicate criterii de durabilitate:

fost Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

'4; trr 6Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

L.$.



DEC]ZIE

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

DECIZIE DE RI]VALUARE

inbaza: a deciziei ANSC; n raportului de monito rizarc; r decizie autoritatii contractante

Nr. 108 din 27.12.2021

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I)enumirea autoritifii contractante n"{SP Spitah"rl Ciinic Municipal ..S
Localitate IVID-2068 mun. Chi$in[u, str. Alec

1(103600152592__
nrun, ChiSin6u, str'. Alecu Russo, I

0"2244II85,022438237
0"2244fi85

'
ac lirzi t i i. sf . trei me(?gm ai l. com
Spital.sf,treime.md

IDNO
Adresa
Numlr de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial
Adresa cle internet
Persoana de contact (nume, prenume, tele.fbn,
e-ntail)

Ig,or Bzovii

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul proccdurii de atribuire aplicate
!

Procedura 4. nclliz,i(ie repetatri (dupd caz) N
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

B

Obicctul achizi{iei R(

Bi
Cod CPV 3
Expunerea motivului/te mciului privind
alcgerca procedurii de atribuire (in cc,,nrl
aplicdrii qllor procedttri clecdt lic.itutict
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din caalrul
portalului gtnet.namenlctl
tvtt,tv. m I e nder. gott llJd)

Nt
b:
Dr

[)lntltlrma de achizifii pulllice utilizatl V

[)roccdura a fost inclusir in pltnul tle
achizi{ii publice a autoritrifii contractantc

g
ti

Anun{ cle inten(ie publicat in BAI, (dtryd cuz)

Li
Tehnici si instruimente specilice de atribuirc
(tlupa caz) V
Sursa de finan{are tr

n

nCererea ofertelor de prefuri Mlicitalie deschiid
,\ltele []ndicaliJ
t'

Eiuget de stat; MBuget CNAM; lBuger CNAS;

unuri M Servicii n Lucrlri n

r:21048007

model-tip

pte nder'.rnd

de acliizilii publice publicat:
e.md/

[6nta T'reime"
u I{usso. I 1

tagenli pentru analizatorul Mindray RS-800 ;i
!i-240Pro pentru anul 2022
:'696500-0

,ink-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

3rvdp 1-MD- 1 63 851 4880764?tab:contract-notice
rta public[rii : 03. 12.2021
achizitii.md; n e-licitatie.nrd; n
Da nNu

;rk-ul cdtre planul
://soital.sf.tr"ei

rhcord-cadru nSistem dinamic de achizi{ie
Licitagie electronicA nCatalog elerctronic

Surse externe; EIAlte surse: Surse



Valoarea estin atil lei, fiirt T't/A) 3 341 46s

3. Clarificiri

(Se va completa

privind doc

n cazul in ct

mentafia de atribuire: NU A

'e au fost sol icitate clcn.ificiiri)

Data solicit[ri; clarificiriL r
I)cnumirea on ratorului e, onomic
llxpunerea su<

clarificare
:inti a solic

Expunerea sur ,:inti a r:isn rnsulu
Data transmitr It

4. Modificlri

(Se va completa

rperate in c

t cazul in cc

ocumentafia de atribuirez J'{U A

re au/bst operete modificciri)

U FOST

ll.ezumatul mo ificirrilor
Publicate in Br
intormare (dur

P/alte mijk
i caz)

acelor de [t'ndicali sur 'a utilizatd ;i data publicdriil

'[ermen-limiti
ofcrtelor prelu

Ie depuner
qit (dupii ct

;i deschidere :t
z)

[t'ndicayi nur,ndrul de zileJ

5. Pflni Ia ter nenul-limitr (data 24.12.21J21, ora 09:30), a cpus oferta 1 ol'crtant:

Nr. Denun rea operatr rului econoutic IDN o Asocia{iil
administratorii

I ECHIPAh ,ED-PLUS
I 003600077 t77 Conform datelor SIA RSAP

Mtender

6. Inlbrmafii
de citre or

,rivind of'cr
ratorii ecor

:ele depuse qi clocumentele clc ca
omici: Coqfor nt da t e I c,ti$-BSA t

Iificare qi aferente DtlAIi prezentate
D Mtencler

Dcnumire
documcnt

I)enumirca oDerzl orultri cconomic
ECH]
PLUS

DAMED-

(Se va cc
Documentelc ce constituic o

rmna prin; pr(ze nlctl, fiept,ezant(
erta
t, nu core.spuncle)

Propunerea tehn rla ,rezentat

Propunerea
financiard

,rezentet

DUAE 'rezentat
Garan!ia pentru
ofer16
(clupa caz)

rezenlat

Se va cc
Docurnente dc: ctrlilicart

[, nat cores:ltunclc
Document 1

Document n

(lffirmalia privit
documentalia de ,

ciind docuntentul

7. Informa{ia

I denumire
'ribuire qi .

fost preze

rivind cor

documentelor prezentcrle se va inc
va Consemna Ltrin: preTentfil, txstr
at, dar nu core,spundec:erinlelor d

ipunderea ofertelor cu cerin{ele

lica tn conformitate cu cerinlele din
trezentot, nu corespunde (in cazul
e califtcare))

solicitatc: C on-for m a nex e i



Denumirea
Iotului

Denu
operal

econ

nirea
rrului
rmic

Pre[ul
ofertei

({hlri TV4)r'

Cantitate
qi unitate

de m:isur:i

Corespundcrea
cu cerinfele de

c:rlificare

,Corcspunderea

rcu spccificafiile
tchnice

Reagen{i an. Mind
BS-800 pentru a.2

ay
22

Echipamed-
Plus SRL

25174t05,00 + +

Iteagen[ian. Mindr
BS-240Pro pentru
a.2022

:ay Echipamed-
Plus SRL

824060,00 + +

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se vct indica prelul oferteifinale
(ln/brmayia privind "Corespunderea cu cerittlele de'c,alificare" ;i "Corespuntlerect ctr speci/icaliile
tehnice" , se vo consemnaprin; ,,*" in cazLt,l. rornrpuninrii;i prin ,,_,, in cazul necorespuncierii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritlfi saru confirmarea unor clate privind corcspunclerea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat: Nu s-a solicitat

Data
solicitlrii

( tperatorul DOnOmrc Informa

9. Ofertanfii respinqi/descalificati: {U
Denumirea o1 eratorului economic Motivul respin gerii/descalifi crlrii

10. Modalitateh de evaluatre a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari nriviird numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofbrta,t: [Inc]icayi/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I t. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scaput M
Costul cel mai sc{zut n
Cel mai bun rapo{t calitate-pro{ I
Cel mai bun raportt calitate-co$t n

(ln.cazul in care 
{n cadrul prdcedurii de atribuire su'nt aplicate mai multe criterii de otribuire, se vor

indica toate criteliile de atribuire aplicate ;i tlenumirea liturilor a.,ferente)

12. Informa(ia 
{rivind factOrii de evaluare aplica{i:

(Se va compl.eta plntru loturila care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel ntai bun rctport calitate-preS
sau cel mai bun rQport calitate-cost)

fia solicitatl

_ Frytorii dc evaluare | \raloar.ea din of.ert:i

+
l'}unctajul calculat

'fotal
lienLtnlrc lactorlll I ll)ondcrca
Der-rum re factorul n Ponderea

Dqnumirea operatorului e:conomic n '[otal
Denumire factorul I Ponderea

3



13. Reevalua

(Se va completa

14. in urma
s-a decis:

Atribuirea cont

Anularea procedr

in temeiul art.77

Argumentare:

15. Componen

use in caclrul proceclurii de atribuire

ofertele auJbst reevaluate re

Modificlrile c

miniri, ev

tului de acl

lulrii gi comparlrii oflertelor d

izilie public6/acordulu:i-cadru:

Denumirca I

nitar
Pre(ul total
(tiir[ TVA)

Reagenli Mi
BS-800;i BS-2
a.2022

3 31 1465,00 3624210,00

ii de achizi ie publicS:d(

n grupului

F-unc{i:r in cad

Ion Ga

Molivul recvuhllrii ofertelor

;ului Denumirea
o;leratorului

cconomic

Cantitate
st unrtfltL'

cI:
miisrurX

Preful total
(inclusiv
TvA)

Echipamed-Plus
,SRZ

Nr. )\ume, Prenume Sernnltura

u
I (iheorghe Strajescu Vicedircctor W7
2 Igor llzovii Secretar ^/',4 /a /,/
J Natalin Denisova Contabil qef b$/'ffi-
1 Elena Toma Economist Ecf WLVeaccslav Stratu F'armacist dirigintc
6 Viorel Pocriciuc Specialist p r.ach izi{ii ffi
7 Valeriu Palii ;$cl'Departame nt 7m-
8 .Iurist

4



Model-tip

DЛRЕЛ DE SЕЛМД
de atribuire а сопtrасtчlчi de achizi{ii publice v
deincheiere а асоrdчlчi-саdrч tr

de апчlаrе а procedurii de аtriЬчirе tr

Nr._l_Din 24.12.202l .

о Drte cu privire lr дчtоritаtеа contractantl:

о Date cu рriйrе la рrосеdчrа de аtriьчirе:

Dепчmirеа autoritifii contractante Institutia РчЬfiсП Liceul Teorefic "Budogfi"

Localitate Мrш. Chisinf,u. satul Budesti

IDNo 10l3620006322
Adresa Com.Budesti, sr. ýcolii, 5

Nчmir de telefon 069з44l07
Nчmir de fax 069з44I07
E-mail sersiu.budesti@gmail. соm

Аdrеsа de internet sersiu.budesti@smail. соm
persoana de contact sersiu Bfinza

Tinul пrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate Cererea ofertelor de pre|uri

Tipul obiectцlui сопtrасtцlцi de
achizitie/acordului-cad ru

Servicii

obiectul de achizitie Servicii alimentare, 2022

Cod СРY 55500000-5

Ехрчпеrеп motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tп" cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd
sau cererea ofertelor de pre|uri)

CoпformLegii I31/20l5

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv liпk-ul
procedurii de alribuire)

NT:2't048163
rink-ulttЛTender lD
осds-ЬЗwdпl-М D- 16ЗВВOз460790

Datд si оrа deschiderii ofertelor Data:24.|2.202l |Оrа:9:00
Апчпf de intenfie publicat in ВАР Nчп Dап

Data:06.12.202l
Link-ul: ПЛТепdеr lD
ocds-bЗwdpl-MD-
16з8вOз460790

Апчпf de раrtiсiраrе publicatfu ВАР/
Invita{ia de раrtiсiраrе trапsmisй

Nr:2'l048163
Link-ul: ttfrТепdеr lD
ocds-b3wdn 1- М D- 1 60 7 +97 5 407 бV

Data public Ыil 0 6.12.202|
trапsmitегii:

Tehnici gi instrumente specifice de дtriЬчirе Nuп licitalie еlесtrопiсй

Sчrsа de fiпапfаrс Buget de stat п

Yаlоаrеа estimatii (ei, jdrd TVA) 7з2504,00



о opcratorii economici care au depus ccrBri de participare lB рrосеdчrа de лtriьчirе:

Dепчmirеа operatorilor economici Data denunerii cererii de рдгtiсiраrе
iI "Costiuc Larisa" 20.12.202I

о Clrarificйri рriйпd documentafia de atribuire:
(Se va соmрlеlа tп cazul tп care au fost solicitate clarificdri)

о Modificiiri ореrаtе in dосчmепtаfiа de аtriЬчirе:
(Se vа completa iп cazul iп care au fost operate modificdri)

о РАпi lr tегmепчl_timiý (data 23.12.2020, оrа 15:00), au fost dерчsе 1 oferte:

Deschiderea ofertelor а аччt loc la data de 24.12.202| оrа 9:00

Оfеrtе inйrziate (duрd саz):пu suпl

Dепчmirеа ореrаtоrilоr
economici

Data, ora prezentйrii Notificiri privind
restifuireд оfеrtеlоr

о Documentele се constifuie oferta:

1l"|oiiiy- privind dосumепtеlе prezeпlate Se vа сопSеmпа рriп: ,,l " iп cazul prezeпtdrii,,,,-" iп cazul
neprezeпldrii)
Constati ri/Соmепtа rii (dupd caz) :,

о Modalitatea de ечаlчаrе:

о Репtru fiесаrе lot репtrч mai multe lоturi cumulate репtrч toate loturile

Дtе limitйri privind пчmirчl de loturi care
pot fi atribuite aceluiaýi ofertaTrt

Data soliciйrii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа succintй а rtzчmаtчlчi
dernelsului
Data transmiterii
Mspunsul la dеmеrs Ехрчпеrеа succinti а rйsрчпsцlчi:

Contestarea documenta{iei de аtriЬчirе Nчп | DaB
о

Rezumaful modificirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

Indica{i sursa utilizatй 9i data publicйTii:

Тrапsmisе ореrдtоrilоr есопоmiсi inregistrafi Data:

Termen-limiй de dерчпеrе qi deschiderc а
ofertelor prelungit

Nчп
Dап Cu_zile

Dепчшirед operatorilor
economici

IDNo Asociaf ii/ad miпistrдtоrii

iI "Costiuc Larisa" 1015600020737 costiuc Lmisa

Dепчmirса
ореrаtоrilоr
economici

Рrорчпеrеа
tehnicб

Рrорчпеrеа
financiari

DUлЕ Garangia
pentnr oferti

(duрй caz)

[I "Costiuc Lmisa" + + + +

2

3



Justificarea decиei de апч аtriьui confiacful
lоtчri

о Сritеriцl de аtriьчirе aplicat:

Critcriul aplicat *Dепчmirе* qi пчmirшl lotului (aceastd rubrica se va соmрlеtа iп cazul
iп care iп codrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii
de atribuire)

cel mai Ьчп raport caliate-pre1 tr

о Informa{ia privind оfеrtеlе depuse:

(nfotma|ia privind соrеsрuпdеrеа ОЕ сu specifica|iile tehnice se vа iпdiса рriп: ,,*" tп cazul
corespuпderii qi рriп ,,-" tп cazul necorespuпderii)

Consйtiri/Comentarii (se completeazd iп cazul iп care specфca|iile tehпice ale tmui ОЕ пч
соrеsрuпd cerin|elor stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire, cu ехрuпеrеа песопfоrmitd|ii)

*Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos peпtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel
mai Ьuп raport colitate-pre1 sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Nr.
lot

Dепumirеа
lofului

)ct
L
а1

)Gl
Ё
Ф

ý
с)
cl

э

ý,
Ф
бl

ф
Q

Opratori economici

Dепчmirеа оЕ Denumirea
оЕ

Denumirea
оЕ

Denumirea
оЕ

Dепчmirед
оЕ

н
)('Е,б
6

о
о"

ооо,=од
€Q

r.ýх :,1lёв
Ф.о

t*
)(о

|Е
(Ё

6)

or

ооо,=од
€!l

хя
9.:
лЕ

ý.Ф

t-
)('

Е

Ё

6)

р"

оо
о'il
Ф,д
t!)

Ф:YgЁ
,q ,в

о.а

F.
;€
)ý

о
р{

ооо,=
о .tr
аJ !)

afý9Ё
ё8

о.q

F
)ý|

)ý

оЕ
trr

ооо,=Фд
"бq

Её
ё8ý

l Servicii
alimentare

Buc. 4з776

о
,+

la)
(\l
са
гt

+

Dепчmirеа factorului de evaluare 9i
ponderea fiec5rui factor vаlоаrеа din ofertii Punctajul саlсчlдt

costiuc Larisa

servicii alimentare

Pre{rrl ofertei 7з2504-00 б0

з



iпtrе{iпеrеа, rерrаtiа,рrосчrаrеа
utilajului tehnologic

10 0

Nчmбrul prsonalului caliГrcat
15 15

Nivclul caloric ai structura nutritivё а
meniului

15 15

Dепчmirеа operatorului economic Runda 1 Runda п
Lotul 1 Preful fЕri ТVА/поilе

vaIori
Pretul f?iri ТVА /noile

valori
ореrаtоrчl economic II "Costiuc Larisa'' 732504,00

Ореrаtоrцl economic п

* rnforma{ia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos iп cazul aplicdrii licitaliei еlесtrопiсе)

о clasamenful оfеrtеlоr in чmа арпсirii сritеriilоr de аtriьчirе

о Репtru elucidarea чпоr neclaritifi sau сопfirmаrеа lшоr date privind corespunderea
оfегtеi gi/sau ореrаtоrulчi economic (inclusiv iustificarea preplui апоrmаl de scizut)
сеriп{еlоr stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе s-a solicitat:

о Согеsрчпdеrеа ореrаtоrчlчi есопоmiс clasat ре primul loc сч сеriп{еlе stabiпte iп
documentafia de аtriЬцirе:

DaИ soliciйrii documentelor confirmative: 23.12.202l
Data рrеzепйrii dосчmепtеlоr confirmativ e:24.12.202l

DenumiTea lotului clasamentul Denumirea operatorului
economic

- Рrе{чl ofeйei frrй
TVAлunctairrl асчmчIдt

servicii аlimепtаrе 1 I "Costiuc Larisa" 732504.00 / 90 nct

Ореrаtоrul есопоmiс Documenful
gi/sau

informa{ia
solicitatй

Data trапsmitегii Rispunsul operatoruIui есопоmiс

Dепчmirеа
operatorului

ееопоmiс

ýе indici dосчmепtеlе canfirmative privind selecfia 9i calificarea 0Е conform documenta{iei de
atribuire (inclusiv DUДЕ)

Servicii
alimentme

ц
{
а

оfеrи,
speciГtca|i
ile tehnice
qi de рге|
F3.1
F4- 1

F4.2

Certificat/
DесИе,
Extras de
iпrефstгаr
е (extrasrrl

va сопфе
dоmепiчl

de
aotivitate
аlimепtаr)

certificat
еliьегаt de

саtrе
Irвресtога
tul Fiscal
ф"ind

lipsa sau
existenla
йtогiilоr,
valabil iп

аuа
dеsftqчгйг

ii

Rap
оrt
fiпа
псиr
2019

Gагап

1ia
Ьпса
йl%

Gаrап

tra de
Ьчrй
execu

{ie 5%

certifica
t репtгч
existenta
contrrlui
Ьпсаr,
rесhйitе
Ьпоаrе

Date
gerreгale
despre

оfсrипt, саrе
rъ ооп{iпе
toate datele
complete

despre
iпtrергiпdеrе
(denumiTe,
cod fisoal,

adminiýtгator
adresa,

telefon etc.)

Autoriz
aIla

sапiиr-
veterin
агfi а

intгepri
nderii}
еliЬегаt

5de
сёtrе

ANSA

Ьсlагаtl
ере

рrорriа
гitsрrшdе

rc
ргiчiпd

ехistsrЦа
пчmдrul

ui
sulficierrt

de
austensii,
сопfоrm
стiпtеlоr

din
evalrиTe

Declaraýe
р prtlpria
йsрtmdеrе

ргiчiпd
asigurarea

cu
deteTg€n|i,
dezintЪсtan

tl ýi
рl,sоrвl
calificat

II "Costiuc
Larisa"

+ + + + + + + + + + + +
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о OfertanfiireзpinEi/descalificafi:

Dепчmirед оDсrаtоrчlчi economici Motivul respinserii/descalificйrii

Noti* iп cazul iп care oferta operatorului есопоmiс clasat ре primul loc пu а corespuпs сu
сеriпуеlе stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, grupul de lucru va completa соrеsрuпzdtоr uп

tabel identic celui de la pcL l4.

. Ь чrmа ехаmiпiri 9i evaluйrii оfеrtеlоr dерчве in саdrчl рrосеdчrii de atTibuire s-a decis

аtriЬчirеа сопtrасtчlчi de achИtie рrrЬliсй/асоrdчlчi-саdпr:

Noti* Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile
grupului de luсrч репtrч achizЦii se realizeazй iп coпformitate cu preyederile art. 31 al Legii
пr. ] 3 l diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice.

о Grчрчl de lцсrч а respectat tеrmепчl de agteptare репtrч incheierea сопtrасtului de:

Dепumirеа
iоtului

Ореrаtоrul есопошiс
desemnat clqtigйtor

cлntitatea Рrе{ul
цпitаr

Г{ri ТYА

Рrе{чl total firi
тчл

Рrе{чl total сч
тчА

Servicii
alimentare
Clasele I-
Iv

TI "Costiuc Larisa" 25lз7
(l47 oopii
х 171 zile)

13,65 343120,00 343l20,00

Clasele V-
D(

iI "Costiuc Larisa" 92з4
(54 copii х
l71 zile)

13,65 126044,00 126044,00

GRP iI "Costiuo Lariýa" 6840
(39 copii х
171 zile)

28,00 186732,00 18б632,00

твс iI "Costiuc Larisa" 188l
(16 copii х
171 zile)

28,00 76608,00 76б08,00

45315 732504"00 732504,00
о Iпfоmаrеа ореrаtоrilоr economici despre decиile grupului de lчсru репtru achiziliiз

Dепчmirед operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

I "Cosfiuc Larisa" 24.|2.2a2l e-mail

. iп сдzчl in care valoarea estimatil а
сопtгасfulчi este mai micil decýt
pragurile previlzute la art 2 alin. (3) al
Legii пr. 131 din 3 iцliе 2015 privind
achizitiile пчьliсе

{ б zile in cazul transmiterii comunicirii
рriп miiloace electronice ýi/sau fax

о П 11 zile in cazul пеtrапsmitеrii
соmчпiсйrii рriп mijlonce ефсtrопiсе
si/sau fax

in cazul in саrе valoarea estimatй а
contracfului este egalii sач mai mаrе
decit pragurile рrечйzчtе lд art 2 alin.
(3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizifiile publice

о П 11 zile in cazul пaismiterii
comunicйrii рriп mijloace electronice
si/sau fax

о П 16 zile in саzчl пеtrапsmitеrii
соmчпiсйrii prin mijloace electronice
si/sач fax



NоtД* Clalcularea tеrлпепеlоr prevdzute de Legea пr. 13l diп 03.07.20]6, iпсlusiv а
tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevederile TITLULU Ш Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Соdului Civil, si implicit, art. 2б1 (]), 264 @ si 265.

о Contractele de achiziЁe incheiate:

о Апчlаrеа procedurii de achizi|ie publici:

tn temeiul art. 71 alin. lit

Аrgчmепtаrе:

Рriп prezeпta dare de sеаtпй, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aýteptore репtrа
tпсhеiеrеа сопtrасluluVсопtrасtеlоr iпdicate а |ost respectat (асерtапd coarile prevdafie
de arl 32 аliъ (3) al Legii пп 13I diп 3 iulie 2015 рiйпd achizi;iile publice ), рrесum si сd
tп caail dерuпеii contestaliilor, aceastea autost qсаmiпаtе si sola|ioпate"

Рriп prezeпta dare de sеаmi, gruрul de luсru репtru achizilп сопtirпй corectitudinea
fus!фаrdrii procedurii de achizi|ie, tapt репtru care роаrtd rdsрuпdеrе сопfоrm
prevedeilor legale iп vigoare.

Conduciitorul grчрчlчi de lчсrч pentru achizi{ii:

вriпzа sеrsiч
ýume. Рrепчmе)

6

ffiffi
Ь,-',*ffi

3

Nr.
d/o

Dепчmirед
ореrаtоrulчi

есопоmiс,
(IDNO)

Nчmйrul
сопtrасtчlчi

Dдta
сопtrасtчlчi

Cod СРV

Vаlоаrеа
contractului

Теrmепч
lde

valabilita
tea

сопtrасtч
lцi

frri ТVА сч ТVА

l
II "Costiuc
Larisa" c/f
1015600020737

24.12,202l 55500000_5 732504,(ю 732504,00 з1.12.2022



I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 20.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autorit[tii contractante Prirnaria s. Costesti, r-ul Ialoveni
s. Costesti, r-ul Ialovent

IDNO 1 00960 1 000 1 08

Adresa s. Costesti. str. Stefan cel Mare 115

Numlr de telefon 026853271
Numir de fax 0268s1238
E-mail oficial primcostesti@yahoo. com
Adrbsa de internet www. costesti.md

Perevoznic Diana

Cererea ofertelor de preluri a
Licitatie deschisd x Altele: flndicatil
Lucrari pentru asigurarea cu sisteme de

canalizare si epurare a apelor uzate s.

Costesti. rl Ialoveni.
Cod CPV 4 52324 | r - 6. 4 5232420 -2

Valoarea estimatd a achizitiei 37 005 861.00 lei
Nr: 126113 din 07.08.2013
Link:

Data rrubliclrii anuntului de participare 23.07.2013

Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru Bunuri r Servicii r Lucrdri x
Nux Daa

Sursa de finanfare Buget de stat x Buget CNAM I
Buget CNAS I Surse externe I
Alte surse: flndicatil

Data deciziei' de atribiiire a t'oiitractuiiii de
achizitie/ acordului-cadru

07.08.2013

SRL Litarcom
Nii:. qi ddta contrdctului
cadru

de Nr: 10

Data: 08.08.2013
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fird TVA: 30 838 300.83 lei
Inclusiv TVA: 37 005 861,00 lei

Termen de vdlabilitate 2021
2022

rv. Date cu privire la modificflrile necesare a fi efectuate:



Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului a
Modifi carea termenului de execut arel livrarel
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate x
Rezelierea contractului I
Altele: IIndicaliJ

Temeiul juridic [Indicayi actul normativ, articol, alineatl
Creqterea pre{ului in urma
(dupa caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizi{ii
pub I i c e/ ac or dul ui - c adru I
Nu se aplica

Alte informafii relevante., .:,. .:.,

V. Descrierea achizifiei inainte Ei dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)

vI. Descrierea circumstan{elor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

nclare ntru
valabili u SRL Li la 3l

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru
13.12.2021 a fost incheiat acordul

de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 5 din
aditional privind

lui nr. 08.08. RL Li tna 31.12.

'l,i

Intreprinderea:
Cu capital :

autohton/'
Cu capital , ,;

mixt/asociere/
Cu capital strlin ,

. Valoaitia rnpdifi cnfito'i ldiipa
caz)

SRL Litarcom Cu capital
autohton

30 838 300,83 37 005 861,00

ko

ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-72g;

. mun. ChiSindu, bd. gtefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tet.:022_g20_
www.ansc.md



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 22.12.2021

I 1.08.2020

Date cu rivire la contractul de achizi ie/acordul-cadru:

riv i re la a utorit4llgq g9 ntte!l!qn!S

ire la ocedura de achizi

1 007601 006829

L Donduseni, s.Bricent

oiasgqzoo,o25l51236
025151236

imaria.briceni

Jitari Oleg

C€t€*a ofetlelor de Preluri r'
Li,c]lalie deschisd a Altele: [lndicgli] - . )

5 857875.00
Nr: ocds-b3d l -M D- 1600697190047

Link-ul:
https : //mtender, go v. md/tenders/ocds-

b3dpl-MD-
1 600691 1 90047 8?tab:contract-notice

Bunuri n Servicii n Lucrdri {
Nu r' Dan

guget de stat / Iluget CNAM n

Bueet CNAS I Surse externe n

Alte surse: flndicali
08. 10.2020

InstalVest Gr ,SRT

Nr:26
Data:16.i0.2020

inclusiv TVA: 5064000.00

Primaria s.Briceni

s.Briceni
Den u mirea auto r{4!! J9nq3!!4 r{L

Adresa
Numnr de telefon .

Numlr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, Prenume, telefon, e-mail

Obiectul achizifiei

Cod CPV
Voloot*a estimatl a aqblz!

Data ;"blt.""ttfinuIr1 ulu i de participare

ffi fa (referin{ele) publicirilor

anterioare in jurnaluI Oficial.tt,U"ililt l:t:t:::
;;it'i"; proiectul (proiectele) la care se referi

anun{ul

r
cadru se referfl Ia

urt proiect gi/sau program finanlat din fonduri ale

UniuniiEuroPene

ffi,.ire a c'ntractutui, de

achizitie/ acordului-cadru
Den u m i rea o Pe rq!qlg!ui9!94ern4

e achizilie/acordului-

Far[ TVA: 4220000.00' izifie/acordului-

Termen de valabilitate
Termen de ereculie

3r.12.2021



ate cu Drlvlre la III
Tipul modificlrilor

l:.:,

Micqorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului I
Modilicarea termenului de executarel livrarel
prestare /
Modificarea termenului de valabilitate /
Rezeliereacontractului n
Altele: ilndicati/

T0rneiul,iiiridiC Indicctti actul normativ, articol, alineat

Gd*erea prefului in urma modificirii'.(dupd
cA'z)., , ,. :, ;t l

,:,,, :,, , ,

[Se va indica dacii se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizi(ii publice/acordului-

cadru/

Modificarea anteiioari a Contractului de

aCii iiitii p'ublicelaco rd uhi i.cadru (dup a c a:)
[Se vor indica toate ntodificdrile operate

anterior si valoarea acestoraf

Atte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupl modificare:
(Se yor inclica ncilura ;i umploarea Iucrdri.lor, natura.;i cunlitctteu ,rcrtt valoarea bunurilor, naluta;i umpktureu

sertticiilor)

De a rnodifica durata de e Q22

y1, Descrierea circumstanfelor care au flcut necesar[ modificarea:
(Se vrtr inclica mgtivele/crrgumentele moclificdrii conlractului de achizilie/acordului-cadru)

Linsa surselor financiare .

la odificlrile necesare a fi efectuate:

Soldul co 2319.04iei

Inclusiv: ibutia benific 87064.00 in nlan

2022
- Ministerul Agriorlturii Dezvoltarii Regionale si Mediului este de 285255.04lei.(suma neexeg-ul4t3

este din etapa II)

VII. Rezultateleexaminlrii:
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. ! I , din

22.12.2021 a-fost incheiat acordul aclilional privind De a modifica durata de executie si valabilitate a

contractului pina la data de 30.06.2022- -

Va loa rea modific[rilor
dupdcaz

lnclusiv
TVA

22.12.2021

rlDIV

Conduqitorul grupului de lucru:: ' ."".

AgenyiaAchiziiii Publice: mun. Chi;iniiu, ;os. Hince;ri, 53, tel.: 022-820-703; .fav 022-820-728;

e- m c! i l. : b ap @t en der. go v. m d ; wunu. t e n d e r. gtnt. m d
Agenyia Nalionalit pentru Solulionarea Contestaliilor: mlm. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;i Sfdnt, 124 et 4; tel.:022-\20-

652; fqx. 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMA

privind modifi carea contractului
de achizifii publice

Nr.7 din24.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire Ia procedura de achizifie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizilietacordur-cadru:

I.

Denumirea autorite6i c""t"u"tarrt" IP gcoala profesionilaii S6roca
Localitate
IDNO
Adresa Str. $tefan cet tvtarcX
Numir de telefon 0230222t0
NumIr de fax 023022s33
E-mail olicial
Persoana de contact
name, prenLtme, tele.fon, e_mail,

COP
vrrrEUrul at;ulizrllgl

-

fi^l frDI/

Achizifionareaffi
semestru Il arr.;J202l

; Yaloarea e.ri-",

I portaluluiguvernamentalwu,u:.mtender.gov.md) 
I

Data (datete)-qi referinffi
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Eu-ropene privind proiectul (proiectele) Iu .;;;;
referilanuntulresiecti,t (dupi caz) 

-' -- --'v r-

ide

1s800000-6
216500.0

Link-ul: 21042344
D ata prfulict rii: 26.07 .202I
Nu este

Tiput cont"Jctului--de Bunuri o

Contractul de
achizifie/acordul-cadru se
referi Ia un proiect qi/sau
program finanfat din
fonduri ale Uniunii

Sursa de finanlare Buget de stat n

Data deciziei de atribuire a contractului 13.08.2021 13.08.202t 13.08.2021

Denumirea ope"atorut,ri 
""ono-i" ICS Lapmol

SRL
SRL Alim
Total

CC Nivali-
ProdNr. Si data contractului de

Data



IV. Date cu privire Ia modificirile neces are a fiefectuate:

Conducitorul grupului de lucru:

v' Descrierea achizifiei inainte qi dupr modificare:

Produse alimentare semestrul II 2021.

vI. Descrierea circumstanferor care au frcut necesarr modificarea:

se micaoreazd suma contractelor din urmatorul motiv, in perioada septembrie-
decembrie 2021numarul elevilor care fregventau institu{ia;i au fost alimentali lacantind a fost limitat conform ordinului Situafii excepfionale, din cavzasitualiei deCovid-19.

VII. Rezultateleexaminlrii:

i:.\yZ!::iziei grupului de lucru de modifi care acontractului de achizigienr. 5 din24'12'2021 a fost incheiat acordul adilional privind micqorarea contractelor deachizilionare aproduselor alimentare semestrul rr 2021.

Valoarea contriffi

31.12.202t
30.06.2021

rrpur moqulcanlof Micgorarea valoriiiontractuiui o

-

t emerul iuridic
Creqterea
(dupd caz)
Modificare
achizitii publicelacordului-cad ru (dupa i az I 

-

.LeBEa t)L Art / I
Nu se cere

Nu este

ante mtormatii releyante

26 din24.12.2021
27 din24.12.2021
28 din 24.lL2O2t



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziliipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 02-14/ 601 din 29.12.2021

Date cu privire la autoritatea contractantI
Denumirea autorittrtii contractante IP Compania,,Teleradio-Moldova"

Localitate mun. Chisindu

IDNO I 00460005055 8

Adresa str. Miorita I

Numtrr de telefon 022721047

Numtrr de fax 022723352

E-mailoficial trm@trm.md

Adresa de internet www.trm.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sorocean T atiana, 02240693 5, 068760600
tatiana. sorocean(Etrm.md

2, Date cu privire la procedura de atribuire:
Tinul rrrocedurii de atribuire aplicate Ecererea Ofertelor de Prel

Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru

Bunurifi Servicii r l,ucrdri a

Obiectul achizi{iei Ecranului LED profesional (repetat)

Cod CPV 32323100-4

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altot
pr o ce dur i de c dt I i c it ati a des chis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ofi alul ui guv er name nt al www. mt ender. gov. m d)

Nr: occls-b3r,r,dp | -N4 D- I 63549-7(t I 2,=i88

Link-ul: hLtps//mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
I 63 5 497 6 1 238 8?tab=contract-notice
Data publicdrii:29.10.2021

Platforma de achizifii publice utilizattr fiacni.iti i md ; n e-licitatie. md; a yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii contractante

EDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

h t t n s : //t r nr. m d /e n /a c h i z,i 1 
i i / p I a ng.h tl c- a 

-c 
lt iz i t i i - p 

-eJl f r u -

r!r!.ul-?Qzl

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: -

Link-ul:-
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duDd cqz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie ffiLicitalie
electronicE lCatalog electronic

Sursa de finan{are flBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

externe: EAlte surse: buget propriu

Valoarea estimattr (lei, fdrd TVA) 532500,00

3. Clarifictrri nrivind documentatia de atribu re:

Data solicitirii clarificErilor

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsultti
Data transmiterii

4. Modifictrri in documentatia de atribuire:
Rezumatul modifi cIrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd

caz)

Termen-limittr de depunere Ei deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

S. PAnI la termenul-limittr (data 08.11.2021, ora 14:00), au depus oferta 3 ofertan{i:



Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asocia{ii/

administratorii

1 S.C...Muzic-Prod" SRL 100460006040 I Carabut Vladislav
1 ,,West Buy" SRL I 0 I 4600003094 Cirlig Ion

3 ..GenialInvest" SRL '101860000085'1 Elena Rudenco

- in original semrrat electrouic;Specifi caf ii tehnice completati
ln conformitate cu Anexa nr. 22

in conforrnitate cu Anexa nr. 23
- in original, garanfie bancartr irt

ernisI de o banc[ contercial[;
sau

- Transfer pe contul IP
Compania ,,'Ieleradio-
Moldova", Beneficiarul
pllf ii: lP ComPania

,,Teleradio-Moldova"
Denunrirea Bdncii: BC

,,Moldindconbank" SA

C odul fiscal ; l 004 60005 0 5 5 8

Contul de decontare:
M D 4 7 lvl 1.0 0000 000 2 2 5 I 2 06 3 2 B

C ontul bancar ; MO LD M D2 X30 6

Termenul de valabilitate al garanliei s[ fie
valabil pe perioada de valabilitate a ol'ertei -
60 zile din ziua depunerii

Garanfia pentlu ofertd l% -
formularul garanliei bancare

colnpletatd in conformitatc cu

Anexa nr. 9

- in original semnat elcctronic;

cornpletatd in contbrmitate cu

Anexa nr. 7

- irr original semtrat electronic;ofertei completatI itt
confonnitate cu Anexa nr. 8

de organul abilitat - irt

eliberat de banca de{in[toare de cont, itr

eliberat de Inspectoratul Fiscal

(valabilitatea certillcatului - confornt

cerinJelor Inspectoratului Fiscal al Republicii

Certillcat de efbotuare

sistematicI a pliilii impozitelor,
contribu{iilor

raportul financiar in or
ultimul an, aprobat de catre Direclia Generald

pentru Statisticd sau irrsoJite de reoipisa de

primire de cdtre Direclia GeneralA pentru

Statistic[ autentificat prin senlnatura

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din
24.11.2020, completatA in contbrtnitate cu

Irorurularul - in original senrnat electronic;

Declarafie privind confi rmarea

identitalii henefi ciarilor elcctivi

Ei neincadrarea ac:cstora il1

situa[ia condamntrrii pentru

participarea la activitali ale

tunei organizafii sau gruPlri

criminale, pentru corupJie,

fraud[ si/sau sp[lare de bani.

irr original semnat elcctronic;
principalelor livrIrilprestf,ri
et'ectuate irr ultimii 3 ani de

activitate completat[ itl
conlbrmitate cu Ancxa nr. 12

Numlnrl de iuregistrare din ,,Lista
producdtorilor" cotrform Regulantentului
privind deqeurile de echipamente electrice qi

electronice aprobat prin Il.G. nr. 212 din

07.03.201 I

Nunrlrul de inregistrare

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare $i aferente DUAE prezentate de cltre
economrcl:

N-a fost exanrinatd

examinattl

N-a fost exarninatlr

N-a examinatii

lbst exanrinatl

Acte solicitate prin DUAE,

indeplinirea tutttror critcriilor de calificare $i seleotie. -
N-a fbst examitratal

fost examtnat[

N-a fost examinatd

N-a fost examinatf,

N-a fbst exarrinatf,

N-a lbst examinatf,

N-a lbst exatninatii



solic

8. Pentru elucidarea unor neclarit6{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin(ele
licita

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
12. In urma examintrrii, evalutrrii qi comparlrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de atribuire s-a decis

atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

T ul de incheie ntract lui:

prin prezenta 6are tle seumii, grupul de lucru declsrd cd termenul de sEteptare pentru tncheierea contractului/conttactelor

indiiate afost rcspectat (exceptdncl cazurile prevdzule rle art. 32 alin, (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 ptivind acltiziliile
publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii conlesta(iilor, acestea au fosl examinate Ei solu\ionate,

Prin prezenta dure de seumd, grupul de lucru penfia achizilii conJirmli

fapt pentru care poartd rdspundere conform prevedetilor legale tn vigoare,

Preqedintele grupului de lucru
Sorocean Tatiana

7 nfo 'matia privind corespunderea ol'ertelor cu cerintele solicita te:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fdr6 TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

Corespunderea cu
specificafiile

tehnice

Ecran LED
profesional

,,Muzic Prod" SRL 517i50 I bucata +

,,West Buy" SRI- 5I8000 I bucata + +

,,Genial Invest" SRL 5tt7 500 1 bucata N-a fbst examinat[ N-a lost exarrinatil

stabilite in documentatia de atribuire (inclus Y ficarea anormal de scizut) s-a so t:
Data

solicittrrii
Operatorul economic Informa{ia solicitattr Rezumatul rtrspunsului

operatorului economic

9 Ofertantii respingi/descalilica
Nr.lot Denumirea operatorului

economrc
Motivul respingerii/descalificlrii

Ecran LED
profesional

,,Muzic Prod" SRl., Nu cot'espurtde cerinfelor caietului de sarcini Ei anun.re au fost
propuse cabinete LED cu dintensiuni care nu se incadreazd

cerintelor solicitate,

,,Genial Invest" SRL Pret maiorat in comparatie cu ofertantul declarant invingltor'

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Cantitate Ei
unitate de
m[suri

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(fxr5 TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Ecran LED
profesional ,,West Buy" SRL I bucata 5 I 8000,00 s I tr000.00 621600,00

13. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de ucru pentru ach

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Muzic Prod" SRI- 03.12.2021 e-mail. postA, SIA RSAP

,,West Buy" SRL 03.12,2021 e-mail, post6, SIA RSAP

,,Genial Invest" SRL 03.122021 e-mail, po$tA, SIA RSAP

fn can,l in care valoarea estintat.l a contractLtlui este mai micd dec6t pragurilc

prevdzute la art, 2 alin. (3) al Lcgii nr. l3 I din 3 iulie 201 5 privind achizif iile
publice

D 6 zile in cazul transmiterii comuniciirii prin miiloace electrotrice
qiisau fax n

D I I zilc in cazul tretratrsmiterii comuniclrii prin mrlloace

clectrorticc qi/sau Ihx o

ffiiictultri este egaltr sau ntai mare decdt

pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 ptivind

aohiziliile publice

llli t zite in cazul transntiterii comunicirrii prin miiloace elcctronice
qi/sau lhx o

E 16 zile in cazul netratrsrniterti contuniclrii prin mijloace

electlonice gi/sau thx o

15. Contractele de achizitie incheiate:
Intreprinderea:

Cu capital
autohton/
Cu caDital

mixt/asocierc/
Cu capital strtrin

Nurnlrul qi

datn
contractului

Cod CPY

Valoarea contractului
Ternrenul de
valabilitate a
contractului

Denumirea operatorulul
economic ftrr[ TVA cu TVA

,,West Buy" SRL
autohton

252 din
29.12.2021

32323100-4 5 1 8000,00 62 I 600,00 31.03.2022

de achizilie,













DAREA DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.1 din  29.12.2021 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE 

IN SANATATE 

 

Localitate MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. 

Chişinău,  bd.Grigore Vieru 22/2 

IDNO 1016601000212 

 

Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. 

Chişinău, bd.Grigore Vieru 22/2 

Număr de telefon + 373 022 222 490 

Număr de fax + 373 022 222 490 

E-mail oficial  medicamente@capcs.md 

Adresa de internet www.capcs.md 

Persoana de contact Ghennadii Datco 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Se va iniția o procedură de achiziție repetată 

Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri   

Obiectul achiziției Achiziționarea medicamentelor necesare pentru 

realizarea Programului Național de Transplant pentru 

anul 2022(repetat). 

Cod CPV 33600000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire   

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635506657698 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046087/ 

Data publicării: 29.10.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;  e-licitatie.md;   

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

Da   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-

achizitii1.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul: 

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 905 018,18 lei fără TVA 

 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

Raportul de monitorizare nr. 343 trimis de către Agenția Achiziții Publice nr.27/259-1233 din 03.11.2021. 

 

Modificări operate în documentația de atribuire: 

Demersul CAPCS nr.Rg02-3941 din 05.11.2021. 

  

Până la termenul-limită (data 25.11.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. DitaEst Farm SRL 1002600046359 CHIRTOACĂ IURIE 

http://www.mtender.gov.md/


Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 

operatorii economici: 

Denumire document Denumirea operatorului 

economic 

Dita Est Farm SRL 

 

Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară  prezentat 

DUAE  prezentat 

Garanția pentru ofertă  prezentat 

Documente de calificare 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din 

ţara în care ofertantul este stabilit 

 prezentat 

Cerere de participare  Prezentat   

Raportul financiar prezentat 

Garanţia pentru ofertă prezentat 

Licenţa de activitate farmaceutică prezentat 

Lista fondatorilor operatorilor economici prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional prezentat 

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 

Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații 

sau grupări criminale,pentru corupție,fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat 

 Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel: 

DCI Doza

re 

Forma 

farmac

eutica 

Admin

istrare 

Cant

itate 

Unitate 

masura 
Cores

punde 

cerinț

e 

Sum

a 

fără 

TV

A 

Sum

a 

aloc

ată 

Exce

dent 

Defi

cit 

Difere

nța 

Proce

ntuală 

Preț 

de 

referi

nță 

proce

dura 

1. 

Ofertant Denu

mire 

Come

rciala 

Produca

tor 

Tara Pret 

fara 

TVA 

TV

A 

Pret 

cu 

TV

A 

Methylpred

nisolonum 

4 mg Compr

imate 

per os 2000

0 

comprim

at 

              
              

    
3680

0         

Tacrolimus 0,75 

mg 

Compri

mate cu 

elib, 

prelung

, 

per os 1800 comprim

at 

              
Dita Est Farm 
SRL 

Envars
us 

Rottendo
rf 

Pharma 

GmbH, 
Germani

a; Chiesi 

Pharmac
euticals 

GmbH, 

Austria; 
Chiesi 

Farmace

utici 

Austria 29,018
4 

2,3
215 

31,3
399 

Autori

zat 

5223

3,12 

4127

5,98 
  

1095

7,14 
26,55 

30,57

48 



S,p,A, 
Italia 

Tacrolimus 1 mg Compri

mate cu 

elib, 

prelung

, 

per os 2400

0 

comprim

at 

              

Dita Est Farm 

SRL 

Envars

us 

Rottendo

rf 

Pharma 
GmbH, 

Germani

a; Chiesi 
Pharmac

euticals 

GmbH, 
Austria; 

Chiesi 

Farmace
utici 

S,p,A, 

Italia 

Austria 38,686

5 

3,0

949 

41,7

814 

Autori

zat 

9284

76 

7337

05,2 
  

1947

70,8 
26,55 

40,76

14 

Tacrolimus 5 mg Capsule per os 2000 capsula               
Dita Est Farm 

SRL 

Progra

f 

Astellas 

Ireland 
Co, Ltd,, 

Irlanda 

Olanda 60,317 4,8

254 

65,1

424 Autori

zat 

1206

34 

9323

7 
  

2739

7 
29,38 

62,15

8 

Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot       

 

Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut    

În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

DCI Dozare Forma 

farmaceutica 

Administrare Cantitate Unitate 

masura Suma 

fără 

TVA 

Suma 

alocată 
Ofertant Denumire 

Comerciala 

Producator Tara Pret fara 

TVA 

TVA Pret cu 

TVA 

Tacrolimus 0,75 mg Comprimate 

cu elib, 

prelung, 

per os 1800 comprimat 

    
Dita Est Farm SRL Envarsus Rottendorf 

Pharma GmbH, 

Germania; 

Chiesi 
Pharmaceuticals 

GmbH, Austria; 

Chiesi 
Farmaceutici 

S,p,A, Italia 

Austria 29,0184 2,3215 31,3399 

52233,12 56411,82 

Tacrolimus 1 mg Comprimate 

cu elib, 

prelung, 

per os 24000 comprimat 

    

Dita Est Farm SRL Envarsus Rottendorf 
Pharma GmbH, 

Germania; 

Chiesi 
Pharmaceuticals 

GmbH, Austria; 

Chiesi 
Farmaceutici 

S,p,A, Italia 

Austria 38,6865 3,0949 41,7814 

928476 1002753,6 

Tacrolimus 5 mg Capsule per os 2000 capsula     
Dita Est Farm SRL Prograf Astellas Ireland 

Co, Ltd,, Irlanda 

Olanda 60,317 4,8254 65,1424 
120634 130284,8 



Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

DITA ESTFARM SRL 02.12.2021 E-MAIL 

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală 

sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

DITA ESTFARM 

SRL 

21/1257698 

/933 
29.12.2021 33600000-6 1 101 343,12 1 189 450,22 31.12.2022 

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au 

fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 
- 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate: - 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate: 
-               

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 și/sau recepționării 

rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 



 

 

 

 

 

 

 



DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice • 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire 0 

Nr. DS-53/2021 din 27.12.2021 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante Directia Cultura a Primariei mun.Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO DC -1009601000061 
Adresa mun.Balti, piaja Independentei, 1 
Numar de telefon 0231-6-32-85 (Directia Cultura); 0231- 54622, 0231-

54623 (SAP) 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial serviciulachizitiinublice(a),email.com E-mail oficial 

culturabaltifasinuiil.com 
Adresa de internet 

http://balti.md/transnarenta/achizitii-publice/invitatii-
Adresa de internet 

de-participare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de preturi 

• Licitatie deschisa aAltele: [Indicati] 
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

ObiectuI achizitiei Servicii de furnizare a energiei electrice pentru 
institutiile din subordinea Directiei Cultura a 
Primariei mun.Balti pentru a. 2022, conform 

necesitatilor DC a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 65310000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp 1-MD-1639749932605 

Link-ul: https://mtender.pov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1639749932605?tab=contract-notice 
Data publicarii: 17/12/2021 

Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da o N u Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante 

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
http://balti.md/transparentayachizitii-Dublice/planul-anual 

AnunJ de intense publicat Tn BAP (dupa caz) Data: -AnunJ de intense publicat Tn BAP (dupa caz) 

Link-ul: -

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru ciSistem dinamic de achizitie 0Licitatie 
electronica nCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; cBuget CNAM; DBuget CNAS; DSurse 
externe; 0 Alte surse: Bugetul local 2022 

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 421 333,33 
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3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indicafi sursa utilizata ?i data publicarii] 

Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zile] 

5. Pana la termenul-limita 31.12.2021 14:00), nu au fost deDuse oferte: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/administratorii 
1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

Denumire document Denumirea operatorului economic 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde. 
Oferta (F3.1) 
Specificafia tehnica (Anexa nr.22) 
Specificafia de pre{ (Anexa nr.23) 
Garan^ia pentru oferta (1%) 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) 

Documente de calificare 
Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 
Cerere de participare (Anexa nr.7) 
DECLARATIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 
Actul ce atesta dreptul de a presta serviciile solicitate 
DECLARATIE privind lista principalelor livrari/prestari efectuate in 
ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr. 12) 
Dovada mregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile 
legale din {ara in care ofertantul este stabilit 
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca de{inatoare 
de cont 
Certificat de efectuare sistematica a plajii inpozitelor, contribupilor 
valabil la data deschiderii ofertelor 
Garanfia de buna execute 1 % 
(Pentru agentul economic ci§tigator la etapa semnarii contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi 

neincadrarea acestora in situafia condamnarii pentru participarea 
la activitati ale unei organizafii sau grupari criminale, pentru 
coruptie, frauds §i/sau spaiare de bani 
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(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentatia de atribuire se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand 
documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Inl ormafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful ofertei 
(f3r3 TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

- - - - - -

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informafiaprivind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" "Corespunderea cu specificafiile tehnice" , 
se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii prin „ -" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a 

solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 

operatorului economic 

- - - _ 

9. Ofertanfii respinsi/descalificati: 
Denumirea operatorului 

economic Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preful eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
toate criteriile de atribuire aplicate fi denumirea loturilor aferente) 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prei sau cel 
mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 
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Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

A 

14. In urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate §i 
unitate de 

masura 

Pretul 
unitar 

(fara TVA) 

Pretul total 
(fara TVA) 

Pre{ul total 
(inclusiv 

TVA) 
-

- - - - -

Anularea procedurii de achizifie publica: 
Conform Indicafiei Ministerului Finanfelor al RM nr.36 din 23.12.2021. 

https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-indica%C8%9Bia-ministerului-
finan%C8%9Belor-nr-36-din-

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

- - -

Nota* Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii se 
realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: 
In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

Not5* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de afteptare, se efec'ueaza in 
conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, implicit, art. 261 (I), 264 (4; 265. 

17. Contracted de achizitie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixi/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixi/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV iara 

TVA 
inclusiv 

TVA 

Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru 

- - - - - - -

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) 
(rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fast aplicate 
criterii de durabilitate s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate 
criterii de durabilitate•): 
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Au fost aplicate criterii pentru achizif ii publice durabile (achizitii 
verzi)? NU 

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: -

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preful cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre( • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seanta, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii 
procedurii de acltizifie,fapt pentru care poarta rasp undere conform prevederilor legate in vigoare. 
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