
model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice tr
- de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire r

- 
Nr. 2 din29.12.2021r.

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumire:r autoritltii contractante Primaria s. Cazaclia. UTA Gagauzia
Localitate UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
IDNO 100160r00444s
Adresa Q!\ Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
Num5r de telefon 0(2e I) 67 -0 -99 ; 0(29 r) 67 -2-3 6
Numir de fax fax:0(291) 67-7-28
E-mail oficial cazaclia.primari a(@mai 1. ru
Adresa de internct
Persoanzr de contact -(nume, prenume, telefon,
e-mail)

Biicli T atiana, 0(29 l) 67 -0 -99,
c azaclia.prim ari a@,mail. ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetafi (dupd caz) Nr: 21048891
Tipul obiectului contractului de achniliel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii u Lucrdri n

Obiectul achizi{iei llpe4ocranneHrre ycnyr rro rocraBKe
sneKTpogHeprl4n trnfl noABeAoMcTBeHHbrx
ylrpelrAeHr.rfi npznlspuv cena Kasaxrras ya 2022
ton

Cod CPV 09300000-2
Expunerea mntivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
apliciirii altor proceduri decdt licfta{ia
deschisa)

Coornercrnae o$epru BceM 3anpa[r,rBaqMbrM
rpe6onaur,rnr,r

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
por t a lul u i guve r na m e n l al w ww. m t e nd e r. gov. m d)

Nr: ocds-b3wp i -MD- 1 639 1 469 I 5839
Link-ul : hW s : I I achizitii publice
md/rur/cabinet/achizitii/li st
Data publicdrii: ll .12.2021

Platforma de achizitii publice utilizati u achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a auforit i i f i i  contractante

u  Da  nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
cazaclia.md

Anun{ de intentie pullicat in BAP (dupa caz) Data: 17.12.2021
L ink-ul : http s : I I achizitii pub li ce
mdlrulcabinetlachizitiillist

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizigie
uLicitatie electronicd nCatalos electronic

I



-
,/t

/',/

/

Sursa de finan{are rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: [Indicatil

Valoarea estimatd (ei, fdrii TVA) 360 000,00 lei

3. Clariliciiri privind docurnenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarific[rilor
Den umirea o pcrato rului cconomic
Expunerca succinti  a sol icit ir i i  de clarif icare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atritruire:

(Se va completa in cazul tn care aufbst operate modificdri)

Rezumatul modif i  cir i lor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare duod caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
qfe4fglor prelungit (dupa caz)

[Indicali numdrul de zileJ

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

5. pinf la termenul-limith (U.12.2021, ora 1?:00), au depus oferta 0 ofertan{i:

Nr. Denurnirea,operatorului economic TDNO Asocia{ii/
administratorii

1.

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic 1

Operator
economic 2'

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele cc constituie oferta
vo consmne prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard.
DUAE
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

Se
Docurnente d'e calificare

ua consmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
DUAE
OSepra
FaurcoecKas rapaHTr4{
oftepru
flo4rnepxt4enrae o
pefrrcTpar{r4rz
IOpI4Ar4r{eCKOro nl4rla u
COOTBCTC'TBI4I4 C

3AI(OHHbIMH
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noJrolr(eHrrrMrr cTpaHbr
pefr4cTparlnr4 osepeHTa
Brruonuenae
o6s:are.irrcrB lro onJrare
HaJroroB, c6opoe u
B3HOCOB COrIUanbI{oro
cTpaxoBaHl4r, B
COOTBETCTBHI,{ C

4eficrny+orquun
3aKOHHbtMt4

IIOJIO}KEHII'IMI,1

Pecuy6nnrcu Mon4ona
rrJrr.r cTpaHbr elo
perficTpauH14

rlo4reeplc4euue
JII{qHOCTII

Bbrf oAo [pno 6p erarcrqrax
co6crseHqrrroB r{ rrx
HECOOTBETCTBI{II B

cvTy ar\vlr cyArl MO CTr4 3 a
yqacTl4e B IeIITeILHOCTII

npecrynuofi
opfaHu3auh il urLr
rpyrrnbr, 3a Koppymir4io,
MorrreHHr.{qecrBo ul us m
OTMbIBAHIIE NCHEI

(Informalia privind denuntirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepreTentut, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin/elor de calificare))

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

Denumirea lotului
Denurnirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
gard

TVA),F

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Lot i
Ilpe4ocranneHr.re
ycnyf rro nocTaBKe
sneKTposr{eprrrr4
I.nfl
noABeAoMC'fBeHIlbrx

yrpexrgeunfi
rrpnM3pr414 CeJra
Kasaxrr.rs na 2022
roA

Operator
economic 1
Operator
economic n

Lot n Operator
economic 1
Operator
economic n



I

J '

// 
* In cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

/  . -' (Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se ve consemna prin: ;,*" tn cazul corespunderii qi prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia cle atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitat[ Rezmatul rispunsului
operator:ului economic

9. Ol'erhrn{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oneraforului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea deevaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot s
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdznt u
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raporl calitate-pre[ r
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
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

L2. Informatria privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevalu:rrea ofertelor:

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

B'actorii de evaluare Valoarea din oferti 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 Pondcrea

Motivul reevaludrii ofertelor
Nl odilicir rile o ucratc
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14. In urmtr examinlrio evaluflrii qi comparfrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie nublic#acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicf,:

in  temeiLr l  ar t .  7 l  a l in .  (1 . )  l i r  a)

Argumentare: Pa6oqan rrrynna uo gaKynmaN{ ronapon n ycflyr nprll,repuu cera Kagarcrr.rq
annyrupyer rur,gIle{ypv npncyxnenrnrr Aorosoqa o rocyAapcrneHHofi gaKvuKu uocpeAcrnoN{
:anpoca uenonr,lx odrepr (ycflvr) J\b ocd-b3wdp1-MD-1639746915839 no npeaocraereHuro ycrvr
uo uocranrce :"fer<lpogrrepruu A.rrg noAneAoN{crnerrrrbrx y.rrjerMeHuE npun,rapuu cera Kagamruq
ua 2022 roA, rar< rcaK rre 6r'rro rroAauo nn eAn[oit otbeprur u gaxynKa ue cocrofl.rrocr.

Info

(InJbrmarea ctperatorilor economici implicali 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
2015 privind achiziyiiti pubtice)

15. Termenul de :rqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectctt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldovu). .

16. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Intreprindcrea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

il

Denurnirea
lotului

Denumirea
operatorului

ec,onomic

Cantitate qi
unitate de

mdsurl

Pre{ul unitar
(flrn TVA)

Pre{ul total
(fIr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

rmarea operatonlor economlcr despre decrzrrle srupului de lucru ru achizitii
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail,
fax, po;td, etc/

In cazul in care valoarea estimat5. a contractului
este mai mic[ decdt'pragurile prevdzute la w|.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizijiile publice

Z 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J l I z
prin mi

le in cazul netransmiterii comunicdrii
loace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in c,azuI transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
3 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

econornic

Numirul
si data

contractului/
acordului-

cadru

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractuluilacordului-
cadru



17. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in ccn"e lct procedura de achizilie publicir aufost aplicate criterii cle durabilitate si s-a incheiat
conlract/cotttracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dure cle senmd, grupul de lucra tleqlarii cii termenul cle aEtepture pentru tncheieres
contractultti/contractelor indicute u fost respectat (excepthnd cazurile previizute de art, 32 atin. (3) at Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum si cii in cuzul tlepunerii contestagiilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorintre, aceastefl au/'ost examinate Ei solu{ionate.

Prin prezentn dure de seamii, grupul de lucru pentru uchizilii con/irmd corectituclinea clesfdqurdrii procedurii
de uchizilie,Jirpt pentru cure pourtd riispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Al\r i l 'Cl l , I  UZUN
(Nume, Prenume)

Au fost aplicate criterii pcntru achizi{ii publicc durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

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

codul cPV al lotuluilloturilor pontru care au fost aplicate criterii
de durabi l i tate:

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

Prelul cel mai scitzut a

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-pre[ a

Cel mai bun raport calitate-cost n



  

  
1 

 

DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 29 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, 022 822 337 
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: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  □ Servicii + □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de menținere de tip SLA și de asigurare a garanției 
infrastructurii pentru soluția SAPI 

Cod CPV 72590000-7, 50312000-5 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638273581954 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047813/ 
Data publicării: 30.11.2021 

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/files/Plan%20provizoriu%20de% 
20achizitii%20BNM%202022%20publicare.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: n/a 
Link-ul: n/a 

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) 223 899,16 

 

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



  

  
2 

 

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] - n/a 

 

5. Până la termenul-limită (data 15 decembrie 2021, ora 11:00), a depus oferta un ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR 

SRL – lot 1, lot 2 și lot 3 
1006600054871 Sergiu GHINCU / Oleg 

CARAUȘ / Vasili 
CHIRTOCA 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR 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 experienței operatorului economic 
în domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit 
(Declarația privind prestarea similară a 
serviciilor) 

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 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului 
pentru lotul 1 și 2 

prezentat 

Demonstrarea accesului la personalul de 
specialitate care va avea un rol esenţial în 
îndeplinirea contractului pentru lotul 3 
(Declarația privind personalul de specialitate 
propus pentru executarea contractului (cu 

prezentat 
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anexarea documentelor corespunzătoare: 
Certificate, CV-uri) 
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) 

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: Servicii de 
asigurare a garanției 
pentru dispozitivele 
de stocare de date 
Hitachi 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

47 087,50 1 serv + + 

Lot 2: Servicii de 
asigurare a garanției 
pentru serverele 
DELL 

43 478,33 1 serv + + 

Lot 3: Servicii de 
menținere de tip 
SLA a infrastructurii 
pentru soluția SAPI 

133 333,28 8* luni + + 

* Cantitatea de luni este indicată orientativ. Contractul va putea fi rezoluționat în mod unilateral de către 
Beneficiar, până la expirarea valabilității lui, cu condiția notificării scrise de către Beneficiar cu o 
perioadă de 30 zile calendaristice, în cazul punerii în funcționare utilă de către Beneficiar a unei noi 
infrastructuri pentru soluția SAPI. În acest caz Prestatorul nu va fi în drept de a solicita careva 
despăgubiri de la Beneficiar. 
 
** 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: n/a 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

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  □  +                      
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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: Servicii de asigurare a garanției pentru dispozitivele de stocare de date Hitachi 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru stocul 
de date de tip_1 
Hitachi HUS 130 Disk 
Array 

 
 
 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

1 serv 21 739,46 21 739,46 26 087,35 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru stocul 
de date de tip_2 
Hitachi HUS 130 Disk 
Array 

1 serv 25 348,04 25 348,04 30 417,65 

Total lei, lot 1 47 087,50 56 505,00 
Lot 2: Servicii de asigurare a garanției pentru serverele DELL 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 2 
(două) servere de 
tip_1 Dell Power Edge 
R620 Server 1U Rack 
Mount 

 
 

 
 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

1 serv 8 801,28 8 801,28 10 561,54 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 2 
(două) servere de 
tip_2 Dell Power Edge 
R620 Server 1U Rack 
Mount 

1 serv 8 801,28 8 801,28 10 561,54 
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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 
Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 2 
(două) servere de 
tip_3 Dell Power Edge 
R620 Server 1U Rack 
Mount 

1 serv 8 801,28 8 801,28 10 561,54 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 
serverul de tip_4 Dell 
Power Edge R720 
Server 2U Rack 
Mount 

1 serv 5 984,87 5 984,87 7 181,84 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 
serverul de tip_5 Dell 
Power Edge R520 
Server 

1 serv 2 464,36 2 464,36 2 957,23 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 
serverul de tip_6 Dell 
Power Edge R320 
Server 

1 serv 1 232,18 1 232,18 1 478,61 

Servicii de asigurare a 
garanţiei pentru 
biblioteca de benzi 
magnetice Dell 
TL4000 Tape Library 

1 serv 7 393,08 7 393,08 8 871,70 

Total lei, lot 2 43 478,33 52 174,00 
Lot 3: Servicii de menținere de tip SLA a infrastructurii pentru soluția SAPI 
Servicii de menținere 
garantate (bazate pe 
acorduri asupra 
nivelului de calitate și 
performanță de tip 
Service Level 
Agreement) pentru 
infrastructura soluție 
SAPI exploatate în 
cadrul Băncii 
Naționale a Moldovei 
(sistem de virtualizare 
și management 
Microsoft, SGBD 
Oracle, soft de backup 
Commvault) 

 
 
 
 
 
 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

8 luni 16 666,66 133 333,28 159 999,92 

Total lei, lot 3 133 333,28 159 999,92 
TOTAL, lei 223 899,11 268 678,92 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

Argumentare: Nu se aplică 
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15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC DAAC SYSTEM 
INTEGRATOR SRL 

23.12.2021 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 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

Cu capital 
autohton 

25/194/2021-
COP din 

28.12.2021 
 

(semnat electronic 

contraparte – 
29.12.2021) 

72590000-7 
50312000-5 

223 899,11 268 678,92 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)  
 

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 □              
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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 pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   



DARE DE SEAMA

de апulаrе а procedurii de atribuire

шr. ЗО cin 99 (J Цое-t

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate muп. Сhisiпйu
IDNo 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achizitii@igp. go v. md ;

Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefoп,
e-mail)

Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md,
022-868-265 , 067 -402-|7 4

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 89566043 56
Tipul obiectului сопtrасtчlui de achйi{ie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de furnizare а energiei electrice pentru anul
2022

Cod СРY 65300000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisй)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul u i guv е r п аm е пt al y,y!_yLttt t е п cl е r. g а v. m,d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 89566043 56
Link-ul: htфs://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 63 89566043 5 6?tab:contract-notice
Data publicйrii: 08. 12.202l

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md;

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in рlапul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://pol itia. md/sites/default/fi les/mod ifi саrеа пr,7 а
planului de achizitie 2021.pdf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nr: -

Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronicё

sursa de fiпапtаrе Buget de stat;

Vаlоаrеа estimatй aei, fiird ТVД) 2 000 000,00

Data solicitйrii clarificйrilor 13 dec 202|.12:24
Expunerea sчссiпtй а solicitйrii de clarificare Iпtrаrеа in vigoare а rеgulilоr pietei este aminata pina la

|.0l,22, faptul dat pune in dificultate participarea
intreprinderilor din piata libera. Odata сч intrarea in vigoare а
regulilor pietei, nu este clar сum ча functiona mecanizmul
fiпапсiаr legat de асhitагеа dezechilibrelor. Саrе este sensul
licitatiei daca in еа pot participa numai intreprinderile
reglementate саrе detin tarif reglementat si aceste
intrerpinderi nu pot oferi un tarif mai ios decit cel reglementat



nici prezenta sarantiile solicitate

Ехрuпеrеа ýuссiпtй а rйsрuпsului Serviciile de furпizаrе а energiei electrice sunt песеsаrе de а
fi achizilionate рбп1 la inceputul noului an bugetar репtrч
asigurarea continuitalii proceselor institu{ionale, bunei
functionйri si indeplinirea atributiilor politiei Na{ionale

Data transmiterii 13 dec 2021. 13:13

4. ModificEri operate in documenta{ia de аtriЬчirе: Nu sunt

5. Рfiпi la termenuI-Iimiti (data 2З,l2.202l, оrа 12:00), au depus oferta 0 ofertan{i: Achizilia
пч а avut loc

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici: Nu sunt

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе solicitate: Nu sunt

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа
ofertei сu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat: Nu s-a solicitat

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru fiecare lot

1L. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat: cel mai mic рrе! qi corespunderea cerin}elor solicitate

12.Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nu se aplicй

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se арliсй

14. iп urmа ехаmiпiriо evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrul рrосеdчrii de
atribuire s-a decis:

а) Anularea procedurii de achizilie
Argumentare: In temeiul art. 7l alin. (1) lit а) din Legea nr.l31/2015 privind achizitiile publice

,,пч а fost depusй nici о ofefta".

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului: Nu se aplicб

17. Contractul de achйi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сu canital strйin

NчmйruI
pi data

contractului/
асоrdului-

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului

fйrd
тчА

incIusiv
тчА

contractului/acordului-
саdru

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd lеrmепul de aýleplare репtru tncheierea contractalui/coпlraclelor iпdicate а
fost respectat (ежсерtапd cazurile prevdzute de ап. 32 alib (3) al Legii пr, 131 din 3 ialie 2015 piviпd achiziliile publice ), рrесum si
сd tп cazul depuпefii coпleslaliilor qi/sau recep|loпdril rapoartelor de moпitorizare, aceastea аu tost ехаmiпаtе si sоlu|iопаlе,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucra репtru achizi|ii сопtirmd corectitucliпea destdsurdrii procedurii cle achizilie, fapt репtru
care poartd rdsрuпdеrе соп|оrm prevederilor legale lп vigoare.

Conducitorul Grчрчlчi de luсrч репtrч achizi{ii:

Arcadie AF'TENIUC

ff;,,*,,,",:'"t1Я



































DBCIZIE

de аtriЬuirе а contractului de achizi{ii publice g
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. осds-ЬЗwdрl-N,{D- |638777445754 din 06. \2.2О21

1. Date cu рriчiге la autoritatea сопtrасtапtй:

F"".''"Dепumirеа autoritй{ii contractante Сепtrul Na{ional de Transfuzie а SAngelui

Localitate Мuп. Chiqinёu

IDNo
Adresa

N"-i

l00660l004242

Str. Academiei, 11

-3?з z, юr0s0
Numiг de fax

E_mail oficial

+з7з 22 109085

singe@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Реrsоапа de contact (N um e|pr е пum е, t el еfоп, е - mа i l) 022_ l 0-90-70

2.Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:
Tipul procedurii de atr;ibuire aplicate ИСеrеrеа ofertelor de рrеlчriЪLБПrЪj...h"а

пАltеlе: ГlпrJiспtil
Едq9"Зщз r|ýзфrizitiе гереtаtй (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectulrrri сопtrасtчlчi de achizi{ie/
асоrсlulчi-саdrч

вuпuri п servicii И Luсrёri п

Obiectul achizi{iei Servicii privind deseurile medicale
Cod СРV
Е-р 

" 
п",.еа -ott""l,rtltй;@

procedurii de аl;riЬчirе ('iп cazul aplicdrii altor
proc edur i de с dt li<it alia,de s с his d)

90524000-6_
Prevederile alin. (1) аrt. 57 а Legii 131/20lj
privind achizi{iile publice

рrосеdurа de atribuire (se va iпdictl diп cadrul
por t alului guуеrпаlmепtаl wцц, mlgцgfuцgоч. md\

Nr: ocds-b3wdp 1-Ц{D-|6З8777 4457 54
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tende r12\ 0аi5Oф
Data publicбrii 06.1 2.202l

tЦЦ":цзjgзфizi{ii pu blice utilizatйr Иachizitii.ma; п e-liciИbrna; п ypt*,de-"d
Апчп{ de inten{ie publircat iп ВАР (du,,оd caz) Data:

Link-ul : https:/tenders/ocds-b3wdp l -MD-
| бз 87 7'7 4 4 57 5 4 ?tab:contract-not i се

lehnici qi instrunrente slpecifice de atribuire
/duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
ЙLicitatie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sцrsа de fiпап{аrе ИBuget de stat; пВugеt С@
пSursе ехtеrпе; пАltе sursе: [Iпdiсецi|

Vаlоаrеа estimatji Qei, JИrd ТVД) 384000,0 MDL

3. clarifir:iri privind documenta{ia de atribuire: Nч ач fost solicitate
(Se va соmрlеlа i|п сqzul tl,t cqre uufclst solicitate clarificdri)

Data solicitirii clrrrifi сй rilоr
Denumirea оIеrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а scllicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа sчссiпtй а riispunsului
Data transmiterii



4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care aufost operate modficdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE ;rrezentate de сйtrе
operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr Nu sunt
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfогmаrе
(dupd caz)

[hdica|i sursa utilizatй si dctta pub,licйriiJ

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

5. РАпi la termenul-Iimiti (data 17.12.202l оru 10:00), au depus oferta _1_ ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
aLdministratorii

1. ECOSTAT SRL l 0 1 5600008524
I3altag Lilian
Negru Leonid

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrulчi economic:

ECOSTAT SRL
Documentele саrе constituie oferta

(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsl)uпdе)

DUAE prezentat

Oferta prezentat

Сеrеrе de participare
(Anexa nr.7)

prezentat

Declara}ie privind
valabilitatea ofertei
(Anexa ш. 8)

prezentat

Specifica{ii tehrLice
pentru bunurile ofertate

prezentat

Specificalii de рrе!
pentru bunurile ofertate prezentat

Licenta de activitate prezentat

certificat de
conformitate

prezentat

Declara}ie privind
confi rmаrеа identitalii
beneГrciarilor efectivi qi
neincadraTea acestora in
situatia condamnйrii
pentru participarea la
activitali ale unei
organiza[ii sau gruрйri
criminale, репtru
corup}ie, fraudё gi/sau
spalare de bani
Garantia pentru оfеrtе prezentat



Gаrап}iе de bunii
execu{ie

Documente de calificare
S|е уа сопsпша рriп:

Апеха пr.7)
Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

Specificafii tehnice
bunurile оfеrtаtt:

Specificalii de рrе!
bunurile ofertatc:
de activil,ate

Declara}ie privind
confi rmаrеа idenlritёlii
beneficiarilor efectivi qi
пеiпсаdrаrеа acestora itr
situalia condamniirii
pentru participarc:a la
activitйli ale unei
organizalii sau gruрйri
criminale, pentru
соruр}iе, fraudй gi/sau

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса iп coпformitate cu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se уа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu rоrЪrрuid, ceriпleloi de catiJiiar:e11-

7. Infiornra{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitate:



Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(fПrй ТVА)

cantitate
qi unitate
de misчri

Crrrelspundre
rеа сu

с:еriп,{еlе de
c:alificare

Соrеsрuпdеrе
acu

specifica{iile
tehnice

servicii de
colectare,tratare,
traпsportare si

еlimiпаrеfiпаld а
deseurilor solide

si lichide
rezultate diп
activitatea

medicald а CNTS

SRL ECOSTAT 14,90 24000
kg

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе se ча iпdica 1lre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu ceriп|ele de c:alfficare" ýi "Cores,pl,l,,пderecl cu specirtcцiile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,, -" tп cazul пe,corespuпderii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritifi sau сопfirmаrеа чпоr date privincl соlrеsрuпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre!ului anormal de scizut) s-a

solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitatй Rezmatul risp unsului ореrаtоrчlui
есопоmiс

Nu ач fost
solicitate

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica(i:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respirrgerii/rlescalifi cйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicasiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scizut И
costul cel mai scazut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pret tr

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12.Informa{ia privind factorii de ечдlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Nu se арIiсй

+ +



13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаlчйriii oferl;elor
Modificirile operaLte

14. in чrmа exa,minйr,i, ечаlчйrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

Atribtrirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё: ---

in temeiul аrt. 71 alin. _-_ lit. _-_ al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5 privind achizijiile publice

Аrgчmепtаrе: -

15. Соmропеп{а grчрчlчi de lчсrч:

Nr. Lot Dlenum ire:t operatorului
ecollomic

Cantitate qi unitate de
mйsurй

Suma total
(fйrп ТVА)

sumа total
(incIusiv ТVА)

Servicii
privind

deseurile
medicale

SRL ECOSTAT kg з57 600,00 429 120,00

Nr. Nume,, Рrепчmе Func{ia in cadrul
gruрului de lчсrч

sеmпйtчrа

1 DoirLa E}irnari
Pregedintele grupului de
lucru ,{fuma,lr

2 Lavric Ccrina Secretar @"
3 Zinaicla Anastas МеmЬrul grupului de lucru '#щ
4 вrеаlrпй Dorin

МеmЬrul grupului de lucru &-_
э Svet_Lanir Beiu

Membrul grupului de lucru 'Sz4





















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice

de irncheiere a acorduluicadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.Zain eg' l2-202)

tr
tr

v

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procerdura de atribuire:

Denumirea autoritS(ii contractatnte Prim6ria municipiului Orhei

Localitate Or. Orhei.

IDNO r 00750t 008007

Adresa str. V. Mahu 160

NumIr de telefon 023522767

Numir de fax
E-mail oficial 'imariar2orhei.rnd

Adresa de internet www.orhei.md
persoana de contact (nume, p'renume, telefon, e-

m0il)

Viorica Creciun, 06820627 0

Tipul procedurii de atribuire aplicate ffi pre{uri nlicitafie deschisa

rAltele: IIndicati]

-Procedura 
de achizi(ie repetatii (dupg q4- Nr:

Trt*l obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii v Lucrtrri n

Obiectul achizi{iei Se*XUiae ehborare a documentaliei de proiect

a Cazangeriei TM, alimentarea cu gaze naturale a

instituliei publice de educalie timpurie nr.8 Vintulel

str. Constantin Negruzzi, nr 105 Si a instituyiei

publice de educalie timpurie nr.4 Clopolel str'

Vasile Mahu, nr. I 38 din *uL
Cod CPV 7 l 200000-0

Expunerea motivuluiltemeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (tn ,:azul aplicdrii altor

oroc eduri decdt licitasia deschis d)

@ind achiziliile Publice din

03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul

p ort alului guv ern am e n t al www.,mt ende r. g ov. md )
Nr: ocds-b3wdP1:MD-16385 I 8l I 5387

MD- I 6385 I 8 1 1 53 87?tab=contract-notice

Data publicdrii: 03 .12.2021

Plntforma de achizi(ii publice utilizatl v'actrizitiimd; n e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
prrblice a autoritl{ii contractante

nDa rNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de inten(ie publicat in BAP (dtqd caz)
Link-ul:---

Tchnici qi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

oAcord-cadru nsistem dinamic de achizifie vlicitalte
electronici nCatalog electronic

Sursa de finan(are rBuget de stat; nBuget CNAM; trBuget LINAS; trsurse

externe; nAlte surse: tbuSet locau

Vnfoarea estimatl (lei, fdrd TfA) 189 340.00



3. Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de

ctrtre operatorii econornici:

Data solicitlrii clarifi cI rilor
Denumirea operatorului econornic

ExDunerea succintl a solicit[rii de clarificare
Exnunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

4, Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

(,\e vo 'eta in cazul tn sqlns qv fost
Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/atte mijloacelor de informare
duod caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-limit[ de depunere qi cleschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[Indicali numdrul de zile]

5. pin5 la termenul-limitii (data 23.l2.2l2l,ora 10:30), au depus oferta I ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsociaIii/
administratorii

I Efect eas SRL l0l 16000421 59 Mironov Veronica

Denumire document
Denumirea operatorului econp4q!q

Efect gas SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: Prezentat, @
Propunerea tehnica prezentat

Propunerea financiard prezenlg!

DUAE preze4lg!

Garanfia pentru ofertd
(duod caz)

nu corespunde

Documente de calificare
Se vcr consmna prin: prezentat, ryeprezentat, nu cor

ce.tificaudecirie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat

a[ persoanelor iuridice

prezentat

Actul care atesti dreptul de a executa lucrdri de proiectare prezentat

Ultimul raport financiar vizat qi inregistrat prezentat

C..tifl,cat de ef*tra* sistematicd rr pl61ii impozitelor,contributiilor eliberat

de Inspectoratul Fiscal de Stat

prezentat

Decl"ral,a prirfd confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi Ei

neincadraria acestora in situa{ia condamn6rii pentru participarea la activit6ti

ale unor organiza{ii sau grupbri cri:minale, pentru corupfie, fraudi qi/sau

spdlare de bani

prezentat

Oectaratie Oe neincadrare in situaliile ce determin6 excluderea de la

procedura de atribuire, ce vin in aprlicarea art. l8 din Legea nr' 131 din

03.07.2015

prezentot

Formularul informativ despre of'ertant prezentat

Del"ollstrarera experienlei operatorului economic in domeniul de activitate

similara obiectului contractului ce urmeazb a fi atribuit
prezentat

Oeclaralie privind personalul de specialitate gi/sau a expe(ilor
oropus/propusi pentru implementarea contractului

prezentat

2



@{ile din contractcare suntindeplinite de

catre ace$tia

prezental

Informalie privind asocierea preryna!

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitale cu cerinlele din documentalia de

atiibuire Sf ie va consemnq prin: pre1enlat, neprczentat, nu corcspunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu

c ore spundecer inle I or de c al ifi c are) )

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul ofertei
(lErd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice

Lot I Operator economric I
Operator econonric n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Coiespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunde-rea cu specificaliile

teinice " , se va ,onrr*no prin: ,, I " tn cazul corespunderii qi prin ,, '" in c(aul necorespunderii)

8. pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inctusiv justificarea pre(ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsuluii operatorului
economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/de5qqlific5:rii

Efect gas SRL Nu a prezentat garanlia pentru oferti in conformitate cu

cerinlile cuprinse in documentatia de atribuire (prin transfer

bancar la contul autorit{ii contractante conform datelor

bancare mentionate) .

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v
Pentru mai multe loturi cumulate o

Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind num6rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sc[zut v
Costul cel mai scazut tr
Cel mai bun raport calitate-Pr4 o
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun roport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)



Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea c,peratorului economic n I'otal

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalutrrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinlri, evalutrrii qi comparilrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizifie publictr/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. .71alin. I lit. c-.

Argumentare: oferta depus[ nu a intrunit cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (nu a

prizentat garanfia pentru br..tl in conformitate cu cerinfele cuprinse in documentafia de atribuire).

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru ichiziyii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(fErI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de tlransmitere

Efect sas SRL ? 9. .{e eDe.l e-mail

-in carut in care valoarea estimatd a contractului este

mai mic[ dec6t pragurile prev[zute laart.2 alin. (3)

al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

i e zilein cazul transmiterii comunic[rii prin

miiloace electronice si/sau fax n
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice $i/sau fq4 s'-
ffia estimata a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute laart'2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice qi/sau fax o

tr tO zite in cazul netransmiterii comunic[rii prin

miiloace electronice Ei/sau L

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3
'iulie 

20]5 privind achtziptle publici, inclusiv o termenelor de aqteptare, se efec-tueazd in conformitate

,u pr"uri"rile TITLULUT iV Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civil al Republicii

Moldova). 
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17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de

valabilitate al
contractului/acordul

ui-cadruIara
TVA

18. Informa(ia privind achizi(ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul tn 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):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare penlru tncheiereu

contractului,/contractelor indicate afosl respectal (exceptdnd cazurile prevdzute de arl 32 alin (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum Si cd in cazul depunerii contestaliilor Si/sau recepliondtii rapoartelor de

monilorizare, aceasteq au fost examinate Si solulionale,

Prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirm' corectitudinea desfisurdrii procedurii de

octtizilie,fapt pentru care poartd rdtspundere conform prevederilor legale tn 'tgoafe.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Pavel VEREJANU
(Nume, prenume le)

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

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA djin contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali 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:

Prelul cel mai scdzut D

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Prel E

Cel mai bun raport calitate-cost a

inclusiv
TVA



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. ___ din £% >if S O j'f

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ i i  c o n tr a c ta n te C o le g iu l  d e  E c o lo g ie  d in  C h is in a u

L o c a lita te m u n . C h iş in ă u

ID N O 1 0 0 7 6 0 0 0 0 8 7 9 0

A d r e sa str. B u r e b i s t a  7 0

N u m ă r  d e  te le fo n 0 2 2  5 5 5  261

N u m ă r  d e  fa x 0 2 2  5 5 5  261

E -m a il  o fic ia l c o le c o lo g ie @ g m a i l .c o m

A d r e sa  d e  in te r n e t w w w .c o le c o lo g ie .m d
P e r so a n a  d e  c o n ta c t
(nume, prenume, telefon, e-m ail)

N e g a r a  N in a ,  n e g a r a .n in a 8 @ g m a i l .c o m  
0 2 2  5 5 5  261

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a c h iz iţ ie C e r e r e a  o f e r t e lo r  d e  p re tu r i  □

L ic i ta ţ ie  d e s c h is ă  □ A l te le :  [Indica ţi/
O b ie c tu l a c h iz iţ ie i L u c r ă r i  d e  r e a b i l i t a r e  a  b lo c u r i lo r  s a n i ta re  

la  c ă m in u l  la  C o le g iu l  d e  E c o lo g ie

C o d  C P V 4 5 4 0 0 0 0 0 -1

V a lo a r e a  e s t im a tă  a  a c h iz iţ ie i 1 0 8 6  8 8 2 ,5 0

N r . şi lin k -u l p r o c e d u r ii  (se va indica din cadrul 
portalului suvernam enta l w w w .m tender.sov.m d)

N r :o c d s - b 3 w d D l - M D - 1 6 2 7 0 6 5 9 3 0 4 8 8

L in k :

h t tp s : / /m te n d e r .g o v .m d / te n d e r s /o c d s -
b 3 w d p l-M E > -

1 6 2 7 0 6 5  93  0 4 8 8  ? ta b = c o n t r a c t - n o t ic e
D a ta  p u b lic ă r ii  a n u n ţu lu i  d e  p a r tic ip a r e 2 3 .0 7 .2 0 2 1

D a ta  (d a te le )  ş i r e fe r in ţa  (r e fe r in ţe le )  p u b lic ă r ilo r  
a n te r io a r e  în  J u r n a lu l  O fic ia l a l U n iu n ii  E u r o p e n e  
p r iv in d  p r o ie c tu l  (p r o ie c te le )  la  c a re  se  r e fe r ă  
a n u n ţu l r e sp e c t iv  (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

T ip u l c o n tr a c tu lu i d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-c a d r u B u n u r i  □ S e rv ic i i  □ L u c r ă r i  □

C o n tr a c tu l d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u l-c a d r u  se  r e feră  la  
u n  p r o ie c t  ş i /s a u  p r o g r a m  f in a n ţa t  d in  fo n d u r i a le  
U n iu n ii  E u r o p e n e

N u  □ D a □

S u r sa  d e  f in a n ţa r e B u g e t  d e  s ta t  □ B u g e t  C N A M  n  

B u g e t  C N A S  □ S u r s e  e x te r n e  □ 
A l te  s u rs e :  [ Ind ica ţi/

D a ta  d e c iz ie i  d e  a tr ib u ir e  a  c o n tr a c tu lu i d e  
a c h iz iţ ie /  a c o r d u lu i-c a d r u

12 a u g u s t  2 0 2 1

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic N O B I L  I N V E S T  S R L
N r . şi d a ta  c o n tr a c tu lu i  d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-  
c a d r u

N r: 11

D a ta :  2 6 .0 8 .2 0 2 1

COUKHUl DB BCOLOfllE DHt CBlfRiiS

mailto:colecologie@gmail.com
http://www.colecologie.md
mailto:negara.nina8@gmail.com
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i  d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-  
ca d r u

F ă ră  T V A : 9 2 4  1 8 4 ,9 4

I n c lu s iv  T V A : 1 1 0 9  0 2 1 ,9 3

T e r m e n  d e  v a la b il ita te 3 1 .1 2 .2 0 2 1

T e r m e n  d e  e x e c u ţie 2  lu n i

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

T ip u l m o d if ic ă r ilo r M ic ş o r a r e a  v a lo r i i  c o n t r a c tu lu i  □
M a jo r a r e a  v a lo r i i  c o n t r a c tu lu i  □
M o d if ic a r e a  te r m e n u lu i  d e  e x e c u ta r e /  l iv r a r e /  
p r e s ta r e  □
M o d if ic a r e a  te r m e n u lu i  d e  v a la b i l i t a te  □ 
R e z e l ie r e a  c o n t r a c tu lu i  □
A lte le :  [.Ind ica ţi/

T e m e iu l ju r id ic Legea nr.131 din 03.07.2015, Art. 76, al. (7), p.2) 
a), b

C r e ş te r e a  p r e ţu lu i în  u r m a  m o d if ic ă r ii  (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează p re ţu l actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului- 
cadru1

M o d ific a r e a  a n te r io a r ă  a  c o n tr a c tu lu i d e  
a c h iz iţ ii  p u b lic e /a c o r d u lu i-c a d r u  (după caz)

[Se vor indica toate m odificările operate 
anterior şi valoarea acestora /

A lte  in fo r m a ţii  r e le v a n te

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se Vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)
Natura si amploarea lucrărilor nu sunt vizate de modificare

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)
La cererea Antreprenorului, din cauza situaţiei pe piaţa materialelor de construcţie, unde se înregistrează o creştere 
extremă a preturilor la materialele utilizate în cadrul lucrărilor de reparaţie, astfel încît s-a produs perturbarea 
procesului de achiziţionare a materialelor ea urmare a necesităţii de a identifica si negocia preturi rezonabile, care 
să asigure capacitatea financiară pentru executarea integrală a tuturor lucrărilor. De menţionat că lucrările sunt 
finalizate în proporţie de 95%, însă au fost identificate necesitatea executării unor lucrări suplimentare, fără de 
care lucrările potrivit contractului nu pot fi realizate în continuare. Aceste lucrări si volume suplimentare au apărut 
deoarece clădirea este foarte veche, si în procesul de demolare au fost vizibile unele defecţiuni exprimate prin 
fisuri si găuri, care necesită lucrări de consolidare a acestora si care sunt necesare pentru implementarea cu succes 
a proiectului. Acestea nu au putut fi prevăzute nici cum la etapa iniţiala de elaborare a caietului de sarcini, ci doar 
pe parcursul derulării lucrărilor. în acest sens un deviz de cheltuieli este elaborat si transmis spre expertizare către 
verificatorul de stat. Prin urmare este necesara prelungirea termenului de execuţie si respectiv a termenului de 
valabilitate a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru n r._ 2 __din
28.12,2021____a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de executare a lucrărilor

inclusiv termenului de valabilitate a contractului până la 31.03.2022.
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Conducătorul grupului de lucru:
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: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
md; www.tender.gov.md

tru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820- 
1; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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mode!-I ip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 11 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante C o n siliu l R aional S o ld an esti
Localitate o r.S o ld an esti
IDNO 1007601006405
Adresa

■*
o r.S o ld an esti s t r .3 1 A u g u st 1

Număr de telefon 0 2 7 2 -2 -5 4 -8 3
Număr de fax 0 2 7 2 -2 -5 3 -6 6
E-mail sec tia eco n o m ie .sd @ g m ail.co m
Adresa de internet
Persoana de contact G alin a  N ani

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi n L i c i t a t i e  d e s c h i s ă  

□ A l t e l e :  [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) N r :

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

B u n u r i  □ Servicii □ L u c r ă r i  □

Obiectul achiziţiei A

“întreţinerea drumurilor publice locale raionale 
in perioada rece (deszăpezirea,combaterea
poleiului) an. 2022”

%

Cod CPV 90620000-9
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.gov.md)

N r :  ocds-b3w dD  1 -MD-16394679X 4072
L i n k - u l :  a c h i z i ţ i i . m d / r o / p u b l i c / t e n d e r / 2 1 0 4 8 6 2 0

D a t a  p u b l i c ă r i i :  14.12.2021
Platforma de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md; □ e - l i c i t a t i e . m d ;  □ y p t e n d e r . m d

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) D a ta :

L i n k - u l :

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ A c o r d - c a d r u  n S i s t e m  d i n a m i c  d e  a c h i z i ţ i e  □ L i c i t a ţ i e
* *

e l e c t r o n i c ă  n C a t a l o g  e l e c t r o n i c

Sursa de finanţare
£  v,

□Bueet de stat: n B u e e t  C N A M :  n B u e e t  C N A S :  

□ S u r s e  e x t e r n e ;  n A l t e  s u r s e :  [Indicaţi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 500000

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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 27.12.2021 ora 09:00), au fost depusa o singura ofertă;

Nr. Denumirea operatorului economic
•

IDNO Asociaţii/
administratorii

1. ÎI „Mariana Druţă” 1005606001593 D ru ta  M arian a

2.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

A

II „Mariana 
Druţă”

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

P ro p u n erea  teh n ic ă + *

P ro p u n erea  f in an c ia ră 4-
DUAE +

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

F orm ularu l o ferte i +
Devizele de cheltueli +
Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului

+

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajului si

+
-

2



echipamentul necesar 
pentru indeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului
C ertifica t de e fec tu a rea  
s is tem atică  a p lăţii 
im p o z ite lo r,co n trib u ţiilo r 
e lib e ra t de In sp ec to ra tu l 
F iscal

+

C ertifica t/D ec iz ie  de 
în reg is tra re  a 
în trep rin d e rii/E x s tra s  d in  
R eg istru l de S tat al 
p e rso an e lo r ju r id ic e

+

Info rm aţii g en era le  
desp re  o fe rtan t

+

R aport fin an c ia r an .2 0 2 0  
v izat si în reg is tra t de 
o rgane lle  co m p eten te

+

D U A E +

D eclara ţie  p riv ind  
v a lab ilita tea  o ferte i

+

C erere  de p a rtic ip a re +

(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
A

“întreţinerea drumurilor 
publice locale raionale in 
perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022”

A

II„Mariana
Druţă”

499206,76 i
%

+

m

+

a

* 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 stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

3



Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată
*

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
—

Motivul respingerii/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
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea •

•

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

4



Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total
*

(inclusiv
TVA)

“întreţinerea drumurilor 
publice locale raionale in 
perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022”

A

II „Mariana 
Druţă”

1 499206,76 499206,76 599048,11

Anularea procedurii de achiziţie publică:
/v

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ÎI „Mariana Druţă” 28.12 .2021 -g h ip a ta lam u s@ g m ail.co m

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
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:
A

In cazul în  care  v a lo a re a  e s tim a tă  a  co n trac tu lu i este  
mai m ică  decât p rag u rile  p rev ăzu te  la art. 2 a lin . (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iu lie  2015  p riv in d  ach iz iţiile  
pub lice

□  6 zile în  cazul tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □
□  11 z ile  în  cazu l n e tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □

A'

In cazul în  care  v a lo a re a  e s tim a tă  a  co n trac tu lu i este  
eg a lă  sau m ai m are  d ecâ t p rag u rile  p rev ăzu te  la  art. 2 
alin . (3) al L egii nr. 131 d in  3 iu lie  2015  p riv in d  
ach iz iţiile  p u b lice

□  11 zile  în  cazu l tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □
□  16 z ile  în  cazu l n e tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat

5
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Denumirea
operatorului

economic

A
întreprind

erea:
Cu capital

_ .autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractulu
i/acordului-

cadru

- .

lIllIlillaS Œ IlilB I' s: . . ....-
m  1 a 

. ..
...... : :

fără TVA
'' '. , ■ ... ■ : V- ..... . ■

■" ' • . ■ • ' " :-, : :
- •

: :

.

inclusiv
TVA

;

M S i l  i  Mw№ * ê •■ .
. i.. . : .

A

II„Mariana
Druţă

a u to h to n 42/21
30.12.21 90620000-9

499206,76 599048,11 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
şi s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii
*  «  o -  *  i* ■ * > . - * .

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-pre( □ 

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 fost 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 fost examinate şi soluţionate. m

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudin 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vi

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)

procedurii

6
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 11 din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante C o n siliu l R aional S o ld an esti
Localitate o r.S o ld an esti
IDNO 1007601006405
Adresa

■*
o r.S o ld an esti s t r .3 1 A u g u st 1

Număr de telefon 0 2 7 2 -2 -5 4 -8 3
Număr de fax 0 2 7 2 -2 -5 3 -6 6
E-mail sec tia eco n o m ie .sd @ g m ail.co m
Adresa de internet
Persoana de contact G alin a  N ani

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi n L i c i t a t i e  d e s c h i s ă  

□ A l t e l e :  [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) N r :

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

B u n u r i  □ Servicii □ L u c r ă r i  □

Obiectul achiziţiei A

“întreţinerea drumurilor publice locale raionale 
in perioada rece (deszăpezirea,combaterea
poleiului) an. 2022”

%

Cod CPV 90620000-9
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.gov.md)

N r :  ocds-b3w dD  1 -MD-16394679X 4072
L i n k - u l :  a c h i z i ţ i i . m d / r o / p u b l i c / t e n d e r / 2 1 0 4 8 6 2 0

D a t a  p u b l i c ă r i i :  14.12.2021
Platforma de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md; □ e - l i c i t a t i e . m d ;  □ y p t e n d e r . m d

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) D a ta :

L i n k - u l :

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ A c o r d - c a d r u  n S i s t e m  d i n a m i c  d e  a c h i z i ţ i e  □ L i c i t a ţ i e
* *

e l e c t r o n i c ă  n C a t a l o g  e l e c t r o n i c

Sursa de finanţare
£  v,

□Bueet de stat: n B u e e t  C N A M :  n B u e e t  C N A S :  

□ S u r s e  e x t e r n e ;  n A l t e  s u r s e :  [Indicaţi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 500000

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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 27.12.2021 ora 09:00), au fost depusa o singura ofertă;

Nr. Denumirea operatorului economic
•

IDNO Asociaţii/
administratorii

1. ÎI „Mariana Druţă” 1005606001593 D ru ta  M arian a

2.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

A

II „Mariana 
Druţă”

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

P ro p u n erea  teh n ic ă + *

P ro p u n erea  f in an c ia ră 4-
DUAE +

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

F orm ularu l o ferte i +
Devizele de cheltueli +
Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului

+

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajului si

+
-

2



echipamentul necesar 
pentru indeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului
C ertifica t de e fec tu a rea  
s is tem atică  a p lăţii 
im p o z ite lo r,co n trib u ţiilo r 
e lib e ra t de In sp ec to ra tu l 
F iscal

+

C ertifica t/D ec iz ie  de 
în reg is tra re  a 
în trep rin d e rii/E x s tra s  d in  
R eg istru l de S tat al 
p e rso an e lo r ju r id ic e

+

Info rm aţii g en era le  
desp re  o fe rtan t

+

R aport fin an c ia r an .2 0 2 0  
v izat si în reg is tra t de 
o rgane lle  co m p eten te

+

D U A E +

D eclara ţie  p riv ind  
v a lab ilita tea  o ferte i

+

C erere  de p a rtic ip a re +

(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
A

“întreţinerea drumurilor 
publice locale raionale in 
perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022”

A

II„Mariana
Druţă”

499206,76 i
%

+

m

+

a

* 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 stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

3



Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată
*

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
—

Motivul respingerii/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
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea •

•

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

4



Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total
*

(inclusiv
TVA)

“întreţinerea drumurilor 
publice locale raionale in 
perioada rece 
(deszăpezirea,combaterea 
poleiului) an. 2022”

A

II „Mariana 
Druţă”

1 499206,76 499206,76 599048,11

Anularea procedurii de achiziţie publică:
/v

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ÎI „Mariana Druţă” 28.12 .2021 -g h ip a ta lam u s@ g m ail.co m

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
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:
A

In cazul în  care  v a lo a re a  e s tim a tă  a  co n trac tu lu i este  
mai m ică  decât p rag u rile  p rev ăzu te  la art. 2 a lin . (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iu lie  2015  p riv in d  ach iz iţiile  
pub lice

□  6 zile în  cazul tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □
□  11 z ile  în  cazu l n e tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □

A'

In cazul în  care  v a lo a re a  e s tim a tă  a  co n trac tu lu i este  
eg a lă  sau m ai m are  d ecâ t p rag u rile  p rev ăzu te  la  art. 2 
alin . (3) al L egii nr. 131 d in  3 iu lie  2015  p riv in d  
ach iz iţiile  p u b lice

□  11 zile  în  cazu l tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □
□  16 z ile  în  cazu l n e tran sm ite rii co m u n icării prin 
m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax □

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat

5
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Denumirea
operatorului

economic

A
întreprind

erea:
Cu capital

_ .autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractulu
i/acordului-

cadru

- .

lIllIlillaS Œ IlilB I' s: . . ....-
m  1 a 

. ..
...... : :

fără TVA
'' '. , ■ ... ■ : V- ..... . ■

■" ' • . ■ • ' " :-, : :
- •

: :

.

inclusiv
TVA

;

M S i l  i  Mw№ * ê •■ .
. i.. . : .

A

II„Mariana
Druţă

a u to h to n 42/21
30.12.21 90620000-9

499206,76 599048,11 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
şi s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii
*  «  o -  *  i* ■ * > . - * .

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-pre( □ 

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 fost 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 fost examinate şi soluţionate. m

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudin 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vi

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)

procedurii

6
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DARE DT] SIIAMA

de atribuire a contractului de achizitii or"rblice

Nr. 8 dn .)1.12.2021

autoritatea contracta nti :l. Date cu privire la

Denumirea autoriti contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numdr cle telefon
Numlr de fax
Fl-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nttme, prenume, telefon, e-

mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ul nrocedurii de atribuire anlicate

U/ S,P$l!ql u I Raional Cdlara$i

r 003609 r 503 r 7

anu 59

)Y-!',\-sl' 91b{at !l!:[Lq_ -Badaqca Gheorghe, 06843241 l,.jLrrist-inrspf@rnail.ru

nCererea oferlelor de oreturi

l6torie

Procedura dc achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:21048558
Tipul obie ctului contractului de achizi(iel
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuir"e (in cazul aplicdrii altor

t?! e, eitl L! ds!!llJst1tl!q-(!.a !! h N)
Procedura de atribuire (se va indica din catlrul
p o r t a I u I u i gut) e rn atn c n I a I v,vt,v,. tn I c n d e r. gov. m d )

Platforma de achizitii blice utilizatl

v-93lg*":tl*atil (ki, fdrd TVA) 000.00

3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:

(Se t,a contplela in cuzul in care uu.fbst solicituta r'luri./ic'ciri)

Data solicit[rii clarifi cirilor
Denumirea orreratorului economic

or. Cdldragi str. N. Testenri
024,112-l | -35

9831 0000-9
Atr.57 al.l al Legii privind achiziliile publice nr.l3l din
03.07.2015

Nr: 21048558

qg! l:! j v!pL-I4 D -l! -1218 ??qq7i?
QeguQli.gr",ll t?-_j21
r-l a-ch rzitii.nrd;

l-ink-ul cdtre plarrul de achizilii pLrblice pr,rblicat:

www.sr-calarasi. ms.md

I-ink-u l:
n [-icitatie electronicd

.BugetCM

Procedura a fost inclusd in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii contractante

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd ca:)

Tehnici si instrumente specifice de atribuire

Sursa de finantare

Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare



4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in,care au.fost operate modi/icdri)

Rezumatul modifi c[rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare findiculi .sur,su utilizatd ;i data publicdriiJ
(dupd ca
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

flndica1i numiirul de zileJ

5. Piini fa termcnul-limiti (data 21.12 2021, ora l0:00), au depus oferta I ofertani:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentelc de calificare qi aferente DUAIT prezentate
de citre operatorii economici:

Denumirea operatorului economic
Denumire document SRL Unfloria

Documentele ce constituie oferta
'Se va consmna prin: prezental, neprezenlal, nu core

Garantia pentru oferta
ktlatglz)
l)ovada inregistrarii persoanei juridice, in conlbrnritate cu
p-ryI9qsl&19g919 SUlCls llcere gfe[q$]l! este stabilit _

C._{t!q q!_pf.1 v i n d d ef i n erea,gg1 tyl_11{99 a r

Dovada lipsei restarrtelor fatd de bLrgetLrl pLrblic rfg[glfd
Certificate de conformitate sall alte documente ce confirmb prezentat
ca I itatea. deterserrti lor
Declaralia privind lista principalelor prestbri etbctuate irr prezentat
LrJ t i m i i 3_ an i d e ac!1y.llg!L.c!!_l Ld! !g!!ry991 o rj:l r-11 ll q_19

(lnfttrmatria privind denunirea clocuntentelor prazentale .\e t,a inelica tn conformitatc cu c'erinlele din
rktcuntentalia de utribuire ;i se va consenxna prin: prercntat, neprelentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertclor cu cerintele solicitate:

prezental

Denumirea lotului
Dcnumirea

operatorului
economic

Prctul ol'e rtei
(tira TVA)*

Cantitate qi

unitate de
Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnicemasura
Lot I Servicii de

ilitorie
lnchirierea gi spdlarea

lcnjeriei de pat

Propunerea tehnicd
ProDuuerea financiard

SRI- Unfloria 329 692,00

1.1000 kg.



articolelor rnedicale
oroori i

Sp6larea - Halatelor
rredicale

I 700 buc

Spdlarea -
plapumelor de iarrrl

800 buc

Spalarea -saltelelor 50 buc

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelut ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" $i "Corespunderea cu specificaliile
lchnice" , se va consemna prin; ,,+" in cazul corespunclerii;i prin ,,-" in cazul necctrespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirnfarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de

scdzut) s-a solicitat:

9, Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru flecare lot:r:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul celmai scdzut n

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul in care ofertele au.fosf reevaluate repetat)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul I )onderea

Dcnum re factorul n )onderca

Denumirea oDeratorului econontic n ll'otal
Dcnum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile oDerate



14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziIie publica:

Denumirea lotului

Inchirierea
spalarea - lenieriei

_dc pat *_
Spdlarea - lenjeriei qi

articolelor medicale
ll

Spdlarea - Halatelor
rnedicale

Spdlarea -
plapunrelor de

lanla

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

395 600,00

280 000,00

Sp6larea *
sa ltelelor

Anularea procedurii de

in ternciul art. 71 alin.

200() kg

I 700 buc

achizi!ie public[:

lir _ .

37 000.00

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici clesprc deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

([nftirmarea operatorilor economici intplicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al I'egii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

irr cazul in care valoarea estirnatd a contractului este Z 6 zile in cazul transrniterii coniunicdrii prin

rnairnicddec6tpragLrr.ilepr.evdzute|aar1.2alirr'(])l-|ru|geg.9_E9t'orI9.;!/saufaxn-
al l.egii rrr. l3l din 3 iLrlie 2015 privinclachizitiilc ] t t I I zile in cazul netrarrsrniterii comr"rrricdrii prirl

,r,,hrino I rniiloace cleclrorricc Si/satr fax r
l"'-':.'-'"' -: r ' , ,". -:; ^ --,. - r---.---s -:i,i;;r.,ii" Ar. *r,*'=, .iti'i,uia u ContrucrulLri csrc t l I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

cgald saLr nrai mare decdt pragLrrile prevdzLrte la art. : i__f,:.$l9g4qgto'"9. sl!3t,&: q

alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iLrlie 2015 privind f:f-r o t i f . ili.-, r *t*'l tt i G * -."*i;" i.a;i p t *
achizitiile publice

(Selectafi termenul de aEteptare respectat. (lalcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3

iutie 2015 privind achtziliiie publice, inclusiv u termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate

.u prereclirite TITLUI.UI iV Capitolul I (Calc'ularea T-ermenului) al Codului Civil al Republicii

Molclova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Preful total
(fnr[ TVA)

Pre{ul unitar
(fdrn TVA)

Denumirea
operatorului

economic
SRl, Unfloria 329 692,00

233 380.00

30 820.00

35 411,00 42 500,00

29 600"00

6 500.00

24 664,00

5 4l 7,00

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Unfloria 28.12.2021



Denumirea
operatorului

economic

SRL
[JNITLORIA

Intreprinder
ea:

Cu capital
a\tohtoI\[
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striin

Numirul
qidata

contractului
acordului-cad

autohton 29-COP12l

i/
lru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen

de

rn\nb\\\\r\
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

frri TVA inclusiv
TVA

2021 9ril r0000-9
329 692.00 395 600.00

31.12.2022

18. Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruhrica datd se completeazd doar in
cazul in care lu procecluru de achizilie publicd uufost uplicale crilerii de durabilitate;is-a incheiat
contract/contrqcte pentru lot/loturi penlru cure au.fost aplicate criterii de durabilitutelz

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate critcrii 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 cle seamd, grupul de lucru declard cii termenul de u;teptore pentru inclteiereo
contractului/contractelor inclicate a fost respectctt (excepfind cozurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achizi1iile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestQiilor;i/sau
recep(iondrii rupoartelor de monitorizare, oceasleo au./bst exominate qi solu(ionote,

Prin prez,entu dare deseumd, grupul de lucru pentru uchiz.i1ii corr.firmfi utrectiluclinen des.fdsurdrii procedurii
de uclriT,ilie,.fnpt pentru cure pourtii rdspundere cttnlorm prevederilor Iegole tn vigoure.

Conducitorul de lucru pentru achizi{ii:

frc6q

(intlit'uli .sunra cu TVA)

Pre{ul cel ntai scdzul t)

grupului

(Nume, Prenunre)

Po, " {,-:F

hHP'ut..i,



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.01 din03.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritdtii contractante Primdria Mdeddcesti

Localitaie, S. Mdeddcesti, r-ul Criuleni
1007601009934

Adresa 'ti .ljl S.Mdeddce$ti,r-ul Criuleni,str. Mihai Eminescu 1 4

Nu.Xt de t'elefon : 
"q i 0248 -3 4 -897, 0248 -3 4 -23 6

Numfli ae fax ]
-ij 0248 -3 4 -897 . 0248 -3 4 -23 6

E-mail oficial primasdacesti@ gmail. com

Adresa de internet www.masdacesti.md

::;::;* 
oe contacl 

,'u*':'' 
Prenume' ii.t'fo'" Guzun Anisia, 068251240, anisiachiperi@mail.ru

V Cererea ofertelor de prefuri nlicitalie
deschisd nAltele: fIndicatil

Procedura de achizitie repetafi (dupd caz) Nr: ---
Bunuri V Servicii n Lucriri n

ObiectuI achizi{iei - :' .iiii::

;4 Procurarea produselor alimentare pentru grddinif a

Floricica qi grddinila Tic-Pitic Mioveni din satul

Mdsddcesti

Cod CPV 1 s800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind

:':f:::3 o:|,'^:u";; 
o!:o ;i'o;i:;, 

( n c avut

T:::;i:;, 
atrsr ,: "']:ot'o

Nr: ocds-b3wdp1 -M D-1 637 442836826
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl rc lpublic/tend er l2l 0 41451
Data publicdrit: 2I .l I .2021

Platforma de achizifii publice utilizati V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

VDa aNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
httns ://masdacesti.md/

Anun{ de intenlie publicat in BAP (dup5 ,o;, Data:---
Link-ul:---

T#;;i::,initrumente 
sn;cirice de atribuire rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie

Vlicitatie electronici nCatalos electronic

. j,l

V Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil



Valohrea estimati Tta
."'-;l 

579 491,00

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

5. Pffni la termenul-limiti ( data 01.12.2021, ora 09:00 ), au depus oferta 8 ofertanfi:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Data soliciiirii clarificiriior ,.0. 22 nov 2021. 15:40

Denumirea operatorului economic' ;+. jrj

E*n.,y."*u succintd a solicitiiii de

clarificare: . j 
:

intrebarea a fost: ce insemnd carne de pui fbrd
oiele?

Expunerea succintd a rispunsului Bund ziua! A fost comisd o gre;eald. Corect- came

de pui fird os! Vi multumim!

Data transmitbrii 22nov 2021,20:02

Rezumatul modificlrilor
Publicate i'r BAP/alte mijloacelor de

':: i":

[Indicali sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

Teimen-timit[ de depunere qi deschidere a 
:ji

oiertelor prelungit (iipd ca4 "r
[Indicali numdrul de zileJ

Ni.,
t,

" Asociatiil
I'uu-*irtratoiii-qs-:

1. S.C "Villa Prodotti" S.R.L. 1016600007719 Asrici Alexei
,, S.C "Brodetchi" S.R.L t00460600r297 Brodetchi Ion
J. S.R.L. '' AVT LUX COM'' 1014600040053 Muset Dumitru
4. S.R.L. "Laomol" 1002600024308 Ionita Sershei
5. S.R.L. " Delmix Prim" i010600031257 Dilan Galina

6. S.R.L "Credoorim" 1 003600026963 Costru Gheorshe
1 S.R.L. "Basuette " r0t4600037741 Cebotari Valentin
8. S.R.L. " Lovis Ansro" 1007600043788 Sofrone Lilian

Denumireaoperatoruluiedondinic i 'l l

S.C
Villa

Prodotti

S.C
Brodetchi

S.R.L.
AVT LUX

COM

SRL
Lapmol

S.R.L,
Delmix
Prim

S.R.L
Credoprim

S.R.L.
Baguette

S.R.L.
Lovis
Angro

: T *Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, nepreientatti'nu dorespuitde)

,t#i

Proprrncrea tehnicd prez. prez. prez. prez. prez. Statut: ,,in
asteptare"

Statut: ,,in
astentare"

Statut: ,,in
asteptare"

Piopuneiea financiara prez. prez. prez. prez. Statut: ,,in
astentare"

Statut: ,,in
asfentare"

Statut: ,,in
asteptare"

prez. prez. pfez. prez. prez. Statut: ,,in
asteotare"

Statut: ,,in
asteotare"

Statut: ,,in
asteotare"

ll

Documente de calificare , ' "

2
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Statut:,,in I
actentatet' I

G
asteotare" I

Statut: ,,in
prez. prez. prez. 

I
prez. Pr asteptare

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut:,,in
a$tePtare"

Statut: ,,in
aqteptare"prez. prez. ptez. prez.

prez.

prez.

prez. Statut: ,Jn
a;teptare"

Statut: ,,in
alteptare"

Statut: ,,in
agtePtare"prez. prez. ptez.

prez. Statut: ,,in
agtePtare"

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut: ,,in
aEtePtare"prez. prez, ptez. prez.

prez.:^';-'"' " ""., 
'.""',11"' 

;"-" -'''' ptez.

prez.

Statut: ,,ln
aEteptare"

Statut: ,,in
agteptare"

Statut: ,,in
aQteptare"prez. prez. prez.

Statut: ,,in
asteptare"

Statut: ,,in
astePtare"

Statut: ,,in
asteptare"

r'^rrrl, rl u. informativ despre ofertant
pfez. prez. prez. prcL.

ptez. Statut: ,,in
a;teptare"

Statut: ,,in
a$teptare"

Statut: ,,in
aEteptare"prez. pfez. prez. ptez.

Statut: ,,in
aSteptare"

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut: ,,ln
aqtePtare"prez. prez. ptez. prez. prez.

prez. Statut: ,,in
aEteptare"

Statut: ,,1n

agtePtare"

Statut: ,,in
a$teptare"prez. prez. prez. ptez.

ptez. neprez. Statut:,,in
a$teptare"

Statut: ,,in
atteptare"

Statut:,,in
prez. prez. neprez. a$teptare

Statut: ,,in
agteptare"

Statut: ,,in
aSteptare"

Statut: ,,in
atteptare"prez. ptez. ptez.

prez. prez.

Statut: ,,in
aiteptare"

Statut: ,,in
a$teptare"

Statut: ,,in
a$teptare"prez. prez, prez, prez, ptez.

(Informalia privind denumirea documenteror prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire ;i se va conseinia;';"' !:"::.::::t::i:::l',f!:nu)cotespunde 
(tn cazut

nifl;:::ili:;f ;';;;";;;;;;;,;;;;-;;'";spu;decerintetordecatincare))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerintelesolicitate:



I
I

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

(Informalia privind "Corespunderea ru-rrri,nld, de'calificaie" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehniCe" , Se ya Consemna prin: ,,+" tn r*,Ui ,orrrpunderii Si prin "-" t/7 cAzul neCoreSpunderii)

g. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea.unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in docume"tuliu de atribuire (inclusiv jusiificarea prefului anormal de

scdzut) s-a solicitat:

+ +
Lotul4-
Diverse
produse

alimentare

S.R.L. " Delmix
Prim"

r91682.26

Statut:,,in a$teptare" Statut:,,in alteptare"
S.R.L. " Lovis
Angro"

209 786,37

Stutul,in agtePtare" Statut:,,in aSteptare"

S.R.L. "Baguette' 229 226,41
+ +

Lotul5-
Peste

SNT. '' AVT LUX
COM"

29 860.00

g. Ofertan{ii respinqildescalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

LL. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre! n

Cel mai bun raPort calitate-cost n
4
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12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii of€rtelor
MoOificXrile orrbiatC

14. in urma examiniri, evaludrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru:

(in cazul tn care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Valoarea din oferti'
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

Denumiiea
tot"tui

.,, ,,

:Op*"utoTui
economrc

,desemnat

. icaiiiettor 
,

Denumirea',
p.oJ"tei"t I

*r;; I

li

Pietul 
'.

""i;;;.(fIil
TV.A) :

Preful ''1
' 'total 

,,,,,,,,,,(Ibr[' .

TVA):.,,I

Prgfql
totat t 

,

(incluq_iy",.,
;rTVA)""riri

Produse
Lactate

S.R.L
"Lapmol"

Bfrrzdde vaci ke 620 64.37 39909.63 43102.40

Smintind kg 90 44.08 3967.50 4284.90

Lapte 3700 12^82 47449.07 51245,00

Unt ke 232 152.27 35326,30 38152,40

Cascaval ke 98 t05"42 10330,83 12397,00

Chefir BIO I 836 T7.71 14808,04 r5992,68
Iaurt buc 910 6.25 5687,50 6142,50

Carne

S.C "Villa
Prodotti"

S.R.L.

Came de vitd ke 30s Ir7,50 35837,50 43005,00
Came de porc ke 180 70,00 12600,00 15120,00

Fileu de pui ke 370 59,00 21830,00 26196.00
Fileu de

curcan
kg 300

125,00 37s00.00 45000,00
Carne de
iepure

kg 100
125.00 12500.00 15000.00

Carne de pui
fbrd os

kg 150
50,00 7500.00 9000,00



Piine qi

chifle
S.C

"Brodetchi"
S.R.L

Piine albd din
cereale
intesrale

kg 1015

II,57 r1743,55 12687,50

Piine de secard ke 575 10,32 5934,00 6411,25

Vatruqcd cu

bfnzd
buc 1260

4,58 5770,80 6930,00

ChiflA cu
cascaval

buc 700
a aa
JtJe 233r,00 2800,00

ChiflA din
aluat de

cozonac

buc 800

2,50 2000,00 2400,00

ChiflA cu
magiun

buc 970
2,69 2609,30 2813,00

S.R.L.
"Delmix
Prim"

t-

r

I

I

lartofi ke 2120 5,08 10776.67 11638,80

Ceapd kg 400 6,01 2403,70 2596.00

Morcov ke 433 2393,53 2585.01

Sfecld de masd ke 300 6.40 1919,44 2073.00

Varzd ke 610 6,47 3948.06 4263,90

Diverse
produse

alimentare

Verdea!5
(odtruniel) kg 28 60,02

1680,52
1814,96

Mere kg 1200 6,36 7633,33 9244,00

Pere ke 80 15"57 1245.93 1345,60

Struguri kg a-
JI 14,79 541,12 | 590,89

Dovleac kg 60 7.44 446.s0 535,80

Conopidd kg 370 24.0s 8897,13 9608,90

f'-qYq:"-. I o*(rdddcind) 
I

3t 35,94
1329,60

1435,97

Jelind
(rdddcind) kg t23 16,31

2005,58
2166,03

Ldmii kg 85 2r,51 1828,27 2193.85

Banane ke 465 19,15 8904,75 10685,70

Portocale ke 150 17.44 2616,25 3139.50

Usturo ke 20 | 36,88 737.59 796,60

Brocol ke 318 39,65 12608.11 13616.76

Ardei duici kg 2s0 42.57 10643,52 11495,00

Rosii kg 220 20.25 4455,00 4811,40

Castraveti ks 50 24,06 1202.78 1299,00

Castraveli
murati

kg 58 18,32
1062.37 1274,84

Yarzd Ei
morcov murat

kg 100 19,06
1905,83 2287.00

Gutui kg 150 19,36 2904.t7 3136.s0

Dovlecei kg 150 26,56 3984.12 4303.50

Salatd verde kg 30 81,40 2441,94 2631"30

Spanac ke 20 79,54 1590.74 1718,00

Mandarine ke 318 19,06 6060.5s 7272,66

Portocale ke 168 18,32 3077.20 3692,64

Yand de
pekin

kg
100 r2,79

t278.70 1381,00

6
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)dstdi

rongelate

kg t36 32,42
4408,67 5290,40

-inte verde kg 20 23,95 479,07 5r7,40

Jrupe de

trcaDas
kg 20 7,19

r43,83 172,60

)rez cu bob
:otund extra

kg t25 13,24 1655,2r t986,25

Jrupe de

rndut
kg 30 9,49

284,75 341.10

lrupe de griu ke 78 7,14 557.05 668,46

Crupe deorz kg 77 7.ll 547,34 656,81

Hrisca kg 108 27.34 2952,90 3543.48

Crupe de gris ke 80 9,64 771.33 925,60

Fulsi de ovdz ks 78 1 1,56 901,55 1081,86

Crupe de
porumb

kg 80 9,61 768,67 922.40

Crupe de mei ke 84 10,32 866,60 1039,92

Paste fbinoase
fisure

kg r05 13,16
1381,63 1657,95

Biscuiti ke 63 r6.61 1046,33 t255.59

Fdind de sriu kg 250 8,18 2045,83 2455,00

Covrisei ke 63 18,34 1155,58 1248,03

Pesmeli pentru
oirioale

kg 25 17,53 438,r9 473"25

Mazdre uscati ke 60 8,05 482,78 521,40

Fasole ke 27 22,99 620,75 670.41

Tditei de casd ke 50 | 23,73 I 1186,25 1423,50

Ulei litru 160 129,11 14657,33 5588,80

Suc de fructe Iitru 850 | 10,61 19017,08 10820,50

Suc de rosii I litru 14 110,73 1150,15 1 80,1 8

Mazdre verde I buc 110 110,63 11169,67 1403,60

Pastd de rosii I buc t20 119,15 12298,00 2757,60

Tomate in suc I t. I ouc'Droonu I

40 | 10,81 | nt zzll 518,80

Ceai kg t6 1175,83 ]|2813,33 3376,00

Sare iodatd I kg 60 | z9g ll239,50 287,40

Cacao ks 5 86,50 432,50 519,00

Oua buc 8s00 2,03 17212,50 20655,00

Fructe uscate | ,lKgin asortrment I

66 | 42,3e I ztgt.ss 3357,42

Zahdr ke 330 14,27 | 4708,61 5085,30

Stafide I ke 22 44.83 | 986,13 1183,60

Seminle d. 
Ifloarea I t g

soarelui I

17 | 31,41 
I| | 533,93 s76.64

Miez de nucd I ke 5Z 119.83 3834,67 4601,60

Miedale I kg 8 r79.83 1438,67 t726.40

Seminte de in I kg 8 30,67 245.33 294,40

Seminle de

SUSAN
kg t7 52,42

991,08 1069.30
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Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art,7l alin. lit

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de utribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I at Legii nr. 13I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectuea;d tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Repubtiiit Moldova).

Frunzd, de
dafin

buc 8 2,48
19,87 23,84

Bicarbonat de
sodium

buc 20 7,42
148.33 178.00

Otet de masd L 20 5,78 115.50 r 38.60
Drojdie
proaspdtd buc 20 4,00

80.00 96.00
Magiun Kg 45 4I,50 1867,50 2241,00
Droidie uscatd buc 170 2.t7 368,33 442,00

Peste S.R.L.
,'AVT LUX
COM''

Peste macrou ke 100 60,00 6000.00 7200,00
Peste Hec ke 100 45,00 4500,00 5400,00
Peste iepure ke 352 55.00 19360,00 23232,00

Denumirea operatorulu
economic , ii:

Modalitatea de transmitere

S.R.L. " AVT LUX COM" 20.12.202 . scrisoarea nr.l99 e-ma
S.R.L. "Basuette' 20.t2.202 o scrisoarea nr.200 e-ma
S.C "Brodetchi" S.R.L 20.r2.202 " scrisoarea nr.20l e-ma
S.R.L "f1ed6p1i111" 20.r2.202 , scrisoarea nt.202 e-ma
S.R.L. " Delmix Prim" 20.12.202 scrisoarea nr.203 e-ma
S.R.L. "Laomol" 20.t2.202 . scrisoarea nr.204 e-ma
S.R.L. " Lovis Ansro" 20.r2.202 scrisoarea nr.205 e-mal
S.C "Villa Prodotti" S.R.L. 20.12.202 scrisoarea nr.206 e-mal

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzutela art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile pub I i ce

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevbzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n



17 . C ontr actul d e achlzi[ie / ac o rd ul- ca d ru in ch eiat :

;'*xii:
^ 

uu*tt 

rr,

S.R.L.
"Lapmol"

Capital
strdin

04t

2022 03.01.
2022 00

r57 478,97 171 316.88

30.04.2022

S.C "Villa
Prodotti"

S.R.L.

Capital
autohton

0s/

2022

03.01.
2022

oo
r27 767,50 r53 321,00

30.04.2022

S.C
"Brodetchi"

S.R.L.

Capital
autohton

02t

2022

03.01.
2022

oo
30 399,65 34 041,75

30.04.2022

S.R.L.
"Delmix
Prim"

Capital
autohton

031

2022

03.01.
2022

co
tgt 692,26 218 613,10

30.04.2022

S.R.L.
,,AVT

LUX
COM"

Capital
autohton

0U

2022

03.01.
2022

00
29 860,00 35 832,00

30.04.2022

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazl
doar in cazulin care la procedura de achizifie pubticl au fost'aplicate criterii de
durabilitate;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate): NU SE APLICA



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheieres
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilor gi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Onica Ecaterina
(Nume, Prenume)

10



DARE DE SEAMA

de atribui i de achizi

$: ;ffiH:T ft :::;*iH: llft .,,.
Nr.21222 din03.0L2022

Darte cu privire Ia autoritatea contractanti:1.

model-tip

tr

tl
I]

Denumirea autrorititii contractante Primaria or.Sint
Localitate Mun.Chisinau o .si
IDNO 1007601010596
Adresa or.Sinsera str.31 Aususl nr.22
Numir rle telefon 022.41.30.41,0( 5til
Numii de f,ax 022 41 30 68
E-mail oficial contabilitateasin era(Enrail.ru
Adresa de internet

::;:;" 
de cont:rct (nume, prenume, telefon, Rusu Cristina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurrii cle atribuire aplicate rCererea ofertr
nAltele: flndica

g!$qoreturi nLicitalie deschisd
,l

Procedura de achiaitie repetati (dupd caz) Nr: 21048036, oc s-bilwcl p1 -M D-1 638535 1 60243
Tipul olbiectului contractului de achi2ifie/
acordului-cadnr

Bunuri_n Servi ii r Lucrdri n

Obiectul achizi{iei
PRODUSE PE: ROI.IERE pentru arnil 2022

Cod CPV 091 30000-9
Expunerea molivului/temeiului privind
blegerea proceduiii de htribuire (tn cazul
abilicdr.ii, ail'ior .,otroceduri decdt licitayia
descmsa)

COP (licitatie el otronica)

Procedupa db ntribuif e (se,va indica diniddrul
portalului guvernamental
www.mtender.go.v.ru)

Nr: ocdr;-b3wdp1 il p- | 63 85351 602.4q

Link-ul: ocds-b3r dp 1 - M D--1 618535 1 60243

Data publicdrii:0 12.,202r
Platforma de bchi:zitii bun*lice utihzatii n achizitii.md; e-licitatie.md: n vptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrqmente specifice de atribuiib
(auoq cqz)

nAcord-cadru
nLicitatie electr

nSistem dinamic de ach:izilie
nicd rCatalos electronic

Sursa de finanfiiter nBuget de stat;
rSurse exteme;

ugel CNAM; nEluget C).IAS;
te srrrse: fBuset ],ocall

Valoarea estima.ti (ei, fdrd TVA) 374 404,00

3. Clarrificiri privind documentafia de atribuire:

va completa tnr cazul tn care au fost solicitate clarificdri)(se



1. Data solicitirii clarificErilor

Denuqrirea operat,orului economic
Expunerea succiintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succi:ntI a rlspunsului
Data transmiter;ii

Rezumatul modi fi c:Srilor
Publicate in BAIr/alte mijloacelor de
informare (dund caz

[Indicali sutsrt. ut

LUKOIL.
Moldova SRL

Garanlia pentru ofbrtd

Documente de calificare
iJe va consmna prin:

Va fi exclus din procedura de
atribuire a contracrtului de achizilie
publicd orice ofertant care se afld in
oricare din situaliiJte rJescrise laart.
l9 alin. 1-3 din Legea nr.I31l20l5
criteriile de elieibilirate

Lista statiilor PECO ;amplasate in
apropierea or. Singlefa la o distanta
nu mai mare de 5l,lrn

prezentat

Ofertd financiard

2, Modificiri op,erate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

izatd S'i data publicdriiJ

Termen-limitl de clepunere gi deschidere a de zile/
ofertelor prelungit (

3. PAni la terrnenul-limiti (data 20.l2.Zl2l,ora 15:00), au depus a I ofertan{i:
Denumirea operatorului economic

LUKOIL-Moldova SRL

4, Informa{ii pri''r'ind ofertele depuse qi documentere de calificare
cltre operaliorii economici:

Denumire document

Documentele ce constituie oferta
va consmna orin: ntat, ne ntat, nLt

Asociafii/
administratorii

i afererrte DUAB prezentate dle

i economic

Certificat de conformitate sau
echivalent ce confirm.d calitatea
bunului
Garanlie la ofertd in rnarime de lYo
din valoarea ofertei



(lnformalia privind denumirea document,elor prezentate se va indi in c'on"formitate cu cerinyele din
documentalia de qtrlbuire Si se va conselnna prin: prepntut, ,ru corespunde (tn cazul
cdnd documentul,aJ,bst prezentat, dar nu corespundecerintrelor cle fficare))

5. Informafiar pnivind corespunderea ofertelor cu cerin{ele so,lici

Correspu[der
ea cu

cefinfele d0
::"calilicare :'

Lot 1

LUKOIL-
Moldova
SRL

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofert,ei /i
(Informalia privind "Corespunderea cu c'erinfele de calific,are" ,li "
tehnice" , se va c(rnsemna prin: ,, ! " in cazul corespunderii ;i prin ,

or e spltnder e a cu spe c ifi caliil e
" ttq c,qzul necorespunderii)

6. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date vind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv just
a solicitat:

rea pre{ului anormal de sc[zut) s-

tOpeiatolul
economrc

7. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

i;orului economic

8. Modalitatrea de evaluare a ofertelo,r:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturilg n
Alte limitdri privirrd numdrul de loturi care pot

Rezmatul tispunsului
oneratorului economic

flr atribuite arceluiaqi IIndicaliJ

Justificarea deciziei ,Je a nu atribui contractul pe loturi:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sciizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ r
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care |n cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate multe criterii de atribuire,
indica toate criteriile de atribuire aplicate Ei denumirea loturilor a-

Denumiiea
,lotului

Denumirea
operatorului

bconomic

Ifenzini Ai95

Cantfitate $i
unifate de

masura

Core5pundlerea
cu specifica{iile

: tehnice

1r91615,00 11400 litri

1',77500,00 12000 litri

InLforma{ia solicitatl

escalificiriiDenumirea o

10. Informafia privind factorii de eval'uare aplica{i:

nte)
se vor



(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baz,z criterii
sau cel mai bun r(tport calitate-cost)

: cel ,nai bun raport calitate-prel

f'ac:torii de evaluare
Denumirea torului economic 1

I 1. Reevaluarea rofertelor:

(Se va completa ty,t ctzzul tn care ofertele au fost reevaluate repelat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlfile

12,In urma exanliniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse
decis:

Atribuirea contractul ui de achizitie oubl i c;d/acordului-cadru :

Pfe!,ul total
(frr[ TVA)

191 615.00
177 500,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul art.7l itlin. lit

Arsrmentare:

13. Informarea operatorilor economiciidespre deciziile grrupului d lucru pentru achizi{ii:

odalitatea de transmitereDenumirea o oe ratorului
economllc

LUKOIL-Moldova liRL

(Informarea operatorilor economici implicayi in procedura de ire despre deciziile grupului de

lucru pentru achiitilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile t. :7I al Legii nr. 131 din :l iulie
2015 privind achiziliile publice)

14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in r:azul transmiterii cornunirclrii
electronice gi/sau fax n

transmiterii comunicdrii prin
ice si/sau fax r

! 16, zile in I netransmiterii comunicduii

Valoarea rlin Punctajul calcullat

Denumire factonrl I

Denumire factorul n
lui economic n

Denumire factonrl I

Denumire factorul n

Denumirea
iotului

Denumirea
olperatorulur:::econ0mtc

LUKOIL-
Mrcldova SRL

Cantitate qi

unitate de
mEsuri

Pre{ul unilfar
(f6rd TVI\)

Pre{ul ttotal
(inclusiv

Benzinl Ai95 11 400 litri 229 938
12 000 litri

Data transmiterii

27.12,,2021

in cazul in care va.loarea estimatd a contractului
este mai mic[ decrit pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliiile publice

n cazul in care va.loarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile:

prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in I netransmiterii comunrcarrr
lectrorLice si/sau fax n

! 11 zile in

__l
__l

cadrul procedurii de atribuire s-a

n rniiloiice trorLice si/sau fax n



(Selectayi termenwl d.e asteptare respectat. Colculareo termenelor
2015 privind achiz4:iile publice, inclusiv a termenelor de asteptt

vdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLLILUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) a:l C ui ()ivil al Republicii Moldova).

1 5. Contractull de achizi{ie / aco rd ul-cad ru incheiat :

,t42 938.00

16. Informafia pnivind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzzi) ( datd se completeazd doar in
cazul tn care lla procedura de achizilie publicd aufost aplicate
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate

rii de ,lurabilitate si s-a incheiat
rii de durabilitate):

cel mai scdzut a

ul cel ntai scdzut n

hun raport calitate-prel a

bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd ul de aqteptare pentru tnckeierea
contractului/contrarcteilor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2tr)1!i privind achizi(iile publice ), precum qi cd tn
recepliondrii rapoa:rte'lor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei

depunerii contesta(iilor qi/sau

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd
de achizilie,fapt pe'ntru care poartd rdspundere conform prevederilo,r

Conducitorul gnlp.qlui de lucru pentru

Donc,eac Oles

d e sfdg ur drii p r o c e d ur ii
tn vigoare.

(Nume, Prenume)



DARFI DF] SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice !

Nr.7- din-$.122021

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante italul Raional Calar

Localitate

Adresa
Num[r de telefon
Numir de fax
tl-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I Sursa_de finantare,

i Valoarea estimati -(lgJrLqlqU_
3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuirc:

ClariJicarea I

I

I 003609 I 503 1 7

rr:. Q4tfruirli\ r"{g'n4e!g s 2
024412-11-35
ot44J2-iA-is

YlYY.u:9?!egsJ.u!,IL{
BadaEca Gheorghe, 068432411, jurist-

imspG).mail.ru

ffp_"tl."ceOttii A. atrif 
- 

-
Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) --
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

u cglgrea e&49191!9il9!!!
l!n:l-olllll-
Bunuri n

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru I semestru 2022

Cod CPV 1 5800000-6

Expunerea motivului/temciului privind
alegerca procedurii de atribuire (in c'a:trl

apliciirii ctllor proceduri decdt licitaliu
de.schi..sd)

Atr.57 al,1 al L.egii privind aclrtzt{ttle publlce

rrr,l3l din 0 Produse alimentare pentru I semestru

20223.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din csdrul
p or t a lului guv er name nt a I www. mt e nder. gov. mtJ )

Platforma de achizitii publice utilizati

Nr: 21 041854
Link-r-rl:
qsgq:bl'q!!
Data nLr bl i c drii:}2.1 2.202 |

r: achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de achizilii
publice a autoriti{ii contractante

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

t.h"fii$i i"tt**.nt. .p..in* O.ot.inuit*
@ypi sq4-
Sursa_de finantare,
Valoarea estimati (lei, /dra TI'A)

r: Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

www.sr-calarasi.ms.md _

Data:
Link-ul:

',Li.'dtie 
el..tt*i.6

,!q[..tcry4\4i-SiG-ert!Il9.: 
-- - -

,577 000.00

Denumirea operatorului economic

06.12.2021



Exnunerea succintl a solicitdrii de clarificare Oua calitae I. sau su

Exnunerea succinti a risDunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va comTtleta in cazul tn cara au.fb,st operal( mocli/ic'ari)

5. PAni la termenul-limiti (data $J2 20210 ora l0:00)o au depus oferta 9 ofertan{i:

Denumirea operatorului economic

SA Fabrica de Unt din Floresti

SftL N*ali Pii;d
SRL vil6p.aotti-

SRL Serolan

SRL Viocris Im
SRL Telemar
SRL Delmix-Prim
SRL Alim Total
SRL Prodasrotrade

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare si aferente DUAB prezentate de citre

operatorii economici:

Denumirea o ratorului economic
Denumire
document

Cerere de

SRI,
Serolan

Documentele ce constituie oferta

SRL
Alim
Total

SRL
Delrnix

Prim

suoerioara
06.12.2021

Olnrilicoreo
Data solicitlrii clarificIrilor 06.t2.2021

Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

lndicati cont bancar p/u garantie

ExDunerea succintl a rispunsului MDO5TRPCBY5 I 843OCOOO65AA

Data transmiterii 06.12.2021

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duod caz)

Termen-limiti de depunere Ei deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndica{i sursa utilizatd ;i data publicariiJ

ilndica{i numdrul de zileJ

Asocia{ii/
administratorii

Grigoraq S; luzvac S

Cernirtan A: Co.jocari V
Filatov A
PlcEca Igor: Grddinaru Sergiu

Agrici Alexei
ici Vladirnir

lalic Andrci: lafic Anatolie
Iatic Maria
Iachim Vioreliu
Nrl il.r*r 'f 

"ti"."

t003607011922

10066000101 l2
1016600007719

1 00760900046s

r 006600032 I 07
1 003600098s73
1010600031257 Dilan Galina

1014600000912
Ceapd Victor
Melnic Tatiana

t01460002937s

lepuleryeleblrgs

va consmna p!ln;P!37e-ntat, neprezentat, nu cores nde



Garanfia pentru
oferti
Decla'"f'a pn\rlnd
valabilitatea ofertei

Dovada

inregistrdri i

persoanei

.juridice. in
conformitate cu

prevederi le

legale dirr lara in

care ofertantul

este stabilit

neprezentat neprezerltal neprezentat

Cerlifical
privind
definerea

contului
Dancar

Dovada lipsei

restan{elor fa[5 de

bugetul public

prezentat

prezentat

prezental

neprezentat

neprczentat

prezental prczcn tal

prezental

prezental

prezental

Documente de calificare
Se va consmna ;n: prezenl at, neprezentat, nu core

prezental

prezentat

prezentat

prezcntat

prezental prezentat

prezentat

prezentar

Certificate de

confornritate sau

alte documente ce

confirmd calitatea,

lara de origine qi

producdtorul

bunurilor
Declaralia privind
lista principalelor
prestdri efectuate in
ultimii 3 ani de

activitate, copii ale
contractelor sirni lare

f)enumirea
lotului

Lot
Produse
lactate

Lotul
Carne

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei
(fbra

TVA)X
245 030.10

Cantitate qi

unitate de
misuri

(lnforma;ia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de colificare))

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

$l

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

SA Fabrica de Unt
din Irloregti

Con f ornr
Caictului
sarcini

C*l'r;
Caiotu lui
sarcini

SRL Nivali Prod 147 762.49



produse
din carne

SRL Villa Prodotti 147 1o,t 0 Contbrm
Caietului de

sarc i rfi

+

Lotul 3

Produse de
moririt

SRL Delmix-Prim 8787,24 Confbrnr
Caietului de

sarcini

+ +

SRL Alim-Total 8787,25 Confbn-n
Caietului de

sarcini'

+ -r

SRL Prodasrotrade 9351.50 Contbrm
Caietului de

sarcini

+ +

Lotul 4

Cereale
SR[. Prodagrotrade 26868.40 Clon lbrn-r

Caietuluicle
sarfl n i

SRL Delmix-Prim 10q5? 5',1 (lon tbrnr
Caictului de

sarcin i

+ +

SRL Alim-Total 31998,20 Conlbrm
Caietului de

sarcini

+ +

[.otul 5 Paste
fiinoase

SRL Alim-Total 5043.00 Conlbrm
CaictLrlui de

sarcini

+ -f-

SRL Delmix-Prim 5043.25 Confbrm
Caictului de

sarcini

+ +

SRL Prodagrotrade 5022.00 Conform
Caietului de

sarci n i

+ +

t-otul 6
Pfiine

SRI- Serolan 53014.00 Con lorn-t

Caictului cle

sarctnl

+ +

Lolul 7 Peqte SRL Viocris Irnoex 38949.00 950 ks + "l-

SRL'l'elemar 39950.00 9!0 kg

Lotul 8

Biscuit
SRL Delmix-Prim 1334.08 70 kg + -+

SRL Prodasrotrade 1516.67 l! !s,- + +

Lotul 9 Oud SRL Alim-Total 27 594.00 '12600 buc + +

SRL Delm x-Pr m 28035,00 12600 buc + +

[,otul 10 Ulei SRL Delm x-Pr m l aaal 1a
T JJJJ.J_ 400 kq. + +

SRL Prodaqrotrade 13333.33 400 kg + +

SRL Alim-Total 15148.00 400 kq + +

Lotul l1
Zahdr

SRL Delmix-Prim 10184.72 750 kq. + +

SRL Alim-Total 10284.00 750 kq. + +

SRL Prodasrotrade I 1020.83 750 kq. + +

Lotul 12

Zahdr
vanilat

SRL Delmix-Prim 13.67 20 ouc + .F

SRL Prodaqrotrade t6.67
20 buc

+ +

Lotul l3
Bicarbonat

de sodiu

SRI- I)elrrix-Prinr 70.04 5ks + +

SRL Prodasrotrade 83.15
qKs

+ +

Lotul 14

Sare de
limiie

SRL Delmix-Prim 629.92 8,5 kg + -l-

SRL Prodasrotrade 633.04
8.5 kq

+ +

I-otul 15

Sare
SRL Delmix-Prim 993.08 250 kq + +

SRL Alim-Total 1000.00 250 kq + +

SRL Prodaqrotrade 1041.67 250 kq + +

Lodul l6 SRL Delmix-Prim 67.08 0,5 kq + +

4



F'runzi de
dafin

SRL Prodasrotrade 82.67
0.5 ko

+ +

Lotul 17

Piper negru
micinat

SRL Delmix-Prim 71 .25 0,5 ks + +

SRL Prodasrotrade 97.92
0.5 kq

+ f

Lotul 18:

O(et
SRL Delmix-Prim 132.00 20 litri + -f

SRL Prodasrotrade 14r.50 20 I itri + +

Lotul l9:
Droidie

SRL Delmix-Prim 264.53
3kg

+ t-

Lotul 20:
Condiment
cu gust de

eiini

SRL I)elnrix-Prim 64.80

16 kg

+ +

Lotul 2l:
Pesme(i
pentru

esmitealS

SRL Delmix-Prim 44t.67

20 kg

+ l-

L.otul22:
Miere

artificialS

SRt, Delmix-Prim 280.26

13 kq

+ +

Lotul 23:
Maz[re
verde

conservati

SRL Delmix-Prim 2575.30 156 kq + +

SRL Alim-Total 2842.32

'156 kg

+ +

Lotul 24:
PastI de

roqii

SRL Alim--fotal 1 5.55.55 85 kg + "t.

SRL Delnrix-Prim 1562.17 85 kg + -l-

SR[. Prodasrotrade 2855. I 5 85 kg "+- I

Lotul 25:
Magiun

SRL Alim-Total 3 19s.00 160 kq 1- -f

SRL Delmix-Prim 3 196.00 160 kg + +

SRL Prodasrotrade 4096.00 160 ko + +

Lotul26:
Ceai

SRL Delmix-Prim s297.33

32 kg

+ +

L,otul27:
Cacao nraf

SRL Alim-Total t08l .25 12,5 kg + +

SRL Delmix-Prim 1081,35 12.5 ko + +

Lotul 28:
Fructe
uscate

SRL Alim-Total 4150.00 125 kg + +

SRL Delmix-Prim 436t.46
125 kq

+ +

Lotul 29:
Fructe

proaspete
(mere)

SRl. Delmix-Prim t349.19 200 kg + +

SRL Alinr-'['otal 1361.00

200 kg

+ +

Lotul 30: Suc
de rosii

SR[- Delmix-Pr m 6317.99 650 litri + +

SRL Alim-Tota 6318.00 650 litri + -t-

Lotul 3l:
Napolitane

SRL Delmix-Pr m 705.42 25 ka + +

SRL Alim-Tota 755.50 25 kq + +

Lotul 32:
Pesme{i la

ceai

SRL Delmix-Prim 2890.05

125 kq

+ +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicu prelul o.fertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" ;i "Corespunderea cu specifica{iile
tehnice" , se va consemna prin; ,,+" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)



8. Pentru elucidarea unor neclaritI{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

solicitat:

Data Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
i4uI4rtt operatorului economic

9. Ofertanlii respinqi/dcscalifica{i:

mai ridicat
SRL Telemar mai ridicat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n

I 1. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul celmai scdzut n

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

I 3. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au.fost reevaluale repelat)

Denumirea operatorului economic
SA Fabrica de Unt din Floresti

SRL Prodasrotrade

SRL Villa Prodotti

VJotivul respinserii/descalifi clrii
Deoarece a fost depusl o singurd oferti la un
pre{ exagerat de mare, in conformitate cu
pct.34 al HG nr.987 din 10.10.2018, Grupul
de lucru hot[rdqte de a repeta procedura

ntru acest lot
Refuz de a contracta

Factorii de evaluare I Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

)enumire factorul I Ponderea

Dcnumire factorul n Ponderea

Denumirea oneratorului economic n Total
Dcnumire lactorul I Ponderea

Dcnumire factorul n Ponderea

t M"d"rt r..r"hi.ii "f"rt"l".Mlqiq.tutl. op.r"t. :
14. in urma examiniri. evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica:

()



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(f5ri TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul2
Carne
produse

$r

din

SRL
Prod

Nivali 147 762,49 t77 314.99

Pulpe de gdind cu

flerbere rapidd

Pigplqs $Ug_
Larne de vlta Iara

950 kg

rioC---'
700 ke

l(l 09 28587.49 343tJ4.99

57.50

rc5rlo
13800.00 _
73 s00.00

r6560.00
88200.00

(- 510 ks 6I.s0 3 r875.00 3 8250.00

Lotul 3

Produse de

-nnirif

SRL Delmix-
Prim

8786"04 r 0543.2s

100 ks 8.3 5 2505.00 3006.00
Lrupqu!Arrv

F-rrloi dc nrriq 150 ke 10.25 1537.50 r845.00

de 350 ke 8.13 2843.7 s 412.50

Fdind de griu cal.
275

6.91 1899.79 2279.75

Lotul 4

c.tgdg- --
,Crupe*de_griu

_Qry1e {9-orz
Crupe de_rnei
Crrrnp de Arn2'a.A\

SRI- Delmix
Prim

'r0 k;--- 6.64

30 952,58

i 52oro8

36 509,75

4 224,r0

2:_!
300 k
275 k

6.65 3 49r.25 4189,50
qRo
6.6s

2 940,00
r 828,75

3 s28.00
2 194,50

ti rl 250 k 28,13 7 033,33 _ 8_119,uu._

Orez boabe
550

1) 49, 6 861,25 8 233,50

^l 9)K 23,12 2196.44 2 372,r5

Mazire uscati 400 7,70 3 081,48 3 328,00

Lotul 5 Paste
fiinnqsp

SRL Alim-
'fotal

5043.00 6052.9U

Paste fbinoase (in
420

10,68 4486.00 5384"40

Paste 16inoase
( snicr rsor) 50

11,14 557,00 668,50

I ntrrl fi P4ine SR[- Serolan 53014.00 57233.011

P,iinc - calitate
superioard din

tLiu-osglu---
PAine - calitatea I

neasri de secarh

3799!s, _

900 kq

t2,19

8.79

45 r 03.00 48692.00

79 il .00 854 r .00

3 8949.00 46738,199
l-otul 7 Pegte SRL

I nroex

V iocris
950 k

Lotul 8 Biscui(i SRL Delmix-
Prim

19.06 1334.08 I6UU.I,'U

I-otul 9 Oui SRL Alim-
Total

12600 buc

2,19

27594.00 33 r38.00

l.otul l0 Ulei SRL Delmix-
Prim 400

3 3.33 13330.00 15996.00

l.otul l1 Zahdr SRL Delmix-
Prim 750

t3.57 10 r80.56 I U99),UU

Lotul l2 Zahilr
vanilat

SRL Delmix-
Prin't

I 0.68
I

20 buc

t3.67 16.40



Lotul 13

Bicarbonat de
sodiu

SRL Delmix-
Prim

5kq

14.01 70.04 84.05

Lotul l4 Sare
de limiie

SRL Delmix-
Prim 8.5 kq

74.11 629.92 '7 5s.91

Lotul 15 Sare SRL Delmix-
Prim

250 kg 3.97 99t.67 I 190.00

Lodul l6
Frunzi de

dafin

SRt. Delmix-
Prim

0.5 kg t34.t1 67.08 80.50

Lotul 17 Piper
negru micinat

SRL Delmix-
Prim

0.5 kg 142.50 71 .25 85.50

Lotul 18: Olet SRL Delmix-
Prim

20 litri 6.60 132.00 r 58.40

Lotul 19:
Droidie

SRL Delmix-
Prim

3kg 88,r8 264.53 317.43

Lotul20:
Condiment cu
gust de giini

SRL Delmix-
Prim

l6 buc 4n5 64,80 77.76

Lotul 21:

Pesme{i pentru
pesmiteali

SRL Delmix-
Prim

20 kg 22.08 44t.67 417.00

I-otul 22: Miere
artificiali

SRL Delmix-
Prim

l3.kg 2t.56 26U.26 JJO.J

Lotul23:
Mazdre verde

onnsprtrqf i

SRL Delmix-
Prim

l56kg 16.5 r 257 5.30 JU9U.JO

Lotul24: Pasti
de rnsii

SRL Alim
Total 85 kq

r 8,30 15s5,65 r866,60

Lotul25:
Masiun

SRL Alim
Total 160 kq

19,97 3 195,00 3 833,60

Lotul26: Ceai SRL Delmix-
Prim

32kg 165.54 5297.33 63 56.80

Lotul27: Cacao
nrqf

SRL Alim
Total 12.5 kq

86.50 1081,25 t297,50

Lotul 28:
Fructe uscate

SRL Alim
'Iotal 125 ks

'l? 10 41s0,00 4980,00

Lotul 29: Fructe
proaspete

(mere)

SRl. Delmix-
Prim

200 kg 6.14 1 348,1 5 1456.00

Lotul 30: Suc
de rogii

SRL Delmix-
Prim

650 litri 9.72 6315.83 IJ /9.UU

Lotul 3l:
Nanolitane

SRL Delmix-
Prim

25 kg 28.22 705.42 846.50

Lotul 32:
Pesme[i la ceai

SRL Delmix-
Prim

125 kg 23.12 2890.05 ? l? | ?{

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 7l alin. lit



Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile frupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

__9gqtqry_t9
ali Prod SRL

SRL Serolan 16.r2.202r
SRL Viocris lmoex 16.r2.2021
SRL Delmix t6.t2.2021 SIA RSAP, e-ntail,

16.12.2021 SIA RSAP, e-mail,

t6.12.2021

!Rt-lelssq 16.r2.2021
SRL Prodaqrotrade 16.r2.2021
SA Fabrica de Unt t6.12.2021 SIA RSAP. e-mail,

(lffirmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizi{ii se realizeazd in conformilate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3l din 3 iulie
2 0 I 5 privind achiziliile pt,tbl ice)

16. Termenul de aEteptare pcntru incheierea contractului:

16.r2.2021

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului ! I I zile in cazul transmiterii comunicarii prin

ln caz-ul in care valoarea estimatd a contractuliti
este mai micd decdt pragurile prevf,zute la art. 2

alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

este egald sau mai mare decdt pragurile
prev[zute la ar1. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
iulie 2015 privind achiziliile publice

Ll 6 zile in cazul transmiterii comunicartl
pri n__m ii l o a ceggglgqggj!&eU llq
il I1 zile in cazul netransmiterii comuntcdnt
rin miiloace electronice si/sau fax n

miiloace electronice si/sau fax r
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate

al
contractuluflri TVA inclusiv

TVA

2021 r 5800000-6 53 014,00 57 233,00 30.06.2021

2021 1 5u00000-6
86 742,23 101 674,07

30.06.202 r

2021 | 5800000-6
147762,49 177314,99

30.06.2021

2021

202 |

t5ti00000-6

t51i00000-6

42618,90

lt%9"00

5 t | 68,60

467t&tte

30.06.2021

30.06.202 r

rin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeu nr. I 3l din 3

iulie 2015 prittind achiziliile publice, inclusiv u termenelor de aqteptore, se efectueazii in conforntilatc
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

;t"6"ild.;;;;
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

SRL Serolan

SRL Delrnix
Prirn

Denumirea
operatorulu

i
economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-caclru

27-COPt2l

SRL Nivali
Prod

autohton

autohtonSRL Alim
'I'otal

SIiLVbciiS -

o

SIA RSAP, e-mail,
SIA RSAP, e-mail,

SIA RSAP. e-mail.
SIA RSAP. e-ntail.
SIA RSAP. e-mail.

SRL Alim Total'SRL 
Vilta P.od"ttt

24-COPt2l

25{Of',2 |

aLrtohton 2ti-croP/2 |



18. Informa(ia privincl achizifii publice durabile (achlzi{ii verzi) (rubrica datd se contpleleazd doar in
cazulin c'are lu procedura de achiziyie publiciiau.fct,st aplicate crilerii cle durabilitate;is-a incheiat
conlrctcl/conlracte pentru lot/loturi penlru L'ure uu.fit.st uplicule crilerii de durabilitutelz

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

NU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): { (indicayi sunta 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:

Pretul cel mai scdzut n

Prin prezento clare de seamd, grapul de lucru declurd cd termenul de a;leptare pentru inclrciereu
contractului/contractelor inclicate o .fost respectut (exceptfrnd cozurile prevdzute de urt. 32 alin, (3) al Legii
nr. l3I din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor;i,/sau
recep(iondrii rapoartelor cle monitorizare, aceastea au.fost exominate gi solu(ionate,

Prin prezentn tlare cle seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conJirmii corectitudinea des.fdsurdrii procedurii
de achizilie,.fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legule in vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

bo?ec,,^- i(o-o,,
(lVunte, Prenume)

lf;il^q%

l0
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 31 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 022 822 200 
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) 

Vladimir Vornic, 022 822 200 
 email: vladimir.vornic@bnm.md  

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:  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  □ Servicii + □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii pază fizică  și de supraveghere 
Cod CPV 79700000-1 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57 
- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638516258698 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048009/ 
Data publicării: 03.12.2021 

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) 

- 
Link-ul: - 

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) 627 422,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 

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



  

  
2 

 

Data transmiterii  
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 16 decembrie 2021, ora 10:00), a depusă oferta ofertantul: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Î.S. SERVICII PAZĂ A MAI 1010600043506 SAVA Sergiu / 
Ministerul Afacerilor 

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

de către operatorii economici: 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

Î.S. SERVICII PAZĂ A MAI 
Documentele ce constituie oferta 

Specificații tehnice prezentat 
Specificații de preț prezentat 
Formularul DUAE prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat 

Declaraţie privind lista 
principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 
(Demonstrarea experienţei 
operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit) 

prezentat 

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de către 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 

Raport financiar prezentat 
Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat 

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

prezentat 

Autorizația privind activitatea 
particulară de pază pentru lotul 1 
și lotul 2 

prezentat 
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(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), n/a (în cazul când nu se 
aplică). 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
orientativă 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii pază 
fizică  și de 
supraveghere 

Î.S. SERVICII 
PAZĂ A MAI 

628 740,00 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 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: n/a 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

23.12.2021 Î.S. SERVICII PAZĂ 
A MAI 

Justificări pe marginea 

ofertei financiare pentru 

lotul 2, fiind constatate 

majorări în coraport cu 

oferta financiară depusă 

pentru anul 2021. 

Majorarea prețurilor a fost 
realizată în contextul operării 
modificărilor în Ordinul Î.S. 
SERVICII PAZĂ A MAI nr. 7 
din 31.12.2010 privind 
tarifele, aprobat prin decizia 
Consiliului de administrație. 

 
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: n/a   

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:  



  

  
4 

 

(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 contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 
(luni) 

Prețul unitar  
(fără TVA), 
lunar, MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 
anual, MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), anual, 
MDL 

Lot 1: Servicii de pază 

Servicii de asigurare cu 
pază a edificiului Băncii 
Naţionale a Moldovei, 
mun. Chişinău, 
Bd.Grigore Vieru, 1 

 
 

 
Î.S. SERVICII 
PAZĂ A MAI 

 
 

12 

 
 

24 455,00 

 
 

293 460,00 

 
 

352 152,00 

Servicii de asigurare cu 
pază a edificiului Băncii 
Naţionale a Moldovei, 
mun. Chişinău, str. 
Bănulescu-Bodoni, 61 

 
12 

 
24 455,00 

 
293 460,00 

 
352 152,00 

Total, lot 1: 586 920,00 704 304,00 
Lot 2: Servicii privind supravegherea obiectivelor utilate cu buton de alarmă, paza bunurilor, precum și 
deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare pază-incendiu din edificiiile Băncii Naționale a Moldovei 

Buton alarmă (mun. 
Chișinău, bd. Grigore 
Vieru, 1) 

 
 
 
 
 

Î.S. SERVICII 
PAZĂ A MAI 

12 399,00 4 788,00 5 745,60 

Buton alarmă (mun. 
Chișinău str. Bănulescu-
Bodoni, 61) 

12 399,00 4 788,00 5 745,60 

Tezaur 12 1 100,00 13 200,00 15 840,00 
Magazie nr.1 12 324,00 3 888,00 4 665,60 
Magazie nr.2 12 150,00 1 800,00 2 160,00 
Magazie nr.3 12 162,00 1 944,00 2 332,80 
Magazie nr.4 12 138,00 1 656,00 1 987,20 
Magazie nr.5 12 138,00 1 656,00 1 987,20 
Magazie nr.6 12 273,00 3 276,00 3 931,20 
Magazie nr.7 12 177,00 2 124,00 2 548,80 



  

  
5 

 

Camera de armament 12 111,00 1 332,00 1 598,40 
Camera de gardă 12 114,00 1 368,00 1 641,60 
Total, lot 2: 41 820,00 50 184,00 
TOTAL: 628 740,00 754 488,00 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică. 
 
Argumentare: Nu se aplică. 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Î.S. SERVICII PAZĂ A MAI 28.12.2021 email și SIA RSAP 
 

15. 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 □ 

(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). 
 

16. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 
Numărul 

și data 
contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitat

e al 
contractul

ui 

Întreprin
derea: fără TVA 

inclusiv 
TVA 

Î.S. SERVICII 
PAZĂ A MAI 

Cu capital 
autohton 

24/196/2021-
COP din 
28.12.2021 
(primit de la  
contraparte la 
30.12.2021) 

79700000-1 628 740,00 754 488,00 31.12.2022 

 
17. 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)  
 

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) 
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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.  

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



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigii publice

dc incheiere a acordului-cadro
de anulare a Prccedurii de atdbuile

Nr. 15 din 31 122021

1. Date cu privire la autoritatee contracttnti:
IMSP Soitalul raronal Ialo\ eni

Localitate

I
o
tr

1003600157212
Or. laloreni. stt. Alexrndru celBun
0268)2-t 1-86

0268) 2-22-68
sriclor eniatrm..ntd
srialoreni.md

rCererea oterr.'or d. pretur; I icilsl;e oe 'ch''i

PelsoAna de eontact (fiutne, pre Ltnle' IeleJo ) e' l-ar ion, t eorda. 02o8 2- l l-86. r'leord1 o L4ilJ I

Numlr de telefon

2. Dat€ cu privire h procedura de atribuire:

Procedura de achiziti
Tipul obiectului
acordului-cadru

contlactului de achizitie/

Cod CPV

Sursa de linantare

oAlrele:

BLrruri a Servicri r Iucrari a

Dara Dublicirii: I 0. 12.2021

Servicii de Ato e tru anul 2022

98300000-6

163914591 1

iioulerea rnoti"ut,rVteneiului privind alegerea

procedurii de atribuire (l7 cdzul aplicdrii altor

.cdtd decal lic ulia dc\chi
Proccdurr de ilribuire f\' \a tnJtca dtn taorut trl' : oc,is-b3*dpt -MD-l6l'rl'U91f21q
p a r talullti gu| ern a ment al uvtllt4dgrg! !'a!!)

. ufrr,'ii.'tro, o 
"_ti.i,atie 

md: . )ple.dcr'md

Procealura a fost inclusi in ptanul de achizi-tii

publice a autoritilii contractante
t-int-ut 

"atr" 
pt"nut a" uchizilii publice publicai:

A""'a.ffi*It" ptblic tlnBAP (duPa caz) Dara: l0.l 2 2021

'1639145911946

-ehnici 
5i instrurnente specifice de atribuire ffir" c"Sl.t"tr dinamic de achizilie trLicilatie

rDa oNu

elcctronicii trCatalog elecironic

lBuget de stat; rBuget CNAM: rBuget CNAS; trSurse

exrernel trAlte surse: Ilrdicdll
138 000 lei

3. Cl:rrific:iri p vind documentatia de atribuire:

(Se ta completa in cazul in care 4ufost solicildle clarilicari)

Denumirea autorititii contractant€

NumIr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Obiectul achizitiei

Plarf0rfla de ii publice utilizatd

i^lo^re estim ti 1eLfdfi TYA)

Data solicitirii clarifi clrilor
i nu-ir"nur*t"tu.uluieconornic

+; - "^riaii;rii rla.larifi.rre
EGI*'** t*.inte , .6spunsului
Data transmiterii

I



4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se rq completa in cazul in cdre aufost apetute modifcdri)

PanI h termenut-timiti (d^t^ 22.12.2021, or^ 9:00), xu alepus oferte 2 ofertanti

6. Inlormatii privind ofertele depuse ii alocumentele de calificare si xferenle DUAEcrrre operator economici:
prezentate de

Denumirea o eratorului rconomic
Denumire document

Documente de calificare
Se'ra co smna prin: prezen[at, neprezefitatl

Rezumatul modifi cirilor
Publicale in B,qfratr. mijtt acetordeln6imaie

Termen-limiti de depunere qi de-iliieda
ofertelor preluigit (dupd caz)

Fndicai sut-sa u tizatd ri aan pintaiil

[Indicdli nunllrul de zile|

Denumirea operatorului economic Asociafii/
administratorii

SRL " Dreamgreen', 1017600015230 Cristina Mudrea

i 002600019210 Negru Ion

Documentele ce coflstituie oferta
(Se va consmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Specilicafia de prel

Specificalia tehnicA

Garanfia pentru olefta

Cerere de participare

Declaratie p-jv;nd valabilitatea oferrei
Cenificat /Decizie de inresisrrare

txrrds!in Regi.Lrul de Srat al persoanclor

lndeplinirea obtigaliilor de ptaiiiGpozitelor,
laxelor Si contributiitor de asigurari sociale, in
curfom: are cr prcvede";te JegaJe in rigoare n \,\a
Certificat de atribuirc a contului bancar

Prezentarea de dovezi privind confonni
produselor, identificati prin rel.erire la

cifi calii sau staildarde relg\,ante
Neinuadrarca in situa;iiteii dcre.mi"a
excluderea de la procedura de atribuire. ce
vinc in aplicarea art. 19 din Legea nr.
13 1/201s
DLCLARA llE priuind li"G princin"letor
livraii/prestAri efectuate in ultimii jani oe
actlvltate



DECLARAfIEprivind dotdrile specifice,
utilajul $i echipamentul necesarpentru
indeplinirea corespunzitoafe a contractului

Prezenrat I P,ezehral

DECLAtu{TIE privind personalul de
specialitate propus pentlu implementarea

Autorizatie sanitar - veterinar; a

cantinei eliberat; de c:tre ANSA

AutorizaJie sa n itar - veterinar; a

depozitului eliberat; de c;tre ANSA

Autorizatie sanitar - veterinar; a

transportului eliberat; de c;tre ANSA

(InJbtl alia priNind denumirea documentelor plezentate se r)a indica in conformitate cu cerinlele din
documenlalia de atribuire si se vq consemnd pin: prezehlat, epreze tat, nu corespunde (in cazul
cdnd dacwnentul a/bst prezentat, dar nu corespundecerin|elor de calificare)

* h1 cazul utilizdrii licitaliei electronice se ra indica prel l o:fertei fnale
o]tbrma!ia privi/id "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Col,espunderea cu specifca!iile
lehnice" , se Na consemna prin: ,, + " in cazul colespunderii ,i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stsbilife in documentalia de atribuire (incl usiv j usti{icarea prelului anormat de scAzut) s-
a solicitat:

9. Ofertanlii respin$Vdescalifica(i:

7. Infornatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Dcnumirea Iotului
Denumirea
operstorului

Pre(ul
ofeftei Cantitate ii

unitate de
nrisurA

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Servicii de
spildtorie pentru
anul2022

SA Nufirul
100 040 11500 kg corespunde corespunoe

Servicii de
sp5litorie pentru
anul2022

SRL "
Dreamgreen"

'100 050 11500 kC oorespunde

Data
solicitirii

Operatorul economic Inlormatix solicitati Rezmatul rispunsului operxtorului
econ0mlc

Denumirea oDeratorului economic Motivul resping€rii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru I-lecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile tr
Alte limitiri privind numdrul de lotud care pot fi atribuite aceluia$i ofetlanL f]ndicalil

Justil-rcarea deciziei de a nu atribui contractul pe lotuti:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:



PreFl cel mai scdzut r
Costul cel mai scazut tr
Cel mai bun raPort calitate-Prel tr

Cel mai bun rapofi calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuile sunt aplicate mai multe cfiterii de al/ibuire, se \)or

indica toate crileriile de atribuirc aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind lactorii d€ evaluare aplicati:

(Se \)a completa penl/u loturile care au fost atlibuite in baza ctileriilor: cel

prel sau cel mai bun raport calitale-cost)

13. Reevaluarea olertelor:

(Se ra co pletq in cazul in care ofertele aufost rceraluate repetal)

decis:

Atribuirca contractului de achizilie publicE/acordului-cadru:

mal bun raport calilale-

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denurnire factorul I Ponderea

Denumirc factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factol.l.ll 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul r€evaluirii ofertelor

14. in urma examiniri, evaluirii 9i compardrii ofertelor depuse in cadrul proc€durii de atribuire s-a

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnal
cesdgitor

Cantitate
a

Prelul unitar
firn TVA

Preful total
ftrf TVA

Pretul total
cu TVA

Servicii de spdletorie pentru
anul2022

SA Nulitul

11500 kg 100 040,0
120 050.0

Sericii de spdlare a albiturilor
albe

1000 kg 8,69
8690

10430

Seraicii de spalare a albitudlor
albe si colorate

7000 kg 8,7 60900
73080

Servicii de spdlare a halalelor
medicale

3000 kg 8,7 26100
31320

Servicii de spdlare a
plapumelor, pemelor

500 kg 8,7
43 50

5220

Anularea procedurii de

ln temerul an, / I al1n,

achizilie public6:

lit

Argumentare I



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

Denumirer operatorului Data transmiterii Modalitrtea de transmitere

SRL Dreamgreen 24.12.2421

SA. Nulirul 24.12.2021

(lnfarmarea operatorilot economici implicali in proceduta de .llribuife despre deciziile gruprlui de

lucru pentru achizilii se realizeazii in confolmitate cu pretederile url 3I al Legii nr' 13I din 3 itlie
2Al5 priind achizi!iile publice)

16. Termenul de afteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in care valoarea estimati a contractului este mai
;f ,::':J:;:ii.]iir?lterii 

comunic'rii p'I in

! 11 zile in cazulnetransmiterii comunicdrrr
rin niiloace elecironice si/sau 1bx tr

! 11 zile in cazul transmjterii comunicarii pnn
miiloace elech-ouice si/sau fa\ tr

E lb zile i cJ/U. nelmn'n_,rerii comuniJin
n miiioace electronice si/sau fax:

(Setectafi teffienut de atteptare respeaat. Calc larca tenftnelar prerd.lne de Leged nr' l3l din 3 nllie 2AI5 pri\xl;
dchi.iljile publice, inchtsir a temenel.)r de a;teptarc, se efectuadzd in cokfotnitate cu prcrederile TITLULUI Ir Capilatitl

I Calculdrca Tenlenlthti) al CodulttiCbil al Republicii Moldow)

17. Contractul de achizilie/scordul-cadru incheiat:

-Tfit""p.t"d"t*T--Crcapital Numlrul
Denumirea I autohton/ 9i data

oDeratorului ] Cu capital contractul i
economic mixt rsociere/ rcordului-

t:,""T:t"' I cadru

mici decat pragurile prevazute la all.2 alin. (3) al Legii
r. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziljile publice

18. Informati:r privind achizi(ii publice durabile (achizitii verzi) a/"rricd dutai se comPleteazd door rt1

cazul in care ldprocedura de achizilie publicd au fast dplicate criterii de durahilitdte ti s-a hcheiat
contract/cantracle pentru bt/loluli pentu care aufost aPlicate criterii de d rabililale)l

In cazul in care valoafea estimate a contactului este

egald sau nai mare decat pragurile prevdzuie La ad. 2
aLin. (3) a] Legii nf. 131 din 3 iuLie 2015 privind
achizitiile DLrblice

Denumirea
operatorului

Intreprinderea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/:rsociere/
Cu capital

striin

Numlrul
ii data

contractul V
rcordului-

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Termen de
vxlabilitate al

contractuluL'ac
ordului-cadrufirn TVA inclusiv

TVA

SA Nufirul
Intreprinderer

Cu capital
autohton

11.12.
2A2l

9830000
0-6

100 0,10,
120 050,

0 31.12.20:l

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

(DA/NL' lL

Yaloarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei N{D):
(indicali suma cu:I VA)

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

Criteriul de xtribuire pentru lotul/loturil€ pentru c,u e au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prulul cel1 ai scdzut

Castul cel fi1ai scdzut

c

a



Prin prezenld dare de seamd, grupul de lucru declafi cd lerrrenal de aqleptare pentru tncheierea
controctului/cohtraclelor indicate afo respeclat (exceptatrd cazarile prevdzule de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), prccum ti cd in cazul depunefii contesta(iilor li/sau
recepliorrdrii rapoarlelor de monilorkare, aceactea aafost exarrrinalc $ soluliorrate.

Prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conrtrmd corcclitudinea desfdturdrii prccedwii
de achizilie, fapl pentru care poartd rdspundere corljform prcvedefiIor legale tn vigoore.

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizitiil

Director Dinu SARGU
CNune, Prenurne)



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
de încheiere a acordului-cadru

b /
□
□

S #
Nr. 9L. din

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP SCMC “Valentin Ignatenco”
Localitate ' ■ ....  .......— Mun. Chişinău---------------
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble 149
Număr de telefon 069651888, 022 72 57 66/ 022 20 08 87
Număr de fax -,
E-mail oficial vignatenco@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Malvina Negroi

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri ex c ita ţie  deschisă □ Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-cadru Bunuri\p Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare semestrul 1-2022
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. gov. md)

Nr: 21046978
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046978/
Data publicării: 17.11.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată
. /' - — — - — ~ . - — — —' - - — 
^i/achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

1

mailto:vignatenco@ms.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21046978/


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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie □ Li citaţie electronică 
□Catalog electronic/

Sursa de finanţare □Buget de stat; \jdBuget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse externe; nAlte 
surse: [Indicaţi/ _________________________________

-Valoareaestimata (lei,Jură TVA) 1 128.135,82

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării gforifimiriUw---------------- —---—---- -
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 08.12.2021, ora 15:00), au depus oferta 17 ofertanţi:

Denumirea operatorului economic Asociaţii/
administratorii

î . Delmix Prim SRL 1019600024858 Dilan Galina
2 Lovis-Angro SRL 1007600043788 Sofrone Lilian
3 Baguette SRL 1014600037741 Cebotari Valentin

2



Villa Prodotti SRL 1016600007719 Cazacu Boris
Adrika SRL 1014600026086 Eugeniu Borş
Casa de comerţ Vita 1002600003745 Mesina Roman
Franzeluta 1002600006040 Boris Andros
Serviabil SRL 1003600030995 Angheluţa Tatiana
ICP Panifcoop a URECOOP DIN STRAŞENI 1003600132567 izacu Vasile

10 TÜ036Ü1Ö01929 Buga Stepan
11 AVT LUX SRL 1014600040053 Muşet Dumitru, Vieru Penis
12 Ideea Prim SRL 1004600059850 Enache Andrei
13 Viocris Impex SRL 1006600032107 lachim Vioreliu
14 Nivalli Prod SRL 1003600152640 Victor Morari
15 SRL Telemar 1003500098573 Teleuca Marian
16 SRL Alim Total 1014600000912, -Palinci uc Cristina-
11_____SRL Floreni- 1003600152640 Şaulschi Vladimir

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

Denu
mire
docum

:*ëntLrJÏ;

Denumirea operatorului economic
Delm
ix
Prim
SRL

Lovis

Angr
0
SRL

Bagu
ette
SRL

Villa
Prod
otti
SRL

Adri
ka
SRL

Ca
sa
de
co
me
rt
Vit
a

Franzelu
ta

Serv
iabil
SRL

ICP
Panif
coop
a
URE
COO
P
DIN
STR
AŞE
NI

Doria
nis
Co
SRL

AVT
LUX
SRL

Ideea
Prim
SRL

Viocr
is
Impe
X

SRL

Nival
li
Prod
SRL

SRL
Tele
mar

SRL
Alim
Total

SRL
Flore
ni

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespund’e)
Propu
nerea

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

3



tehnic
ă

t

Propu
nerea
financ
iară

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

DUAE preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

^prezen-
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

Garan

pentru
ofertă

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

. (după — 
caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Infor
maţii
genera
le
despre
oferta
nt

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

Certifî 
cat de 
înregis 

; trare a 
întrep 
rinder

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

Declar 
aţia de 
confor

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

neprez
entat

nepre
zenta
t

prez
enta
t

preze
ntat

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

nepre
zenta
t

4



mitate

pentru
produ
sele
lactate
Autori
zaţia
sanita
ră
veteri
nară
de
funcţi
onare
a
agentu
lui
econo
mic
pârtiei
pant
Autori
zaţia
sanita

preze preze

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

preze
ntat

r-
veteri
nară
pe
unitat 
e de
transp
ort
Form preze preze preze preze preze prezen preze prez preze preze preze preze preze preze preze preze preze
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t

ntat ntat ntat ntat ntat ntat ntat ntat ntat
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i
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a
calităţ
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ntat

preze
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t
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ntat
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ntat
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et eu
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tor.
Certifi
cat de
confor
mitate
pentru
fiecare
poziţie
VALA
BIL la
mome
ntul
depun
erii
ofertei

preze
ntat

preze__preze— preze— preze— prezen
ntat ntat ntat ntat tat

preze
ntat
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enta
t

preze
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preze
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preze
ntat

preze
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preze
ntat
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ntat

prezen
tat

preze
ntat

prez
enta
t

preze
ntat
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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 corespunde cerinţelor de calificare)
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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

vjperaior economic 1 
Operator economic n

Lot n Operator economic 1
Operator economic n

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’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 stabilite în documentaţia de atribuire 
(inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului economic

1. Ofertanţii respinşi/descaliflcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL Delmix Prim

O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lifica t la  lo tu l B iscu iţi, d in  m o tiv  că  n u  co re sp u n d e  
g ram a ju l so lic ita t. S -a  so lic ita t am balaj 0, 2 5 0  g r d a r s -a  p ro p u s  0, 170 gr.
O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lif ica t la  lo tu l N a p o litan e , d in  m o tiv  că  n u  co re sp u n d e  
g ra m a ju l so lic ita t. S -a  so lic ita t am bala j 0, 2 5 0  g r d a r s -a  p ro p u s  0, 160 gr.
O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lif ic a t la  lo tu l Z efir, d in  m o tiv  că  n u  co resp u n d e  
g ram a ju l so lic ita t. S -a  so lic ita t am balaj 0, 2 5 0  g r  d a r s-a  p ro p u s  0, 160 gr.

SRL Alim Total O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lif ica t la  lo tu l U n t ţă răn esc  72 ,5  %, d in  m o tiv  c ă  n u  a  
p re z e n ta t  d e c la ra ţia  de  c o n fo rm ita te  p en tru  p ro d u s.

9



O p era to ru l econom ic  a  fo s t d esca lifica t la  lo tu l B rân za  ta re  50  % , d in  m o tiv  că  
ce rtif ica tu l de c o n fo rm ita te  p rezen ta t d e n o tă  fap tu l că  p ro d u su l e ste  am b ala t în  
p o lie tile n a  în să  s-a  so lic ita t în  para fin ă .

L o v is  A n g ro  S R L O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lifica t la  lo tu l B rân za  ta re  50 % , d in  m o tiv  că
certif ica tu l de c o n fo rm ita te  p rez en ta t d e n o tă  fap tu l că  p ro d u su l e ste  am b ala t în _______ —
p o lie tile n a  in să  s-a  so lic ita t în  p arafină .
O p e ra to ru l eco n o m ic  a  fo s t d e sca lifica t la  lo tu l Z efir, d in  m o tiv  că  n u  co resp u n d e  
g ram a ju l so lic ita t. S -a  so lic ita t am bala j 0, 2 5 0  g r  d a r s-a  p ro p u s  0 ,2 0 0  -  0 ,2 3 0  gr.

L o tu l n r. 19 - C a s trav e ţi m u ra ţi - au  fo s t ad m ise  erori la  în to c m ire a  ca ie tu l de  sa rc in i. P rin  u rm are  g ru p u l de lu c ru  a  d ec is  
a n u la re a  lo tu rilo r, c u  p u b lic a re a  rep e ta tă  a  acesto ra .

L o tu l n r. 8 -  H rişcă , lo tu l nr. 30 - B râ n z ă  ta re  50  % , lo tu l n r. 23 -  U le i de f lo a rea  so are lu i, lo tu l n r. 24  -L a p te  2 ,5  % , lo tu l 
n r. 25  -  sm in tin a  10 % , lo tu l nr. 27  -  C h e fir  2 ,5  % , lo tu l n r. 29  -  U n t ţă răn esc  72 , 5% , lo tu l n r. 39  -  P a ste  fă inoase , lo tu l nr. 
4 0  -  cea i neg ru , lo tu l n r. 43 - sco rţişo ara , lo tu l n r. 44  -  o te t 6  % , lo tu l n r. 4 6 -cacao , lo tu l n r. 48 - p e lte a  d in  d iv erse  fru c te , 
lo tu l nr. 4 9 -p ip e r n e g ru  in  b oabe, lo tu l n r. 50  -  F ru n ze  de  d a fin , lo tu l n r. 52- a c id  c itr ic  - au  fo s t a n u la te  d in  m o tiv  că  p re ţu l 
m in im  p ro p u s  de o p e ra to r ii econom ic i d e p ă şe ş te  p re ţu l e s tim a tiv  s tab ilit de  că tre  au to rita tea  c o n trac tan tă .

9. Modalitatea^ evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot W"
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 lo turi:___________________________

10. Criteriul de atribuire aplicat:
\

Preţul cel mai scăzut q 
Costul cel mai scăzut □

10



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)

11. 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 T otal-------------------

Denumire factornU-------------------
Denumire factorul n

Ponderea-------—
Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

13. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi unitate 
de măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Crupă de orz Delmix Prim 4 0 0  k g 7 ,1 9 2 8 7 6 ,6 7 3452
Crupă de arpacaş Delmix Prim 6 0 0 k g 7 ,2 6 4 3 5 5 5226

11



Crupă de grîu 
(sfărămîţat)

Delmix Prim 400kg 7,28 2910 3492

Malai extra Delmix Prim 650kg 9,63 2910 3492
Crupe de mei Delmix Prim 400kg 10,48 4193,33 5032
Crupă de amaut Baguette 750kg 9,98 7485 8985
Orez bob întreg Lovis Angro 850kg----------- ----- 13,30------------------ 113,05 13566
Mazăre uscată Delmix Prim 600kg 8,14 4882,78 5273,40
Fasole Delmix Prim 170kg 22,90 3892,69 4204,10
Fileu de găină fără os, 
Congelat

Villa Prodotti 1200kg 57,417 68900 82680

Pulpe de 
găină; congelat

Nivalli Prod 2000kg 29,17 58340 70008,00

-  Came de bovină Ni valii Prod HOOkg 117,50 129250 155100
Nectar de măr-caise Casa de Comerţ Vita 10001 10,60 10600 12720
Suc de mere limpezit Casa de Comerţ Vita 10001 9,80 9800 11760
Suc măr verde 0,2 Casa de Comerţ Vita 500 buc 3,75 1875 2250
Magiun din fructe 
(mere, caise, prune)

Casa de Comerţ Vita 650kg 19,50 12675 15200

Mazăre conservată Lovis Angro 300kg 15,38 4614 5538
Ouă de găină dietetice Lovis Angro 10000 buc 1,88 18800 22600
Fructe uscate Baguette 200kg 30,83 6166 7400
Brînză 9 % Serviabil 1800kg 59,26 106666,67 115200
Stafide albe Lovis Angro 7kg 40, 00 280 336
Făină de grîu Delmix Prim lOOOkg 8,56 8558,33 10270
Griş Baguette 850kg 8,73 7420,50 8908
Fulgi de ovăs Lovis Angro 800kg 11,33 9064 10880
Pîine din făină de grâu Adrika 15500 kg 7,65 118575 128030
Covrigi dietici PANIFCOOP 1000 kg 15,20 15280 16500
Biscuiţi Ideea Prim 500 buc 7,60 3800 4560
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Napolitane Lovis Angro 500 buc 11,50 5750 6900
Zefir Baguette 500 buc 15,74 7870 9445
Sare iodată Baguette 600 kg 3,75 2250 2700
Bicarbonat de sodiu Delmix Prim 150 kg 15,52 2327,50 2793
Mac alimentar Delmix Prim 3 kg 74,03 222.08 266,49-----------------
Drojdie presată uscată Lovis Angrcr 14 kg 63,33 886,62 1064
Zahăr Delmix Prim 3000 kg 13,63 40888,89 44160

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin .__l i t__ .

Argumentare: ~

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Delmix Prim SRL 20.12.2021 fse specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poştă, etc]
Lovis-Angro SRL 20.12.2021 e-mail
Baguette SRL 20.12.2021 e-mail
Villa Prodotti SRL 20.12.2021 e-mail
Adrika SRL 20.12.2021 e-mail
Casa de comerţ Vita 20.12.2021 e-mail
Franzeluta 20.12.2021 e-mail
Serviabil SRL 20.12.2021 e-mail
ICP Panifcoop a URECOOP DIN STRAŞENI 20.12.2021 e-mail
Dorianis Co SRL 20.12.2021 e-mail
AVT LUX SRL 20.12.2021 e-mail
Ideea Prim SRL 20.12.2021 e-mail
Viocris Impex SRL 20.12.2021 e-mail
Nivalli Prod SRL 20.12.2021 e-mail
SRL Telemar 20.12.2021 e-mail
SRL Alim Total 20.12.2021 e-mail
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SRL Floreni 20.12.2021 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)

15. 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

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

privind achiziţiile publice □  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax □

In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare □  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin miiloace electronice
decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (31 al Legii nr. 131 Hin 3 inii*» — şi/3au fax n------------

—20-15 plivind achiziţiile publice □  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace 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).

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital

Numărul 
şi data

contractului/ acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate al 
contractului/acordului-cadrufără TVA inclusiv

TVA

Delmix Prim SRL Autohton 195/21 28.12.2021 15800000-
6 81368, 94 91682,

99
30.06.2022

Lovis-Angro SRL Autohton 194/21 28.12.2021 15800000-
6

46245,14 60884 30.06.2022
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Baguette SRL Autohton
193/21

28.12.2021 15800000-
6

28941, 50 34738 30.06.2022

Villa Prodotti SRL Autohton 187/21 28.12.2021 15800000-
6

68900 82680 30.06.2022

Adrika SRL Autohton 188/21 28.12.2021 15800000-
6

118575 128030 30.06.2022

Casa de comerţ Vita Autohton 192/21 28.12.2021 15800000-
6

34950 41940 30.06.2022

NIVALLIPROD 
SRL

Autohton 191/21 28.12.2021 15800000-
6

187 590 225108 30.06.2022

Serviabil SRL Autohton 189/21 28.12.2021 15800000-
6

-----106666,67- ----- H-5200^
00

30.06.2022

ICP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

STRAŞENI

Autohton 185/21
28.12.2021

15800000-
6

15280 16500 30.06.2022

IDEEA PRIM Autohton 186/21 28.12.2021 15800000-
6

3800 4560 30.06.2022

17. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost 
aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (Iei MD): (indicaţi suma cu TVA)
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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 calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

t  z™nsz “v) l7i:^7ân* 'ZTiLtmr- «/«««-»«»*«*
™ rVo™ ruraPoarKlor^ HU o Z * ^  * * * * *  ^  *” »  *  *  *  * P ~ *  ~ - 4 * ~  M m .

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

< i  C c r a i  t d ţ  u  l i  o  I m k f l c o
(Nume, Prenume)

L.Ş.
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DARE DE SEAMA

de апчlаrе а procedurii de achйi{ie
М Те п d е r l D ocds"-b"_3 rч_ф1 :A4D - 1 бJ 7 8а2 LбаЖ 8

Nr. 87/DS/21 diп 29.|2.202l

1. Date сu privire la aatoritatea сопtrасtапtd:

Dепumirеа autoritйtii contractante Iпstitulia Pablicii ,,Сепtrul de Tehпologii
Iпfоrmаtiопаlе iп Fiпапtе "

Localitate or. Сhisiпdu
IDNo I005600036924
Adresa str, Сопstапtiп Тiiпаsе, 7
Numйr de telefon 022-26-28-73
Numir de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctiffDctif.soy.md
Adresa de internet www,СТIF.sоv.md
Реrsоапа de contact (пumе, preпLlme, tеlеfоп,
e-mail)

Iпа Caba-Bradu, te1.068693 83 8
iп а, с аЬ а- Ь r ad u@ctif. s оv. md

2, Date сш privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri пLicita|ie deschisd
пАltеlе: flпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Bunuri а servicii п Lчсrёri п

Obiectul achizi{iei Servicii da tipйrire ч .fоrrпulчrеl.оr tillizute de
docHtttettte primu.re сн regim speciul репlru апul
2022

Cod СРY СРV: 7_1ýQgQ00* - Servicii tipogгafice Ei servicii
соllехе

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
лц,учл+,. tцtеrulgr. qсл,. tпd)

Nr: МТепdеr lD
9я_s1,}:!:Зуd,р,],::,Ь jD_;,],,(:" j,7_1ч4"2,L0_l}9_,)8

Link-ul:
Data publicdii: 2 5. 1 1.202 1

Platforma de achizi{ii publice utilizatй п achizitii,md; а e-licitatie.md; п yptender.md

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

пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizi{ii publice publicat:
h tt р s : //wпl w. ct if, g оу. md/а с h izitii- р u Ь lic е

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: 02.1|.202|
Link-ul: ВАР пr.85

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizi{ie
oLicitшtie electroпicd псаtаlоs electronic



Sчrsа de fiпап!аrе пВчgеt de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
Еýцщ" externe; пАltе surýo: [sarse proprii|

Vаlоаrеа estimatй 1ei, fdrd ТVд) 400 000,00

3. ClariJicdri priviпd dосumепtаliа de atribuire:

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

Data:

26 поч 2021,10:37
subiectul intretlirii:
concretizarea unitatii de mаsurа
iпtrсЬаrе:

Buna ziua! Vа rugаm sa veniti cu о concretizare rеfегitоr la unitatea de masura репtru pozitiile пr.1 si rT.5-10 la
docunrentele pdtrrare cu rеgim special, sunt in bucati sаu seturi? sunt niste docuntente, unde la numar se

specifica cite 2 ех.

Rйsрuпs (26 nov 2021, 14:05):

Вuпё ziua! RetЫitor 1а unitatea de masuri 1а fЬrmulаге tipizate de documente pritnare cu regim special pentru

Poziliile rrr. l Ei ru'. 5 - l0 v5 iпfоrm5m, сd : se tip5r,eqte un пumйr de diapazon dar 1rr 2 ехеmрlаrе. Рrеful este
pentru пumбr de diapazon din 2 ехеmрlаrе identice,
Data:

27 поч 2021,09:4|
sulriectul intretlйrii:
Tipul hartie
Iпtrеlrаrе:

Buna. Vа Iugаm sa verificati tipurile de hartie irrcluse in specificatia tetпrica.p.l,Hirtie de ziar cale nu are
luminiscenta,..p.8densitatea hartiei 55 g/m2 саrе аrе luminiscenta....p.lЗ densitatea harliei 80 g/m2, сlаr la
elemente de protectie se specifica lrartie de ziar, care nu аrе luminiscenta....Sunt erori sau nevlaritati. Vаrоg clar
sa specificati felul de hartie.

R5spuns (З0 nov 2021. 15:1В):

Butta ziua, vede{i Anunlul de раПiсiраrе ajustat.
Data:

29 nov 202I, |0:25
subiectul iпtrеьйrii:
'Гiрul hirtiei
Intrebare:

Buna ziua! Vа rugапr sa concret:izati tipul hirtiei din specificat,ia tehnica. Hirtie de ziar саrе nu аrе si are
luminscenta in rаzе ultraviolete, hiftie de ziаг сu densitate 55, 80 glm2 - nu este???? Informatii gresite din cauza
саrоrа nu se pot face ca_lcule.

Rispuns (30 nov 2021, 15:i8):
Buna ziua, vede{i Anunlrrl de participare ajustat.

4, Modificdri operate iп dосаmепtаliа de atribuire:

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

п
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Termen-limitй de depunere qi deschidere а | [Iпdiсаsi пumdrul de zileJ-
ofertelor prelunsit (dupd caz

.r. Рапd la tеrmепul-himitd (data 16.12.2021, ora 14:34), аu depus oferta 2 оfеrtапli:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. I.S. ,,Combinatul Poligrafic din
Сhisiпйч"

1002600002449 Oleg Babin

) ..Baýtina Rados" S.R.L. 1002б00006838 Alexandru Rusu

6. Iпformalii priviпd ofertele depuse ;i dосаmепtеlе de caliticare ;i аfеrепtе DUAE
prezeпtate de cdtre operotorii есопоmiсi:

7, Iпfоrmаliа priviпd corespuпderea ofertelor сu сеriп|еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitayiet еlесtrопiсе se va iпdiса pre\ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specifica|iile tеhпiсе" , se уа
сопsеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritйli sаu сопJirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea
ofertei са ceriп|ele stabilite tп dосumепtаliа de atribuire (iпclusiv justiftcarea pre|ului апоrmаl de
scdzat) s-a solicitat:

Dепumirе dосumепt
Denumirea operatorului economic

I.S. ,,Combinatul
Poligrafic din Chiqinйu"

,rBa,stina-
Radog"

SRL

Operator
economic

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

рrорчпеrеа tehnicй +

Рrорчпеrеа financiarё + +

DUAE +

Garantia pentru оfеrtй +

,Se

Documente de calificare
уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde

Experienla +

Mostre +

Declara{ie privind valabilitatea
ofertei (Anexa rrr.8 din Dосчm
Stand.)

+

(nu corespunde)

Declara{ie
privind lista principalelor
livrari/prestйri efectuate in ultimii
З ani de activitate (Апеха nT.12)

+

Declara{ie
privind personalul de specialitate
propus репtru implementarea
сопtrасtчlui (Anexa nr. 14)

+

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrй ТVА)8

cantitate
qi unitate

de misurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
servicii de
tipбrire а
FTDPRS

I.S. ,,Combinatul
Poligrafic din ChiEinбu"

605992,55 сопfоrm
solicitёrilor

+ +

SRL ,,Baqtina-Rёdog" бOб999,00



Data
solicittrrii

Operatorul economic Informa!ia soIicitati Rezumatul rйspunsului operatorului
economic

9. Оfепапlii respiпyi/descaliJica|i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descaIifi сirii

10. Modulitotea de eyaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

Il, Criteriul de alribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut п

12. Iпfоrmа|iа priviпdfactorii de еvаluаrе aplica|i:

(se va сопlрlеtа репlru lolurile care aufosl atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьtп raport calitate-prey sau cel паi Ьuп rqport calitate-cost)

13, Rееvаlааrеа ofertelor:
(Se va completa lп cazul lп care оfепеlе au |ost reevaluate rераф

Motivul rеечаIuйrii ofertelor
Modificйrile onerate

14. iп urmа ехаmiпdri, evaludrii ;i compardrii ofertelor depase tп cadrul procedurii de
atribuire s-a decis: Atribuirea coпtractului de achiziyie рuЬliсd:

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй: iп temeiul art. 7I аliп. 1 tit. (d) tiпiu!а б ;i 8,
Argameпtare: - Sаmа ofertei (605992,55 lei) depd;eyte сu circa 50% чаlоаrеа estimativd а
achiziliei (400 000,00 lei).

Conducitorul grupului de Iчсru:

Vadim MUNTEAN

L.ý.

l24 et. 4; tel.:022-820-

4

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofert5 Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепumirе factorul 1 Ponderea

Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
mаsurа

Рrе{ul unitar
(fIrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

:,Ж,*
Lg*.9
- .;/fl
: /!/

iL
,"'N9,+

\r*;А
\\??
ýiý ;

!| : л

{:f

executor: lпа СаЬr_Вrлdu, tе1.0б8693838

\
tt-J

Аgеп|iа Achizi|ii Publice: muп. Сhiqiпdu, sos. Iliпcesti, 53;tel,; 022-820-703;fax: 022-820-728;
е- пl а i l : Ь ap@t еп d е r. gov. m d ; wwly, t е пdеr. gov. m d
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.12 din 30.12.2021.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 
Localitate Or.Telenești 
IDNO 1003606150040 
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 
Număr de telefon 079113054 
Număr de fax 025822448 
E-mail oficial  srtelenesti@ms.md 
Adresa de internet srtelenesti.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vleju Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru 

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:  
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri 
poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri,cu 
condiția ca valoarea estimativă a achiziției să nu 
depășească 800 000,00 de lei. 

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

Nr: 21048094 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1638699950881  
Data publicării:05.12.2021 

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: 
srtelenesti.md/planul-de-achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:02.12.2021 
Link-ul: 

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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 445 000,00 lei fara TVA 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638699950881
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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 documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 14.12.2021, ora 13:18), au depus oferta 8 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Andrei Grigoras 
2. SRL "Lovis Angro" 1007600043788 Sofrone Lilian 
3. SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
4. SC ,,Brodetchi'' SRL 1004606001297 Brodetchi Ion 
5. Telemar 1003600098573 Milusev Tatiana 
6. SRL Viocris-Impex 1006600032107 Aurel Ciobanu 
7. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719 Alexei Agrici 
8. Produse de Familie 1010600010111 Iacovet Viorel 

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

Denumire 
document 

  Denumirea operatorului economic     
SA 

Fabrica 
de unt 

din 
Floresti 

SRL 
"Lovis 
Angro" 

SRL 
BAGUE

TTE 

SC 
,,Brodetchi'' 

SRL 

Telemar SRL 
Viocri

s-
Impex 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 

S.R.L. 

Produs
e de 

Famili
e 

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

    

Propunerea tehnică prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  
Propunereafinanciară prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  
DUAE prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

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

    

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 
conformitate cu 
prevederile legale 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

Certificat pentru 
confirmarea 
capacităţii executării 
calitative a 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  
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contractului de 
achiziţie 
Certificat sanitar 
veteinar ( pește) 

    prezentat    

Certificat de 
conformitate 
/Declarația de 
conformitate (pentru 
produsele lactate ) 

prezentat        

Certificat de 
conformitate (carne 
carne de 
vita,pasare,crenvusti) 

      prezentat  

Certificat de calitate 
(pentru ouă) 

 prezentat prezentat      

Certificat ce atesta 
calitatea produsului 
(pentru celelalte 
produse alimentare: 
cum ar fi 
crupe,condimente,co
nserve si altele.) 

 prezentat prezentat      

Certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranța 
alimentelor 

prezentat prezentat prezentat  prezentat  prezentat  

Autorizatia sanitar-
veterinara de 
functionare a 
depozitului 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

Autorizatia sanitar-
veterinara pe unitate 
de transport/sau 
pasaport sanitar a 
transportului 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

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

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

Certificat de deţinere 
a abatorului, ori 
contract cu 
deţinătorul 
abatorului.(Obligator
iu pentru carnea de 
pui  ,de vitel) 

      prezentat  

Pentru produsele de 
panificare, certificate 
de calitate si de 
provenienta a 
materiei 
prime(faina,griu) 

   prezentat     

Pentru produsele de 
panificare,Certificat 

   prezentat     
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de detinere a 
Laboratorului 
Atestat 
IMPUTERNICIRE: 
Pentru reprezentarea 
Institutiei si 
semnarea actelor in 
baza Semnaturii 
Electronice la 
procedurile de 
Licitatie Publica 

prezentat   prezentat prezentat  prezentat  

Livrarea şi 
descărcarea 
produselor 
alimentare se face de 
către OE cu 
cantitatea strict 
solicitată conform 
comenzilor (zilnic, 
săptămînal şi lunar). 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

DECLARAŢIE 
privind 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. 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat   

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat  prezentat prezentat  prezentat  

Certificat privind 
deţinerea unui cont 
bancar 

prezentat prezentat  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)) 

7. 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 

 
Lotul 1.Lactate 

 148 285,00    
SA Fabrica de unt din 
Floresti 

  + + 

Lotul Nr.2 
Crupe 

SRL "Lovis Angro" 54 327,00  + + 
SRL BAGUETTE 54 327,50    
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Lotul Nr.3 
Diverse produse 

SRL "Lovis Angro" 75 668,43  + + 
SRL BAGUETTE 76 426,11    

Lotul Nr.4 
Produse de 
patiserie 

SC ,,Brodetchi'' SRL 62 295,00  + + 

Lotul Nr.5 
Peşte 

Telemar 50 895,00  + + 
SRL Viocris-Impex 50 916,00    

Lotul Nr.6 
Produse din 
carne 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L. 

84 850,00  + + 

Produse de Familie 88 302,00    

* 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 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 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/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 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: 

(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   
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Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

(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 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) 

 
Lotul 1.Lactate 

SA Fabrica 
de unt din 
Floresti 

  148 285,00 161 115,00 

Lotul Nr.2 Crupe SRL "Lovis 
Angro" 

  54 372,00 65 015,00 

Lotul Nr.3 
Diverse produse 

SRL "Lovis 
Angro" 

  75 668,43 90 175,00 

Lotul Nr.4 Produse 
de patiserie 

SC 
,,Brodetchi'' 
SRL 

  62 295,00 67 300,00 

Lotul Nr.5 
Peşte 

Telemar   50 895,00 61 074,00 

Lotul Nr.6 
Produse din carne 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 
S.R.L. 

  84 850,00 101 820,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA Fabrica de unt din Floresti 21.12.2021  e-mail 
SRL "Lovis Angro" 21.12.2021 e-mail 
SRL BAGUETTE 21.12.2021 e-mail 
SC ,,Brodetchi'' SRL 21.12.2021 e-mail 
Telemar 21.12.2021 e-mail 
SRL Viocris-Impex 21.12.2021 e-mail 
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 21.12.2021  e-mail 
Produse de Familie 21.12.2021 e-mail 
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(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: 
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.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/acord
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit
ate al 

contract
ului/acor

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SA Fabrica 
de unt din 
Floresti 

Cu capital 
autohton 

42 
30.12.2021 

15800000-6 
148 285,00 161 115,00 

30.06.22 

 

SRL "Lovis 
Angro" 

Cu capital 
autohton 

41 30.12.2021 15800000-6 
130040,43 155190,00 

30.06.22 

SC 
,,Brodetchi'' 
SRL 

Cu capital 
autohton 

45 30.12.2021 15800000-6 
62 295,00 67 300,00 

30.06.22 

Telemar Cu capital 
autohton 

43 30.12.2021 15800000-6 
50 895,00 61 074,00 

30.06.22 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 
S.R.L 

Cu capital 
autohton 

06 30.12.2021 15800000-6 
84 850,00 101 820,00 

30.06.22 

 

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): 
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Au fost aplicate criteria 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): 

546 499,00 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 15800000-6 

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: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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2 

DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizifii publice 

nr. 1121din29 decembrie 2021 

. D t t 't t t t c a e cu privire a au on a ea con rac an a: 
Denumirea autoritatii contractante IMS ,,Liftservice" 
Localitate mun. Chisinau 
IDNO 1003600126117 
Adresa str. Transnistria, 10 
N umar de telefon (022) 47-13-18, (022) 47-50-55, 
Numar de fax (022) 47-50-55, (022) 47-13-18 
E-mail office!nl liftservice.md 
Adresa de internet www.liftservice.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Diana Miron, tel: (022) 47-61-09 
e-mail) scal@Iiftservice.md 

. D t d a e cu privire a proce ura d t 'b . ea ri mre: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre(uri 

Tipul obiectului contractului de Bunuri '-/ Servicii o Lucrari o 
achizitie/acordului-cadru 
Obiectul de achizitie Produse petroliere pentru 2022 

Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind --------
alegerii procedurii de atribuire (fn cazul 
apliciirii a/tor proceduri decat licitatia deschisii) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul nr: ocds-b3wdg 1-MD-1639054092053 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: ocds-b3wdg 1-MD-1639054092053 

Platforma de achizitii publice utilizata '-/ achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md 

Data ~i ora deschiderii ofertelor Data: 20.12.2021 I Ora: 14.00 

Anunt de intentie publicat in BAP Nu Da 
...; Data: 

Link-ul: 
Anunt de participare publicat in BAP/ nr: ocds-b3wdg l-MD-1639054092053 
Invitapa de participare transmisa Link-ul: ocds-b3wdg l-MD-1639054092053 

Data publicarii/transmiterii: 09.12.2021 

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire Nu'-/ acord-cadruo sistem dinamic de achizitieo 
licitatie electronicao catalog electronico 

Sursa de finantare Buget de sta't o BugetCNAM o BugetCNAS o 
Surse externe o Alte surse: surse proprii 

Valoarea estimata (lei, fora TVA) 590 000,00 

3. Clarificari privind documentafia de atribuire: n-au Jost solicitate 
4. Modificari operate in documentafia de atribuire: n-aufost operate modificari 
5 . Pana la termenul-limita (data 18.12.2021, ora 16:00), a fost depusa - 1 (una) oferta: 

Denumirea operatorilor IDNO Asociatiiladministratorii 
economici 

ICS ,,LUKOIL-Moldova" SRL 1002600005897 Asociati: LITASCO S.A. ELVETIA 100% 
Administrator: ISA YEV FEYRUZ 
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6. lnformatii privind ofertele depose ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE 
prezentate d e catre operatorn econom1c1: 

Denumire document Denumirea operatorului economic 

fCS ,,LUKOIL-Moldova" SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnica (Anexa 22) prezentat 

Propunerea financiara (Anexa 23) prezentat 
DUAE prezentat 
Garantia pentru oferta (dupii caz) prezentat 

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

Cerere de participare (Anexa 7) prezentat 
Dovada de valabilitate a ofertei (Anexa 8) prezentat 
Certificat de inregistrare/Extras/Licenta prezentat 
Certificat conformitate (raport de inspectie) prezentat 
Certificat SFS prezentat 
Situatii financiare 2020 prezentat 
Certificat de atribuire a contului baocar prezentat 
Lista statiilor PECO prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinfele 
din documentafia de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fn 
cazul fn ciind documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare) 

7. lnformatia rivind cores underea ofertelor cu cerintele solicitate: 
Denumirea Denumirea Pretul ofertei Cantitate ~i Corespuoderea 

lotului operatorilor (!ara TVA) unitate de cu cerintele de 
economici masura calificare 

Lot 1 ICS ,,LUKOIL- 560 534,26 Litri + 
Moldova" SRL 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 
+ 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anormal de scazut s-a solicitat: n-au ost solicitate 

Data solicitArii Operatorul economic 

9. Ofertan i res in i: n-au ost 
Denumirea operatorului economic 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot 
Pentru mai multe loturi cumulate 
Pentru toate loturile ..../ 

Informatia solicitatA Rezumatul riispunsului 
operatorului economic 

Motivul respingerii/ descalificarii 

Alte limitari privind numiirul de loturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: nu sunt 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Excluderea de pe piata a benzinei A-92 a 

dus la majprarea pozitiei pentru benzina A-95 fata de celelalte pozitii - gaz ~i motorina, + 
necesitatea de deservire la statii PECO inclusiv ~i la nordul RM, la toate tipurile de combustibil 
(lntreprinderea presteaza servicii pe intreg teritoriul RM) 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Pretul eel mai scazut .Y 
Costul eel mai scazut 
Cel mai bun raport calitate-pret 
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 ~i denumirea loturilor aferente) 

12. lnformatia privind factorii de evaluare aplicati: s-a aplicat alt criteriu de evaluare 
(Se va completa pentru loturile care au Jost atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport 
calitate-pref sau eel mai bun raport calitate-cost) 

13. Reevaluarea ofertelor: nu a avut Loe. 
(Se va completa in cazul in care ofertele au Jost reevaluate repetat ) 

14. in urma examinarii, evaluarii ~i completarii ofertelor depuse in cadrul proceduri de 
atribuire, s-a decis: 
At 'b . t t 1 . d h. ·r bl' al d 1 . d n mrea con rac u m e ac 1z11e pu lC acor u m-ca ru: 

Denumirea Iotului Operatorul economic Can ti 
desemnat casti2iitor ta tea 

Produse petroliere 

Benzina 
Premium A-95 27000 
( carduri valorice) 

ics ,,LUKOIL-Gaz petrolier 
lichefiat Moldova" SRL 2500 
( carduri valorice) 
Motorina 
cu aditivi ECTO 6000 
( carduri valorice) 

Anularea procedurii de achizitie publica: ----
In temeiul art. 71 alin. -- lit. --
Argumente: _---_ 

Pretul unitar 
filrli TVA 

16,45 

11,95 

14,42 

Pretul total Pretul total 
tlrli TVA inclusiv TV A 

560 534,26 669 055,00 

444 150,00 532 980,00 

I> 29 884,26 32 275,00 

Ii 86 000,00 103 800,00 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

ICS ,,LUKOIL-Moldova" SRL 22 decembrie 2021 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile publice) 

16 . T ermenu Id t t t " h . t t I e a~ ep are pen ru me e1erea con rac u m: 
In cazul In valoarea estimata -..J 6 zile In cazul transmiterii 

. ...... 
care a comumcaru pnn 

contractului este mai mica decat pragurile mijloace electronice ~i/sau fax 
prevazute la art.2 alin.(3) al Legii nr. 0 11 zile In cazul netransmiterii comunicarii prin 
131 /2015 privind achizitiile pub lice miiloace electronice ~i/sau fax 
In cazul In care valoarea estimata a 0 11 zile In cazul transmiterii comunicarii prin 
contractului este egala sau mai mare decat mijloace electronice ~i/sau fax 
pragurile prevazute la art.2 alin.(3) al Legii 0 16 zile In cazul netransmiterii comunicarii prin 
nr. 131/2015 privind achizitiile publice mijloace electronice ~i/sau fax 
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,... 

(Selectafi termenul de a:jteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 13112015 
privind achizifiile pub/ice, inclusiv a termenelor de a:jteptare, se eJectueaza fn conJormitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al RM 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadr u incheiat: 
Denumirea Numarul ~i Valoarea contractului Termenul de 

Nr. 
operatorului data c odCPV valabilitate a 

d/o economic contractului contractului Bra TVA cu TVA 

1. 
ics ,,LUKOIL- Nr.17/21 091 00000-0 560534,26 669055,00 31.12.2022 
Moldova" SRL 29.12.2021 

18. Informafia privind achizitii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar fn cazul fn care la procedura de achizifie publica au Jost aplicate criterii de 
durabilitate $i s-a fncheiat contract/contracte pentru lotl loturi pentru care au Jost aplicate 
criterii de durabilitate) : n-aufost aplicate 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declarii cii termenul de a~teptare pentru incheierea 
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile previizute de art 32 alin. (3) 
al Legii nr. 13112015 privind achizi(iile publice, precum # cii in cazul depunerii contesta(iilor, 
aceastea au Jost examinate ~i solu(ionate. 
Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achiziJii confirmii corectitudinea desfii$uriirii 
procedurii de achizi/ie,fapt pentru care poartii riispundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: 

(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 

Nr.    21048360 /1  __din    04 ianuarie  2022         .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1003611151227 

Adresa MD-6103, mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurin 2 

Număr de telefon (0291)  2 24 48, 2 11 10 

Număr de fax (0291)  2 24 48 

E-mail oficial  srciadirlunga@ms.md  

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cheleș Lilia , 078878708,  

achizitii_imsp@mail.ru 

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: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Нефтепродукты для заправки автомобилей 

 (ГСМ) на  2022 год 

Cod CPV 09100000-0 

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: 21048360 

Link-ul: 
ocds-b3wdp1-MD-1639047688382 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1639047688382?tab=contract-notice 

Data publicării: 09.12.2021 

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: 

 

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

Link-ul: 

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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 318 816,0 lei   

mailto:srciadirlunga@ms.md
mailto:achizitii_imsp@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639047688382
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639047688382?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639047688382?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu 

(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] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 
[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 17.12.2021, ora 10_:00), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1 ICS «LUKOIL-Moldova» SRL 1002600005897 Исаев Фейруз 

 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic  

ICS «LUKOIL-Moldova» 

SRL 

Operator 

economic 

2 

Operator 

economic 

3 

Operator 

economic 

n 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea financiară prezentat    

DUAE prezentat    

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Заявка на участие prezentat    
Декларация о действительности 

оферты 
prezentat    

Доказательство регистрации 

юридического лица в соответствии 

с законодательными положениями 

страны, в которой офертант 

зарегистрирован. 

prezentat    

Финансовый рапорт/финансовая 

ситуация 
prezentat    

Лицензия на деятельность prezentat    
Сертификат соответствия или 

другой эквивалентный сертификат, 
prezentat    
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подтверждающий качество 

предложенной продукции ГСМ 
Перечень с адресами 

автозаправочных станций 
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)) 

7. 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 

Лот 1 Produse 

petroliere 
ICS «LUKOIL-

Moldova» SRL 

325583,33 390700,0 + + 

 

* 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 ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat: Nu 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/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 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) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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: 

(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 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) 
Лот 1 Produse 

petroliere 
ICS «LUKOIL-

Moldova» SRL 

по целому 

лоту 
325583,33 325583,33 390700,0 

 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ICS «LUKOIL-Moldova» SRL 24.12.2021 e-mail 

(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: 

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 □ 
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(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. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea

: 

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/

acordului-

cadru 
fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

ICS 

«LUKOIL-

Moldova» SRL 

Cu capital 

autohton 

№ 
188/2021 От 

31.12.2021г. 09100000-0 

325680,0 390700,0 

до 31.12.2022г. 

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. 



















































DART], DIi SIIAMA

de atribuile a contractulr"ri de achizilii publice '/
dc incheiere a acordului-cadru Lr

de annlare a procedurii de atribuire !

Nr.01 din SllL_2.2021

l. Date cu privire lzr autoritntea contractantl:

l)enumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Raional Strdseni

Localitate Or. Strdseni
tDNO 10036001 58309
Adresa str, T. Ciorba 11/1

Num5r de telefon (0231)-22 448
Numir de fax (0237) 22 448

E-mail oficial srstraseni@ms,md
Aclresa de internet
Persoirn:r de contact (nunte, prenume, teleJbn,
e-ntuil)

Cristina MAMALIGA, 067 412 255,
ap. spital ulstraseni (@ gmail. com

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate /Cererea ofertelor de pre{uri rlicitalie deschisf,
nAltele: finclicatil

Procedura de achizitie repetatl (dnpd caz) Nr: Nu este cazul.
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri / Servicii n Lucrf,ri n

Obiectul achizitiei Produse Alimentare pentru sernestrul I, anu\2022
Cod CPV 1 s800000-6
Iixpunerea motivului/temciului privind
alegerca procedurii clc atribuire (tn cazul
ctpliciirii cltor procecluri clecdl licitatia
tlcsr;hisii)

Art. 57 alin. (1) din Legea privind achiziliile
ptrblice nr. 131 din 03.07.2015, care stipuleazd:
"ltutoriluten conlraclunlii, prin cererea oJbrtelor
de prefuu'i, ltoote atribai conl,racte de crchizi{ii
pttblice de bunm"i, lucriiri sau servicii, L'ut'a ,\'c

prezintii confitrm unor speciJica{ii concrele, cLt

condilicr ca valoarea e,;timald o achiziliei sd nu
depiiseascii 800000 de lei pentru bunm'i $i servicii
si 2000000 de lei pentru luuiiri."

Procedura de atribuirc (se va indica din caclrul
p o r t u I u.l.u.i gul e r n u nx e nl a I w rl,1y,y1 c ru I c r. grt t,. t'n cl \

Nr: 21048045/occls-b3wclpl -N4I)-l 6385373ii 1 144
Link-ul:
https ://ach i z,itii.ndl ro lpubli c/tencler 21 0 48045 I
Data publicdrii: 3 dec202I

Platforma de achizi{ii publice utilizat[ / achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autorit5lii contractante

/ Da nNu
l,ink-ul cdtre p1anul de achizilii publice pubiicat:

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: -
[,inl<-r-rl:

'['ehnici qi instrumente specifice dc atribuirc
(c/t.rpd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
/ Licitatie electronicd rCatalog electlonic

Sursa de finantare r:Buget de stat; / Buget CNAM; lBuget CNAS;

1



lSursc externe; / Alte sllrse:

Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA 677 991,33 MDt,

4. Modiliciri operate in rlocumenta{ia de atribuire: (Nu este cazul)

1 In cl i c u ! i,\' ut's' (t u I i I i z cr t ti ;' i tlu l cr pub I i c d r i i I

findiccrli numdrul cle zileJ

Date de contact

i"i,.-Ttriqiirar, rt Sttfti;!iioi: 5lj.

,,r,,r- eiiir, i"ar, st,'. col,,,mir;-iio;.-
022843312, Lt''.r:t

,"r, 3, tE *4u,sffirrt"'il 
"r- 

i5;
bagUetls.ql@lltqtLu, 068 I 003 02

rnun. Chiqindu, str. Vasile Bacliu,20,
crcdoprinr(gt)rnai l. r'r 1, 069 1 0263 4

mun. StrdEeni, str. $tefan cel Male,
117,-c.-glnslelntinSlA_v_an(Atgpir_il.t;gttt,

06986799s

6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate cle

citre operatorii economici:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii clarificlrilor 7 dec.2021,16:38
Denumire:r operatorului economic Anonim
Exrrunere:r succintX a solicitlrii de clarificare Garantie pentru oferta sa cere?

Expunerea succint[ a rispunsului Nu
f)ata transmiterii 7 dcc. 2021,19:30

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

T'ermen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit

5. Pflni la termenul-limit[ (data 13.12.2021, ora 17:00), au depus oferta 8 ofertan{i:

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea operatorului
economic

1 006600032 1 07 Iachim VioreliuSRL Viocris-Impex

SRL "Lovis Angro" 1 007600043788 Sofrone Lilian

t0146000377 4t Bolqacova
Ecaterina

Dilan Galina

SIIL BAGUET'IE,

rnun. ChisinIu, str. J'itulesctr 39. ap.

il r Lr. 067300457
rnun. Strf,qeni, str. Calea Orheiului,

I 0, paLr il c p*qp-i_cp(?ttl-ilill rr,

023722209

rnun. Chiqinf,u, str. Bicioii Noi. 19,

y i I ! it p t,it tlqtj (ll ttrii I l.t_t t, 02?-B 4 63 3 3

Delmix Prim SRL 1010600031257

1003600132567 Vasile CazactICP Panifcoop a
URECOOP DIN
sTRASENI
SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

10t6600007119 Agrici Alexei
ici Vladimir

i 003600026963Credoprim SRL

1 00460000 1 206 Glavan IonCAP Coopalimentafie a

Urecoop Str[;eni

2

Nr. IDNO

1.

J.

4.

6.

1 Costru
Gheorshe

8.
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Specif)ca{ii clc prct

DUAE

,t"tiiiiii,,"1*, t 

" 
t al-i,,,1", I ;r* ";(clupir caz).

a*,l"l"rt-u*
I)cclata{ic pr ivind valabilitalea

olbrtci
Dcolaralie privind lista

prircil>alelor lirr.iiti cl'cctrralc in
rrltirrrii J ani (lc ac(ivilatc

c"rr iii"'it a" J'*r"* ri.t",,u,t,iil
plirlii irrpozilclor, ooDtr ibrrliilor la

brrgetul prrblic laiioral

I{aportrrl finarciar/ cxlrasc dirr

Iiegislrul dc Slal al

idice

Certilical de inregislrarc ollcial:i
a alinrentclor

nulorizalic Sanitar-r,ctcrinar cle

llrrtc(iortarc pcrtlr rr nri.jloacele tle
tral)sp0(

Ccrlil'icat carc conliruri calitatea 5i
provenienla produsclot aliucrlarc

(dupa caz)

Clcrtil'ioa( (lc calitatc si cle

l)ro\e1ricr1a a uratoriei ltrirno (litina,
rrr rirr). ccrtilicat rlc tlclincrc r
llrboralor rrlrri rtcstat pcrlrU

cleclrrarea coilttolului per Ililr]er)t
rrsrrpra calilirlii sru conluct cu

ilscrncncir laborakrr, peltnl Lotul 3

I't,'Llt'ir rlr Prrttil'te:rltc. LIc r,'li'tlir ic

__ sr Patrsene. _
Autorizalie Sanitar-veterinar de

lirnctioritre l)cl)lnl I cocptia,
abirlor izarca rrtirralclor ag icolc,

rlcpozilarea 5i Iivrarca ciirrii

-;fid;.t ,1. ,l"ti,** 
^ "1 "t,r,,'l*sru collracl dc prcstarc a

scrviciilor dc abalorizarc (ltcrlru
Ilccaro lot dc oanre in yrarlc),

colltact psnlru executarca
irvestigaliilol dc labo ator (penlru

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna

Docu rnente de califi care
Se va consenrna prin: prezent2lt, nel)r'ezentat, nu colespunde

C

1

13

I'ieoare lot de canre/laclale in

Specilicalii telrnice C C C C C C C C C C C C C C C

C C C C NC C C C C C C C NC C C

J C C C C C C, C C C C C C C C C

4 X X X X C X X X X X X X x X

C C C C C C C C C C C C

NC C NC NC C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

8
C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

il C C C C C C C C C NC

t2
C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

Itl

X C X X X X X x

l,s

C X X x X C C C C X

l(r

C X X X X X C C C X x



(lnfttrntalia privind clenmtireu clocumenlelor prezenlute se ytr inclicu tn conforntit,utc cu cerinlale clin
cloctrntenltrlia cle alribuire;i se va consenxna prin: prezentut, nepre?,entat, nu corespunde (in cuztrl
cdncl docttntentul a.fost prezenlul, dur nu corespLrnde cerinlelor cle cali/iccu'e))
*Notit: Plasareo literei X, denotti cd documentul solicitat nu se prez.intir pentru lotul men{iorrtrt.

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fnrI TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misurl

Corespund
erea cu

cerinfele
de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lotul I
Peqte congelat

"Merluciu"

SRL Viocris-
lmpex

33 785 MDI- Confblnr
docurnentafiei

stanclard

-f

SRL "l-ovis
Angro"

3B 8I6,67 MDL, + +-

Lotul2
Diverse produse

alimentare

SRL
BAGUETTE

42't87,60 MDL Con forrn
documenta{iei

stzrnclard

+

Delniix Prinr
SRL

44 I45,BI MDL -+-

SRL "Lovis
Angro"

47 043,89MDL +-

Lotul3
Produse de

panifica{ie, de
cofetlrie qi

natiserie

ICP Panil'coop
a URECOOP

DIN
sTRASE,NI

100 066,05 MDL Conlbrrr-r
clocutrentaf iei

standard

+ 1

Lotul4
Cereale

SRL "Lovis
Angro"

48 812,23 MDL Coulbrnr
documenta{ici

standarcl

+ +-

Lotul5
Fructe gi legume

transformate

SRL "Lovis
Angro"

18 810,89 MDL Conform
docurnentafiei

stanclard

+ +-

Lotul6
Legume qi fructe

proaspete

SRL "Lovis
Angro"

21 169,25 MDL Confonn
docurne nta{ici

stanclard

+ +

Lotul T

Produse origine
animall(carne de

pasire)

SC "VILLA
PIlODOt"t-t"

s.R.t..

5B 857,50 MDL Conlbrnr
clocLrmeuta(iei

standard

+ I'



f,otul8
Produse origine
animalfl (carne

tle bovinl, cat. f)

SC "VILL,A
PRODOTTI"

S.R.I-.

1I 583,33 MDL Conform
docunrentafiei

standard

+

Lotul9
Produse din

carne
(parizer,

crenvurste)

SC "VII,I,A
PRODOTTI"

S.R.L.

t 8 000 MDL Corrforrr
docurreuta(iei

standard

+

Lotul 10 Produse
Iactate

Crccloprirr
SRL

221 560,19 MDI- Conforn-r
docLrmenta(iei

standard

+

Lotul 11

Produse origine
animali(oui de

glin[)

SRl, "L,ovis
Angro"

4900,00 Conl'onr.r
docr"rnrentaf iei

statrdard

+ +

Lotul 12

Produse
alimentare

pentru pacien(ii
cu tuberculozi

prin intermediul
tichetelor
alimentare

ICAP
Coopalinrenta{i

e a LJrecoop

Striiqen i

164 583,33 MDL Conforur
docurneuta!iei

standard

Lotul 13

l,aptc ;rentnr
s:rlaria{i care
ac{iye:rzi in

contli(ii nocive de
rnuncl

Achizi(ia nu a avut loc

X,otul 14

[,apte praf
pentru copii

Achizitia nu a avut loc

't' itt r:trztrl trtilizarii licitaliei elec/ron.ice se vct in(;lica prelLtl ofbrlei./inale
(lnlormulicr privincl "Core,spundereu cu cerinlele cle culificare" ;i "Corespunclerea cu ,s:pecificaliile
lahnic:e" , se vu consemna prin; ,,*" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" th cazul necorespunclerii)

8. Pentnt elucitlare:r rtnor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespuntlcrca ofertei cu
cerintele stabilite in documetrta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal dc sclzut) s-
a solicitat:

Datn
solicitIrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezumatul rispunsului
operatorului economic

17.12..2_021 ICAP
Coopalimentali
e a Urecoop
StldEeni

In terneiulart. 69 alin. (3) qi (5) din Legea nr. l3l
din 23.01 .2015 privirrd achiziliile publice, clin
motivul cd infonnaliile si docurnentele prezentate
sdnt inconrplete, Autoritatea Contractant[ solicitd
prezentarea in telmen de 3 zilc lucrdtoare a

documentelor 
-i 
ustificative a I'ercnte DU AE, dupa

cu rn u rrn eazl : Cert i f i cat de confbrnr it ate I calitate
pcntru urrnEtoarele bLrnuri - Peste congelat
"Merluciu" (FIcc). Suc de ll'ucte. Zalidr din sfecld

A prezentat certificatele
solicitatc, ial in cazul
certiflcatu l ui
conforrnitate/calitate, ne-a
informat urrrritoarele: pentru
pAine certilicatul este inclicat
in lactura fiscal6, din r.notiv ci
celtificatul se clibcreazir pc o
perioada scurta 2-3 zile, la

5

+

+

+



de zahdr ;i PAine. de ase menca solicitirnr
prezentarea Certifi catti I u i de inregistrat'e o fi cialir

oentrtt si guranta alirlentelor.

fiecare livrarc cste inclicat

certiflcatLrl valabiI pentrtt lotttI
I i vrat.

9. Ofertan(ii respinsi/descalifica(i:

Denumirea
operatorul

ui
economic

Motivul respin geriiidescalitic[rii

SRL
"Viocris-
Impex"

Oferta depus[ pentru Lottrl 1 PcAte congclat "Merlncin". cstc neconlorrni si st:

respirrge in temeiul pct. 53 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09,2021

(Ofertuntul are obligctlia, prin clelntncrea cleclcrrtt!iei prit,incl vulubililctleu ofertei (rttc.rrr

nr. 8), cle cr menline ofbrta valuhilir pe locrtii perioaclu c{e vcrlubilitule prevtizrtlu itt

documentaiia cle atribuire. 'l.ermerurl vtilabilitdlii ofertei incepe ^vci clear5yii c{in

ntontentul termenului lintitd de depuncre u ofbrtelor. Orice o/erfii t,ctlubild pcnlrtt o

perioadii mui nticd declt cea prevdztrlir tn anexct nr. 2,se rc,s1:;inga cle cdlre grupul cle

l.u cru c u .fi i n cl n c cor e s pu n zdto ctr e.).

Olteralorul economic nlr a respcctat prcvederile Codulr-ri Civil al I{M privirtcl calcltlarcrt

tennennlui, qi anume, art. 385 alin. (1) Ei art. 389, carc stipuleazit: (art. 3ll5 alin. (l))
Dacii inceptttul curgerii lu'menttlui. c:;lc cl.elerntinct/ de un cttenimanl ,\'ut.t tllomcnl in littt1,,

core ya suryeni pe porcursul zilei, ctluttr;i. zi.ttttsurveitirii eveninte:nlului ,\'(tu nlontettltrlrri

ntr se iu tn consicler"ure la culu.rlurr:u lerntenului. (art. 389) l)ucii trllirua zi u lermcntrlrti

c,sle o zi c{e duntinicii, c{e,rintbdtd sut,t o zi core, in confbrntilctlc cLt legctt in t:igoure, ltr

locul executdrii obligctliei e.\le zi tkt oclihnii, lerrnanul c.rpird ttt unniilourau::i
lucrdl,oare.

Rcspectiv, Termenul valabilit[1ii of'ertei incepe sir decr"rrgd c1it.t momeutr.tl tcrnrcttului
limitir de depunere a of'ertelor, dacl evenimentul de la cat'e se calcuioazi termenttl it ttrrLtl

loc la 13 decembne 2022 (termenului lirnitd cle depunere a of'ertelor ooulbnr SIA
RSAP), prima zi de curgeLe a termenului va fi 14 decembne 2022, iar 90 de zile vor
expira la data de 14.03 .2022, deoarece ziua de 1 3.03.2022 este o zi de dumirric[.

SRL
,,BAGUET
.I'E"

Oferla depus[ pentru Lotul 2 Diverse produse alimentare de cdtre operettontl

ecolomic ("Delmix Prim" SRL ;i SRL "BAGUETTE"), este nccouforn-r[ 5i sc reslrinrie

in temeitrl pct. 53 din Ar-rexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 115 din 15.09.2021 (O/ertunttrl ure

obligcr{ict, prin clepunerea clecl.arcr{ici privind vulabililcrtcu o.fbrtei (uncxu n'.8), tla u
menline ofbrtcr t,ulubild pe lottlii perioacla de t,tilobililcrle previiztrlii irt clocumcnlrtlitr tlt:

atribuire. T'ermenul veilnbilit.dlii o/brtei tncepe ^sd clecurgd clin nromenlul lermanulrti

limitd de depttnere o ofcrtelor. Orice ribrl.d vulubilii pentru o periouclii mui micd tlccr?l

cect previizuld in unexo nr. 2 se rc,spinge de cdlre grupul cle ltrt:t'r,r c'tr /iintl
n e c or e s punz dl o ctr e.).

Operatolul econotnic ("Delmix Pritn" SRL Ei SI{L "BAGtlllTl'E") nu a rcspcctat

prevederile Codului Civil al RM privind calcularea tcrtnenului,;i etntttne, art. 385 alin.

(1);i art.389, care stipuleazf,: (art.385 alin. (1)) Daccltncepulul curgerii lerntcnultri a.s'tc

del.erntinat de tm evenimenl sult tilonlent tn lintp care vustl'veni pe puL'cur,s'ul :ilci,
atunci ziucr suryenirii evenintentului ,vcu.r ntomenttitti nu ,se ia fn crtnsiclerure lcr

calculctrea termenului. (art. 389) Dacii ultim.a zi q termenului este o zi cle c{uminicii, da

sdmbdtri salt o zi ccrre, in cont'brntitale cu legea tn vigoare, ln locul execuliirii obliguliei
este zi de odihnd, terntenul expird in urntdloarea zi lttcrcitoure.

Respectiv, Termenul valabilitalii ofertei incepe s[ clecurg[ din mourentttl tcrtr-tcuulrti

limit[ de depunere a of-ertelor, clacd evenitnentttl de la care se calculeazir tertl.tctlr.tl a a\/Lt1

loc la 13 decen-rbrie 2022 (termenului limitn de depunere a of'ertelor corllbnn SIr\

RSAP). prima zi de curgere a termenului va tl 14 decembr^ie 2022, iar 90 c'lc zile vor

"Delmix
Prim" SRL

6



expira la data de 14.03.2022, deoarcce zila de 1 3.03.2022 este o zi de duminicd.
SRL

"Lovis
Angrott

Oferta depusd pentru Lotul 2 Diverse produse alimentare, este inacceptabild gi se

respinge in temeiul art.71alin. (1), lit. d) din Legea m.03.01.2015 pLivind achiziliile
publice, deoarece prin valoarea inclusd in propunerea financiard, depf,qeqte cu 27,4 yo

(1004'2,81) Iet) valoarea lbndurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achrzi\1r
publice.

"Credopri
m" SRL

Oferta depusd pentru Lotul 10

tenreitrl afi. 7I alin. (1), lit. d)
publice, cleoarece depdqeEte cu
calculat[ confbrm prezentei legi.

Produse Laclate, este inacceptabil[ Ei se respinge in
din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
30% (15385,19 lei) valoarea estimat[ a achiziliei,

10. Modnlitatea tle cvaluare :r ofcrtelor:

Pe ntrur liecare lot ,'
Pcntru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r:

Alte linrit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicayiJ

Alte Iimitiri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant qi Justilicarea
dccizici de a nu atribui contractul pe loturi: In cazul Lotului l2 Produse alimentare pentru pacienlii
r-:t-t tubereulozd prin intennediul tichetelor alimentare - Unitatea comerciald in mod obligatoriu trebuie
sii fie arnplasat[ in raza or. Str[Eeni. Ydnzarea Ei distribuirea se va efectua in spajiul special amenajat
dc citre Vdnzdtor', in baza bonului detaEabil elibcrat de institulia medicald pacientului cu valoarca
cchivaletrt[ de 35 lei pe z,i. Dat fiind laptul cd beneficiarii acestei achizilii constituie un segment al
populalici cu url grad de risc sporit pentru societate (boinavi cle tuberculoza) qi in scopul facilitarii
ri<licdrii produselor alimentare in baz,a tichetului alimentar, s-a decis de a nu atribui contractul pe

lotLrri.

11. Criteriul de ntribuire aplicat:

Prc{rrl ocl rnai scdztrt /
CostLrl cel rnai scf,zut r:
Ccl mai bun raport calitate-pre! n
C'el mai bun raport calitate-cost n

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

12. [nformafia privincl factorii de evaluare aplica{i: Nu este ctrzul.

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
I)enumirca operatorului economic 1 Total

Dor-rum re factorul 1 Ponderea

I)crrumirc fiLctolul n Pondelea

Dcnr,rr-nirea opelatorului economic n Total
l)cnumire lactornl 1 Ponderea

Denunrirc f'actorul n Ponderea

13. Reevaluarea of'crtclor: Nu este cazul.

Motivul reevaluIrii ofertelor
Modificirile



Atribuirea contractu Lt1 achtzl aco ulrl

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
;i unitate

de
mlsurl

Pre{ul
unitar
(fnrl
TVA)

Preful total
(flrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
'r'vA)

l,otul 1

Pegtc cor-rgelat

"Merluciu"

SRL "Lovis
Angro"

Confbnn documenta{iei
standard

3BB 16,67 46580,00

Lotul 3

Produse de

panificalie, de

cofetdrie gi

patiserie

ICP Panifcoop a
URECOOP DIN

sTRASENI

Confbnri documentaliei
standard

I 00066.05 109300.20

[,otul 4

Cereale

SR[, "Lovis
Angro"

Conlbrm docr,rmentatici
stanclard

48812,23 51323.00

Lotul 5

Fructe qi legume
transformate

SRL, "Lovis
Attgro"

Confbrn:r documentatiei
standard

1 8ti I 0,u9 20315,50

LotLrl 6

Leguure gi fructe
DroasDete

SRL "Lovis
Attgro"

C o nform clocr.r mentatiei
stanclard

21169.25 29340"00

Lotul 7

Produse origine
animal[(came cle

pasdre)

SC "VIL[,A.
PRODOTTI"

S.R L.

Conlbrm documentatiei
standard

5 8857.50 10629.00

Lotul 8

Produse origine
animald (carne cle

bovind, cat. I)

SC "VILLA
PRODOTTI"

S.R.L.

Con [brn'r documentati ei
standard

I 1583,33 13900.00

Lotul 9

Produsc diu carne
(parizer,

creurrulste)

SC "VILLA
PRODOT'TI"

s.R.t-.

Conlbrm documenta{iei
standard

I 8000,00 2l(r00.00

Lotul 11

Produse originc
animald(ouir de

galna)

SRL, "[,ovis
AItgro"

Con{blm documentatiei
standard

4900,00 s 880.00

Lotul 12

Produse alimentare
pentru pacienlii cu
tuberculozd prin

intern-rediul
tichetelor
alimentare

ICAP
Coopalinreutafie a

Urecoop Strdqeni

Conforrn documentatiei
standard

164583,33 197500,00

ibui

Anularea cedurii de achizi bliczi:

Art.71
au

blicS/ rd i-cadru

'I'emeiul anullrii lotului:

alin. (1), lit. d) din Legea nr.03.07.2015 privind achiziliilc pLrblice.

hide

Se anuleazi lotul:

l,otul 2 Diverse produse
alirnentare fbst depuse numai oI'erte care: sdttt inatooeptabile si necoltfbrntc.



Operatolii Economici: "Delmix Prim" SRL qi SRL "RAGUETTE", au
plezentat oferte neconfonne si se respinge in temeiul pct. 53 din Anexa nr.

1 la Orclinul MS nr. 1 15 din 15.09.2021, nu au lost elaborate qi prezentate
in conformitate cu cerinlele cupdnse ?n docuntenta{ia de atribuire.

OE "Lovis Angro" SRI- prin valoalea inclusii in propunerea linanciarf,,
depaqe;te cu2J ,4 % (10042,89 lei) valoarea londurilor alocate pentru

indeplinirea contractului de achizitii pub I ice.
Lotul l0 Produse l-actatc Art.71alin. (1), lit. d) din l.egea nr.03.01.2015 privind achiziliile publice,

oI'erta depusd depdgegte cu30o/o (75385,19 lei) valoarea estimatd a
achiziliei, calculatd conform prezentei legi.

I-otul l3 I-apte pentru
salariali care active azd, in
cor-rditii r-rocive de mur-rcit

Art.7l alin. (1), lit. a) din Legea nr.03.01,2015 privind achiziliile publice,
nu a fost depusd nici o ofert6.

[-otul l4 Lapte pral'
pentru copii

Art. 71 alin. (1), lit. a) din Legea nr.03.07.2015 privind achiziliile publice,
nu a lbst depusd nici o ofertd.

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

Nr. Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

l. SRL Viocris-Imnex 22.t2.2021 u!--c-rls-iup9r(0gn:-ai.l.q--o-[i

2. SRL "l,ovis Angro" 22.12.2021 lqyjsalglq@_mail.Lu

J. SII.L BAGUIITTIi 22.t2.2021 be$rsftg;rl@narl,u
4. Delmix Prim SRL 22.12.2021 alexbev(@nr aii.ru

5. ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
sTRASENI

22.12.2021 oan i ltoooico[)rna i l.ru-

6. SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

22.t2.2021 v iIlalrrotlolLiki)nra il. r'Lr

1 Crcdoprirn SlLL 22.12.2021 c-rc.dQ p !, i tt] (0lr r i] il, ry

8. ICAI'> Coopalirnentafie a

[Jrecoop Strriseni
22,12.2021 -c-err0l-0!I-i.r-rsla y aq(@g.qlet.l. c o u,

16. Termenul dc aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazr:l in carc valoarea estimatd a contractr-rlui
e stc n-riri micf, clecAt pragurile prevf,zute \a art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

/ 6 zlle in cazul transmiterii comr-rnicdrii prin
rniiloace electronice $i/sau fax I
t) 11 ztle in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau lax n

hi cazul in care valoarea estimatd" a contractului
este egal6 sau rnai rnare decAt plagulile
prerzdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privinc{ aehizitiile publice

t-"1 11 zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin
mijloace electronice $i/sau fax I
[-] 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin n-riiloace electronice si/sau fax n

9



17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

intreprintlerea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

NumIrul
$i data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CP
V

Valoare:r contractului 'I'crmen rlc
valabilitat

eal
con tractul
ui/rlcorclul
tui-c:rtlnt

f[r['l'VA inclusiv
T'VA

ICAP
COOPALIM
LIN'|ATIE A
LJRECOOP
s'tRA$ENr

Cu capital
autoltton

AP-
0112022

01.0t.2022

UI
ao

I

I 00066.05 r09300.2 '\0.06.2022.

SRL ''I,OVIS
ANGRO''

Cu capital
autohton

AP.
0212022

01.01.2022 138.509,04 159438,5 30.06.20:12.

SC "VILLA
PRODO']'TI"

S.R.L.

Cu capital
autoltton

AP-
0312022

01.01.2022 88440,80 106 129,00 30.06.2022

ICAP
COOPALIM
ijNl'A'l'lL, A
UII.ECOOP
STRA$ENI

CLr capital
autohton

AP-
0412022

01.01.2022 164583,33 197500.00 0.06.202

18. lnforma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazd doar in
cazul in care la proceclura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii tle durabilitate qi s-zr

incheiat contract/contracte pentru ltit/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei

lotului/loturilor
MD):

NU ESTE CAZUL

NT] ES'I'E CAZIJI,

NU ESTE CAZUL

l
I

I

NtI

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 dc durabilitate:

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru cleclurd cii termenul de aqteptare pentru tncheieren

contractului/contractelor indicute a fost respectat (exceptiind cuzurile prevdzute cle art. 32 alin. (3) al Legii

nr, 131 ctin 3 iulie 2015 privinct achizi(iile pubtice )t precum qi cd tn cazul depunerii contesta$ilor qi/sau

recep{iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea au.fost examinate qi solu{ionute.

Prin prezenta dare de seumii, grupul tle lucru pentru achizilii confirmii corectitudinea desfdsuriirii procedurii

de achizilie, -fapt pentru care poartci rdspunclere legale in vigoore.conform

i.liil

..,,;ifl-[r,,,,,
,'t,;t,,. i riu--"tl

i,t]:p,m'#;; ;' 
**:ry 

; )"",;:;u 
ac h izi(i i :

r0

(Nuntb, Prcnume)













nxoclel-ti)

DARIrl, DII SEAMA

cle atribuirc a contractului de achizi{ii publice rl

de incheiere a acordului-cadru tr

cle ar-rulare a procedurii de atribuire !

Nr.. 2-1_047100-din 0 q .0t.2W

Date cu privirc la atttoritatca colttractattt5:

Denumirea autorititii contractante Directia Educalie Tineret qi Spolt sectorul Botanica

Localitate Mun. Chiqin[u

IDNO 100760i010448

Adresa Bd.'fraran2l12

Num:ir de telefon 022716111

Num[r de fax 02276s421

Il-mail oficial ach izi ti i detsbotaurqa(ag!04!1. oarlt

Adresa de internet http : //c1e tsbol.dlllga.lld/altuulutl -d c-pg(Urpari:1

V i i o a" n A 
" "-t * 

i 
"t 1 n-, n *, p r o ru t r ry 9.,!9].q f o n, e, 

- !! a t-!)-l l fU n Zlllllq
Dalc cLr privirc la procedura de atribLrire:

ECet"tea ofertelor de preluri ll-icita{ic deschisti

nAltele: ilndiculi
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de ach
Bunuri n Servicii n Lucrdri ITiput obiectului contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
ApiiiTiiiiA ,r"*,*,r i^titrrliihr de educct(ie timpurie suhordonate DETS

sectorul BOTANICA pentru anul2022
Obiectul achizi{iei

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (in cazul

icdrii rrllor procedtrri dec(it lici
Nr: Achizitii.md lD 21047300

MTender ID
D-1 637589862420

iiro..ttr.n de atribuir e (.sc ttn inclicu din cuclrul

portalului guvernamental

t t, lt' v,. ttt ! c: n cl c r. g, ttt,. nxl"\

Platforma de achizilii publicc utilizatit

I-ink-ul:
http s : //aclri z iti i . m cllro/pu b l icltend er l 2 l 0 47 3 0 0 I
Data ptrblicdrii 22.1 1 .2021

o a.iiiiitii.mcl; n e-licitatie.md; I yptcnder.rnd

rDa nNu
Procedura a fost inclusl in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii contractante
t-in[-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

httos://detsbotanj 'achi zitii I achi z,itii I
https ://rntender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdp 1 -MD- 1 631 589862420?tab-99ntr zrq!:lfqliqe
Aiunl dc intcn{ic publicnt in I}AI' (dtrp(r cttz)

Ii'iti-.'t: https://mtencler.gov.md/tenders/occls-
b3 wcl p 1 - MD - 1 637 5 89 8 6242 0 ?tab:contract-noti ge

nacord-caclru rsistem dinan'ric de achizilie

nt,icitatie electronic[ oCutolrg r]99!o4lr
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

r:f-uget cle stat; nBuget CNAM; r:Buget CNAS;

nstrrse cxtcrnc; rrAlte sLlrse: Undiggli-
Sursa de linan(:rre

Valoirrc:r estimatir (lei, /uru l'VA

C larillcari priv i ttcl cloctrtt.lctlta{ia dc atribtr i re:



(Se :,tr cgltpleltt itt cttzt.rl in ccg'e utt.fit,st ,solicilule clu'i.licuri)

Data solicitirii clarificlrilor 22.1 1 .2021 -24.1 1 .2021

Dcnumirea operatorului economic https://achiziti rndiro/publi./t.t@
Expuncrea succintii a solicitirii dc

clarificnrc

iiffi//a"t rzitii.mdiro/public/tender l2l047 300/questions

Ilxpunerea succint[ a rlspunsului httDS //acl'tiritii rrrcvr,rpublic/tenderi2 1 0!! 00/qg9qq]-o4s

Data transmiterii 23 .11 .2021 -24 .1 \ .2021

Modiflcari opcratc itr doctttletrta{ia cle atlibuit'e:

(Sa t,cr cornplelu in cuztrl in care utr.fbst operctle ntodi.ficdri)

Ilczumatul mocl ificlrilor
Publicatc in IIAP/alte rniilo:rcelor de

infrrrmarc (tlupa c,uz)

findicali sLrso ttlilizatd qi dutet publicdriil

'fermen-limiti de depunere;i deschidere a
ofertelor prelungit (duPd caz)

finclicayi nurndrul cle zileJ

PanI la te|menLrl-linrita (clata 14.12.2021, ora-,121:00-), att deprts oferta 4 ofertan(i:

Nr. Dcn u rrt irea rtllcrirtortt lu i

ccon o nr ic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

I Cas:r de Contcrt Vita 002600003745 gf LINKIS ALEXANDR, Developrnent GroLrp -Olhei-Vit

2 CC Aquatradc SRl, 007602005520 Baraba$ Serghei, TN SCHWEIZ AQ

J Bccrrnaster GrottP 0t7 602009460 fomnaris (ieorgeta, Gtrtr-r Serghei, Cutu Raisa

4 SC Mecliasrrcccs SIIL 008600042 I 68 Ceban Iaroslav

Iplbr.nratii lrriyilcl of'ertcle clepuse si clocumcutele cle calificare;i aferente DUAE prezetttate de cdtre operatorii

econoln ici:

Denuntire tlocutnent

Den u m i rea op9l419ll! !I!.! J99!9!lLlg

Casa de
Conrer( Vitrt

CC Aquatrade
SRL

Beernr aster
Group

SC
Med iasrt cces

SRI,

Docu nt ent
t'.\r, vn ton.ttntltt ot'itt: tlt

le ce constituie ofr

zctltut, tlcpre:entd)
erta
r, nu corespttncle)

DI.JAE
prezenl0t prezenlat prezcntal (/.v) fiepra?,attl(l

Propunerca linat-rci ard prezenlat prezent0l ;;rezenlat prezenlul

Propunerea tehnicd Anexa nLZ prezenl0t prezenl0t prezenlctl prezentul

Specificatia de Pre! Anexa tlr.23 prezenl0t prezent0l. prezcnl0t prc:anl(tl

G;t;ii" rlert,"-oilrta 1% FARA lv4 preze n l(t l. prezent0 t prezent0l prczenldl

Ccrt i fi cati D ccizie, Ilxtras de !rygt s!r_119 prezc t1l ul prezent0l prezenl0t prcze t1t0l

n ri: i, a na'[' I E p r i v i n d yelq!]] i!4Sg-qtS4q!
prezetll0 t prezc ntctl prezenl0t prezenl 0l

Certif-rcat cu privire Ia el'ectuarea sistet-naticZr

, nlitii ir.r.rnnzitelor conlr'ihrrtiilot'

prezenl.0l prczenl0l pra:enlul pre:,e nl0l

Documente de calificare
Se va consntna prin: Ltrezenlat, neprezenlot' nu corespunde 

,

Aviz san tar ap[ prezenl(.11. prezent0t prezentat prezenl.0l

Aviz sar.ritar pcntrll (butelii, ponlpe $i

rlo pru'i/clrpacc)

prerent0l. pre:e n l.ctl prezentat prezenl0l

Laboratol salt contract cur laborator

acred i tat pe ntru cf-ectuarea analiz,ii calitali i

apci (cr,r ltrczentarca la solicitzrre a raportttlui
clc incclcali).

pre:et1lu t l)ra:,:enl0l. prc2:anl0l prezc n t{t I

Certifrcat stadard ISO 22000 (sislern de

marlagenrcnt al sigurantei aliuentelor)

pre:o n l0 I pt'eze nldt prezent0t prercnl0l



Garanlie pritr care va avea loc shimbarea

tuturor pompelor oclatd iu trimcstru pe

timpil valabilit[1ii contractului

Prc::enl0l prezent0l. prczetllot pre::c t1l0l

(lnJitrntu{icr ltrittincl clenuntirecr clocuntentelor ltrezenlate se vct inclica tn confbrmitute cu cerinlele clin

cloctrntentulin cle ulribuirc ;'i ,le vcr consetl'ulct prin; prezentat, neprczentaL nu cuespunde (tn cantl

ciincl cloctrrmcnlul u.fbst ltrczenlctl, dcrr nlt corespLtndecerinlelor de colificare))

I n{brrna{ia plivi ltcl coresl;undcrea ofertelor ctt cerin(cle sol icitate:

Don rr nr irea
lotului

Dcnurnirea operatorului
econo mic

Pre{ul ofertei
(lhLir -lVA)*

Cantitatc qi

unitate tlc
rn:i s u rI

Corcspu nderea
cu cerin(ele de

calil'icare

Corcspu ntlerea
cu specifica(iile

teh n ice

l,ot I Casa de Comer( Vita 69tt 000.00 20000 buc + +

CC Aquatrade SRl, 733 400.00

Beermaster GrouP 833 333.33

SC Mediasucces SRL ll66 666.6(r

i t t t'tt: tt I tlL'L t )l c,\ l)l I t ltl(r i i )

l\,trltttrrett tchnicii u.fo,st e/cct.ttcrtci cle cdtre inginer DliT'S []otcrtticu 'yi $e/'DE'fS Bolaniccr.

pcrtru clrciclarea gpor ucclaritdti saLr copfinrarea unor date privincl corespttndet'ea of'ertei cu cerintele stabilite

ip cloclprepta{ia cle atritruire (inclLrsiv jLrstificarea prettlluiallorlllal de sc[zut) s-a solicitat:

Moclalitatea de cvalttare a oltrtelor:

Pcntru llccarc lot r:
I)cntru t-uai t-ttttltc Ioturi cttt-nnlatc I
Pcntru to:tte loturilc tl
Altc linritiri privind num[rul de loturi carc pot fl atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicc$i]

.lr.rstillcarca clccizici dc a tru atribr-ri cotltractttl pc loturi:

(lrilcrirrl tlc atribtrirc alllicat:

I'rc{ul ccl mai sctizut t-l

Costul ccl utai scdzttt it
Ccl rrai bLrn rapolt calitatc-prc{ I
Ccl nrai btrn lapolt calitatc-cost r:

indictt toctte critcriilc cle ctlribuirc uplic(tle ;'i clenttmireu loltrrilor o/brente)

Inl'oluta{ia privincl Iactorii cle evaluare aplica{i:

(Sc t,tt (:omplcl(t pentru lottu^ile cure {tLt.fb,\r uftibuite in bazcr crileriilor: cel mai bunraport caliluteflel

Data
solicitirii

Opcratorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

4 2.2021 Casa clc Conrer! Vita Documente din anunt la
solicitarea AC

Se anexeazi la dosar

5 2.2021 CC AqLratrade SRL Se anexeaz[ la dosar

5 2.2021 Beenlaster CrouP Se anexeazfl la dosar

16.12.2021 Casa cle Comer( Vittr Ilnport tle incercare a aPei la

ziua de azi

Se anexeaz[ la tlosar

O1'crtan{i i I'cspi ns i/clcscal i fica(i :

_ l)crt tttnj t'c:t opclltor tl I tt i cco tttt ttt ic

CC Aqrratratlc Slll, P-tet! 1-p! 9lt!!! e-s!g lr9
rrretrr I nror-rr rs r:s1c l.t-lA

x! rliyn! ..tpt n gq(!-9!94i! $rL1
ry arej gjglq&{q !9999'fU l

rrare declit oferta oDeratorttlrt

desemnat c4tigilor'.
deserrrtat cAgti gator.

llccrnrastcr Grott;t

il;ii l'r*p,i, .rtr n*i n* e dcc6t oferta operatorultti clesemtrat c{tigdtor.

Nrr a tlcptts I)l.JAIr..
SC Mediasucccs Sltt,

.s'tttt ccl ntui bttt't ruporl culilule-ctt,st)



I,'lrclorii tlc cvaIrrart: \/aloart'a din olertii l'uncfa.jul txlculat

I)entrnrirca opcratorului coottontic I 'l'otal

I)enunrirc llcturul I
)ontlcrea

l)grrtrrnrrc larctorLrl tt )ontlcrca

I{ecva I ualea o l'crtelor':

(Se t,tt cotllplelu in r:uzul in c:ure ryt''crtele uLt,fosl reevolLtole repelut)

Motivu I rccvaluirii ol'ertclor
Modificirilc oDerate

irr ,,,'nra cxanrinriri, evaludrii ;i conrparlrii ol'crte lor depuse in cadrul procedurii de atribLrire s-a decis:

Atribu irca co ntrelctlr l Lli d c ach i zi [i e publ icir/acord r"tl r"ti -cadru :

Anularea proccdLlrii de achizilic publicd:
irr ten"rcir-rl ar1. 71 arlin. lit
Algurlcnlarc:

c'6p.fitr.nitrrta c,tt 1tt'cvclcrilc art. 3l ul l.egii rtt". 131 din 3 irrlie 2t)l5ltrivintl uchiziliile publice)

'l-elnreuuI clc a;tcptare pcntrtt iltclteierea cotttractttItti:

(Seteckgi ternrcru,il cle a;te ptare re spechr. Ca lcttlarea terntenelor prevdzrie de Legea nr. I 3 I din j iulie 20 I 5 privind achizi|iile publice,

incltrsiv cr termenelor cle a;teptare, se efechreazd tn conformitate at prevederite TITLULUI lV Capilolul I (Calcularea Termenului) al

Codultti Civil ctl Repttblicii fu[oldova).

Co rrtractu I de acl"izilie lacordu l-cad rlr irlch e i at:

IlfbrnraIia privind achiziqii publice clurabile (achizilii verzi) (rLrbrica dat[ se completeazddoar in cazulirl care la

proccdsra cle achizitie pLrblica au lbst aplicate criterii de dLrrabilitate gi s-a incheiat contract/corrtracte pcntrtt

loti lotLrri [)entl'u care au lbst aplicatc critelii dt: dtrrabilitate):

I)cnurrrilca lolului I)cnurnirta ollcritlorului cconontic Cantitatc qi

unitatc dc
rn iisu rii

I'reful rrrtitar
(liirii'l'Vr\)

Preful total
(fririt 'l \/A)

Prc[ul total
(inclusiv
-l'Vr\)

Lot I (lasu dc (lonrcrt \/ita 20000 bLrc 34.90 698000 837600

In['ornralca operatolilor econontici desple cleciziilc grupulLri de lucrtt pelttrtl achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Casa de Comer( Vita l! .12.2021 svt(g)v itaconr. nrd

CC Aquatrade SlLl, t4 .t2.202r "$"e-t:gh-e-i,,:pu-q--c-({r)n-qu-alm-Ct-c,1::ld

Ilecrnrastcr Croup ltr .12.2021 w-qits.l-ach-169@s!!a il*Pu
SC Mcdiasucces Slll,

'z'.1 .12.2021 i. ceban(r,/)aquaun iqa. rnd

irr cazul in oarc valonrca ostirnatlt a cotltt'actttltti cstc nlai nticit

rlt:clit plag.ulilc pt'uritzttte la art. 2 rrlin. (3) al Lcgiii nr'. I3I tlirr 3

irrlie 20 I 5 privinil achizi(iilc ptrblicc

D 6 zilc in cazul lrattsmiterii corlttnicirii prin nriiloace

elcctlonicc si/sau lirx n

tl I I zilc in oazr.rl rlctransmitcrii con'rtrtricirrii prin nliiloacc
eleotronice ;i/saLr lirx n

in cazul in ca|c Valoarcil cstintatii tl colltracttllui cste cgalil sau

nrai nrarr: clccat plagtLtlilc pro\'alztltc la at t. 2 alin. (3) al Leg.ii nr.

l3 I din 3 iulic 20 l5 privind achiziliilc ptrblice

n l1 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice qi/sau fax I
l-.l l6 zilc in cazttl nctransmitcrii courtttiicirii prin miiloacc

cloctlonicc si/sau Iax o

l)r'nrrruircit
operatoruItti
tcorrorrric

I rr trc pri n tlc rca:
(iu capital
a u tolt ton/
Ou capital
nrixt/nsociclc/
(lu canital strlin

Nu rrtiilrrl
;i data
cnntractulrri/ acolduItri-
ca d rtt

(lod (ll'\/

Valoarca contracrului
'l'crrncn tlc

valabilitatc al

contractuIui/a
corduIrri-

ct d rrrlilr:i TVr\ inclusiv -l.VA

Casrt dc (lontcrt
Vita

Capital social 2 ?Ll .01:022 4l 100000-0 698000 837600 31.12.2022



z{it iist aplicatc critcrii pentru achizilii publice durabile
(achizitii vcrzi )?

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ic ctt TVA din cotltract/ contracte

lotulLri/lotLrrilor pentrr-t care au fbst aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

a

(indiccrli sunta ctt TVA)

,_-. )_,___._ 
----.1

Coclul CI,V trl lotului/lottrilor pcntru carc au fost aplicate criterii,de durabilitate:

Ciitc.iul cle atribuirc pentrtt lotul/loturilc peutru care au fost
trplioatc criteri i cle clurabilitate:

Prelul cel mai sc[zut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre! n

Cel mai bun raport calitate-cost rt

prin prez,cutu dure rle scurnri, grupul rle lucru declari cri ternrcnul de u;tepttre pentru tnclteierau

csntrrtctrrlui/cpnlructelor indicute u.fbsl respectul (excaptiirrrlcttz,urile previT,ule de urt. 32 ulin. (3) ul Legii nr.

l-jt din -J iulic 20tS privittd nchiz,iliila puhlice ), precum;i cri in uqul tlepunerii cttntesto(iilor;i/s(u
recap{ionirii rqtourtalor le ntoniloriz.ure, aceusteu tu.fitst exumiruile ;i solr.rlittttote.

pritt praz,errltt tlura tle sr:trntti, grupul de lucru penlru octriz,ilii cort/irmri corectitudirten desf/isuriirii procetlurii

tlc trcltiz,ilia,.firpr pcntru t:urc poorlri rrispundere conform prevaderilor legule trr vigoure.

Conducdtorul grupului de lucru Sef DETS Botanica Ion

























1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

DAREA DE SEAMA

de atribuire a confiactului de achizilii publice

Nr. 22 din 03.01.2022

Primdria mun. U
mun. Uneheni
1007601001787

nr.7
0236 22577
0236 22577
rrmana un

Racovita Tatiana, +37 3 69729897,
l.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

nCererea ofertelor de prefuri

Procedura de achizitie repCtatl (dupd caz) Nr:
Tipul::: obiectului contfactului, de,aehlzifel
acotilului-cad,ru r: 

', ,': , ,, . , , .',, ' "
Bunuri

Produse petroliere pentru necesitilile Primiriei
mun. Ungheni Dentru anul2022

Cod CPV 09100000-0

Nr: ocds-b3wd p1 -M D- 1 638253497 046
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

MD- 1 63 825 3 497 046?tab:contract-notice
Data oubl cdrii:30.1L202I

Platfo a,de aihizitii publicC,utilizatl n achiziti md; I e-licitatie.md; n yptender.md

:tt ,:r: ..t::::. : r': , ,:,:::.:: :, :!: ::::

ProCCddra: a, ft st:in-clusn in planul.dC..aihiii{ii
publice,a autorititii:,contiactante ', , ' l

lDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http:/iungheni.md/wp-contenVupload sl202l / 07 lPlanul-
de- achizio/oC8%9Bii-202i - I .pdf
Data:

Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1637584226170

Tehniei ,i instrtmente Specifice,:de ttribuire
(aupa caz)

Nu se aplicd

Suget de sta! rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe; oAlte surse: [IndicatiJ

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 799 600.00

Data,so l:''

1



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintii a *licita.ii dl"h.ific"o
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificiril,or
Publicate in BAP/alte -i;toa"eto" de infoili"e
(dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd;i data pubticdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corrspundrcerinlelor'de catiJicare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

5. PAni la termenul-limiti (data 14.12. 2021, ora 09 : 00 ), au depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. I)enumirea operatorului economic II)NO Asocia,tiii
administratoriil. IC S"Lukoil-Moldova"SRL I 002600005897 Director Isayev Feyruz

2. SRL"Peffom Moldova" i002600045798 Administrator Constantinescu
Corneliu-Cazan

Denumire document
Denumirea operatoiului economic

ICS"Lukoil-
Moldova"SRL

SRL"Petrom Moldova"

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu

coresnunrle)
Propunerea tehnicd Prezentat Prczentat
Propunerea financiari Prezentat Prezentat
DUAE Prezentat Prezentat
Garantia pentru ofertd Prezentat Prezentat

nu

Cerere de participare Prczentat Prezentat
Declaralia privind valabilitatea ofertei Prezentat Prezentat
Certifi cat privind lipsiffi Prezentat Prczentat

Prczentat Prezentat
Certificat de conformitate sau uffi
ce confirmd calitatea

Prezentat Prezentat

Licenta de activitate Prezentat Prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar Prezentat Prezentat
Informatii generale despre ofertant Prezentat Prezentat

I)enumirea
operatorului

PreJul
ofertei

Cantitate gi,

uhitate de '

Corbdpunde,
: :il'ea cu .i :l

2



economrc (tue
TVA}*

masuna cerinlele de,
calificare

Benzinl A-95 ICS"Lukoil-
Moldova"SRL"

209062.50 12500 I + T

SRL"Peffom
Moldova"

215729,t7 12500 | + T

Motorini ICS"Lukoil-
Moldova"SRL

579333,33 40000 I + +

SRL"Peffom
Moldova"

597333,33 40000 I T T

Gaz propan lichefiat ICS"Lukoil-
Moldova"SRL

6009,26 500 I T T

SRL"Petrom
Moldova"

6250,00 500 I + f

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale (Informayia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va
consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritnfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

DChumirea opefatorului ecOnomic Motivd respinserii/tlescalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind num6ru1 de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ u -

Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12.Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

.,,Dit&,,,,,,,
soli.itiiii

Info



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivut reevalulrii ofertelor
Modificirili operate

14. in urma examinlri, evaludrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Arsumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

il caz"t itt care 
"atoarea 

estimatb a contractului este I I 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin

mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) | mijloace electronice qilsau fax n

4

Denumiiea, ,

operatorului ,

:::: €CO[OIlllC ,

Cantitate qi

unitate de.

, : III&SUf&

iPrqul unitar
, (fnri TVA) 

,

Pre,tul total,
,(frriTVA),

Benzind A-95 ICS"Lukoil-
Moldova"SRL"

12500 I 16,73 209062,50 250875,00

Motorini ICS"Lukoil-
Moldova"SRL''

40000 l 14,48 579333,33 6952oo,oo

Gaz propan
lichefiat

ICS"Lukoil-
Moldova"SRL"

500 l 12,02 6009,26 6490,00

Denumirea oneratorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IC S "Lukoil-Moldova"SRl 2t.12.202r e-mail
SRL"Petrom Moldova" 21.12.2021 e-mail



al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile O 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
publice mijloace electronice şi/sau fax o 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este O 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax o 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind O 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
achiziţiile publice mijloace electronice şi/sau fax o 

(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: 

Valoarea contractului Termen de 
Numărul 

"· valabilitate al Denumirea şi data "' ')i;{2 Cod CPV contractului/ operatorului contractului/ 
economic acordului-cadru 

fără TVA inclusiv TV A acordului-
cadru 

«• 

ICS"Lukoil- 1 
I 

03.01.2022 
09100000-

794405,09 952 565,00 31.12.2022 
Moldova"SRL o 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a/ost 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 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: 

Temovschi Dionisie 
(Nume, Prenume) 

L. Ş. 

5 

I 

I 
I 



rnodel-tip

DARE DE SEAMA

./ a"oi 'r.ib'*i.i.a n
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 03.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Liceul Teoretic Dorolcaia s. Dorolcaia, raionul Dubdst
1013620000180

LbcaHtate s.Dorotcaia. raionul Dubdsari
rD.lrc I 01 36200001 B0
Adiesa Liceul Teoretic Dorolcaia s. Dorolcaia, raionul

Dubdsari.
Numir de telefon 248-45-339, 248-45-2 r 0
NumIr de fax 248-45-339
E-mail oniial r l I td or otc a i a@,9 m a i l. c om

Adresa de internet Itdorotcaia.net

Tirti*" 
ne contact (nume, prenume, telefoii, bi- B erzan Valentina. 0 698 04 5 5 0

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

-

iii ,/ rcercrsu.littiif0 H6lo-i= 6 i$iplufi nlicita{ie
deschisi nAltele: [Indica(iJ

Procedura de achizitie renetatl (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

,/ Bunuri Servicii n Lucriri n

Obiectul achizitiei Diverse produse alimentare
CodCPV ':

15800000-6
Expunerea motivuluVtemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proCeduri decdt licitatia desihiiil -

Nr:  21048112
Link-ul : https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -
MD-1638775983704
Data publicdrii: 0 6.12.2021

Pro""du." u fort in.iu.I in:planul de-achizitii
publice a autoritdlii contractante

l D a  n N u
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:

Data:
Link-ul:

T;:;;i::,instrumente 
specince de atribuire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie nlicitatie

electronic[ nCataloe electronic
il"<a

= ,/ nus lililllfi stat; nBuget GNAM; rBuget
CNAS; nSurse externe; lAlte surse:
[Indica(iJ

I



Valoaiea:estimati (ei,firdTVA) | 27547l.l5lei

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clariJicdri)

Data solicitirii clarificlrilor
Denuinirea oDeratorului economic
Exounerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data tiihsmiteiii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

5. PAni la termenul-limiti (data 17,12.2021, ora_05_:40J, au depus oferta _5_ ofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

RCzumatul modificlrilor
*il)litli,r"BAP/artemilroacellldeinformare[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
' 
ofertelor prelungit (dupd c'a)

[Indicali numdrul de zileJ

ne*Efiire docum.elt
Denumirea operatorului economic

SRL,, Lovis
Angro,,

SC,,VillaPro
dotti..

sRL o,
Lapmol,.

FPC,,Tirast
on.. S.R.L

SRL,,
Bazuette..

:=
ii

Proounereatehnicd r T + + T +
Pionulierea financiarl + T T + +
D..ti."jA. E .rr r, ;;i-, T + + + T

C lia nffi-o=ftffi
'('dupdiaZ}.,- ::

Documente de calificare =,i iti iiriiirijit:,:n$t
i i : : t  I  t i t jL i . ! : i i f i ,Lr i , , ; i r

Formularul standard al
Documentului Unic de Achizitii
euiop"un 

'- ' '
prezentat prezental prezentat prezentat prezentat

Specificatia de pret prezentat prezentat prezentqt prezentat prezentat

Speeificatia tehnicd prezental prezentat prezentqt prezentat prezentat
Informaf i i generale despre
ofertant

prezentat prezentat prezentat prezental prezentat

Dovada: inresi strerii oersoanei prezentqt prezentat prezentqt prezental orezentat



juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care

. ofertantul este,.stabil it
Cbrtificat de atribuire a contului
bancar -,',,

prezenlat prezentat prezentat prezentqt prezental

Certificat de efectuare sistematica
a platii impozitelor.contributiilor

prezentat prezental prezentat prezentat prezentat

Ultimul rhportul finanCiar, vizat gi

:ffi-r:l je organere
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

prezental prezentat prezental prezental prezental

Certifi cat sanitar-veterinar F-
2(pentru carne.Deste.l apte.ou6.

prezentat prezental prezentat neprezental prezentqt

Airtorizatia sanitar-veterinaia de
functionare a unitatii de Jransport

prezentql prezentat prezentat prezentat prezentat

produselor,identifi cata prin
referire la specificatii iau
standard reievante

prezental prezentqt prezental prezentat prezentat

Carnetul medical si certificatul de
instruire igienica a personelor ce,
asl gura transportarea si

;i ffi :i.ii?::" 
Pro du se I o r

prezentat prezentat prezentot prezentot prezental

Certificat de delinere a abatorului

.sau contract cu abator (pentru
Larne)

neprezentat - prezentat neprezentat neprezentql neprezent
at

Declarafia pe propria r6spundere
privind neimplicarea ln prabtici
frauduloase si de corupere

prezental prezentat prezental prezental prezentat

Certifi catul pentru confirmarea
capacitifii executirii calitative a
contractului d9 achizifie-
orisinal- elibeiat de oarticioant

prezentat prezental prezentst prezentat prezentat

Lista fonddtorilor operatorilor .
e€onomrcr - nume,prenume,coo
personal, Copia buletinului de
identitate a''administratorului sau
a directorului '  - , ' ' ' '

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))



Denumirea I
operatorului,

economic

Preful
ofertei .
(fhra

TvAl*
I

12476.30

Caltitate,
si uniiate:

oe mesuit
Litut I produse.ffiJgi-
nortlcole

r
Cereale, cartofi, legume gi
rructe cu coaid-

SRI  f  m , i o  A
ur6l  wrr

SRL,,Lovis Angro,,

+

65275.93 -r

Lot 3
Produse de origine animal
carne qi produse din carne

Lot 4
Pegte preparat gi conserve

de pe$te

SRL,,Villa- prodotti.

s3657.50

20167.s0

+ T

SRL,, Baguette,,
+ +

i  Lot5

I Fructe ,legume gi produse
I conexe

F
I Produse lactate
I  Lo tT  

-

I Produse de mordrit.
amidon gi p.odrs" I
amilacee Ir
Diverse produse alimentare I

Lot 9 
----t

Produse de panificare I

I snr,,roui, onnro..
t -
@
SRL,,Lovis Angro,,

#
#

5857.33
T 1-

l u  / J  1 ) . 5 1

5632.67

t6832.00

+ T

+ +

+ +

I  ) 6 U J . 4 5 + +

:F* in cazul utirizdrii ricitariei erectronice se v.a indica prerur oferteifinare(Informayia privind "coirrpu,ndrr;;;; cerinrere arLot6r*e.,, si 
,,corespunderea 

cu speci/ica1i,e,,r,{.,,*,"f*::":::::::,.1"! 
lt .;i::;;i;;;;o;;,;;;; si prin ,,_,, tn',o,ur n,,o,,,punderii)urespunaertt)8' Pentru elucidarea un-or neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu;::iff|!|tabitite 

in documentuiii-J. 
"t"iuui"" ffiuJ"l"rrini".";;*fiilnormar de scizut) s-

Informalia soticitail

9. Ofertanfii respin

7' rnformafia privind corespunderea oferteror cu cerintere soricitate:

rtanfii respi pi/descalifica{i:

10. Modatitatea de evaluare a ofertelor:
r' p"t'li-tiiii,fibi[

Pentru mai multe loturi cumulate nPentru toate loturile a
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicaliJ



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:
r' R iic iifrhil

Costul cel mai scdzut tr
lef mai bun raporr calitate_pre1 aCel mai bun raport.atitat"_ro.i a

t::r::'i::r,'#;:;;!:!,:;"i::u:1,!:,:,;,":::;;#:i,"1##,Tfl,::l; criterii de atribuire, se vor

12. fnformafia privind factorii de evaluare aplica{i:

f;,':,:#';:; f:f::r'::i:,:;,';:',::,f', atribuite tn baza *iteriitor: cet mai bun raport catitare_

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va compreta in cazur in care ofertere aufost reevaruate repetat)

,sl comparirii ofertelor denrroo in ^-r-,-r .. 
.---.-..--.--..--.--.---.----

or depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Din motiuu

;1fi:fr*:lrcari. 
Sinrem nevoili ;a,r.il.a. cantitatea la ulele produse

-vwu urrrrr'€a ounurilor

-ua;caval
-raurt

Unitatea
de masura

cantitatea pinn
la evaluare

T-

J cantitatea
I dupd

kg 75 50
hrrc s200urscuiti

^-----J-

p_truguri de masd
ueapd verde
Dovtea".-..----
M;A;ine-
;----
Sanane
{.dei---------------

4400
Kg 27s 150kg 200 0
ko 5
kg

0
50 0kg 400 200

ko 650
r+.inu"-ffi kg 400

100 44

Atribuirea contracturu i de achizigre pubric./acordului-cadru:



Litul I Produse agricole gi
horticole

SRL,,Lovis
Angro,, 12476,30 t4936,00

Lot 2 Cereale, cartofi, legume
si fructe cu coai6

SRL,,Lovis
Angro"" 49286.6r 54855.  l3

Lot 3 Produse de origine
animal carne gi produse din
carne

SRL,,ViIIA.
Prodotti.. 53657,50 64389.00

Lot 4 Pegte preparat gi conserve
de peste

SRL,,
Basuette.^

20167,50 24200.00

Lot 5 Fructe,legume qi produse
conexe

SRL,,Lovis
Angro,.

5857,33 7028,80

Lot 6 Produse lactate SRL,,
Lapmol,,

99488,56 108087,00

Lot 7 Produse de moririt,
amidon si produse amilacee

SRL,,Lovis
Ansro..

5632,67 6759,20

Lot 8 Diverse produse
alimentare

SRL,,Lovis
Ansro..

13082.00 r s356.60

Lot 9 Produse de panificare SRL,,
Tiraston..

15803,45 17056,00

Total 275451.92 312667.73

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicayi fn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucrupentru ichizilii se realizeazdin ionformitate cuprevederile art. 3I af Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

SRL,,Lovis Angro,, 22.t2.2021 lovisangro@mail.ru>

SRL,,Villa- Prodotti.. 22.r2.202 villaprodotti@mail. ru>
SRL,, Baguette,, 22.12.202 baguette. srl@mail. ru>
SRL.. Lapmol 22.12.202 d.cebotari@lapmol.md
SRL,, Tiraston.. 22.12.202 tiraston2009@yandex. ru

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este
mai micd decdt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice ! 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

mijloace electronice gilsau fax n
In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice pi/sau fax n
I 16 zile incazul nehansmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qilsau fax n

6



(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) at Codului Civil at Republicii
Moldova).

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

DA/NU nu

(indicali suma cu TVA)

1 7. Contractul de achizi{ie/ acord ul-cad ru incheiat:

;l: 1,

,.""?ffi*:; '
economtc .j

. , 1 . ;

= ij

l t

totrepli
, ndeiCd-!
'r cu'

"upitui iauio-htol

,,,, ilt ,
cnpital:
mixi/as'
ociere/

,, Cul ,.

tffi':l

, . i

, ,-.t;;, 
'.

.9i data,, ,
cii"iitractuliii/ i

u*o"Outoi.tt;;

. j . ,  , t  . i t '

r ,  i

Vatoaree : contractului

;,:."...;:H:;
:''**'.'

W t
, '

SRL,,Lovis Angro,, autohton I
03.01.2022 15800000-6 86334.91 98935.73 31.12.2022

SRL,,ViIIA.
Prodotti..

autohton 2 03.01.2022 15800000-6 s36s7.50 . 64389.00 31.12.2022

SRL,, Baguette,, autohton 5 03.0t.2022 15800000-6 20167.50 24200.00 31.12.2022

SRL,, Lapmol,, autohton 4 03.01.2022 15800000-6 99488.s6 108087.00 31.122022

SRL,, Tiraston,, autohton J 03.01.2022 r5800000-6 l5 803.45 17056.00 31.122022

Total 275451.92 312667.73



Prin prezenta dare d1 seamd, grapul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute'ai art 32 atin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice 1, precum qi cd ti 
"ornl 

d"prrerii contesta(iilor qi/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteo au jos examinate Ei solulionie.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi|ii con/irmd corcctitudinea desfagurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere con|orm pievedirilor legate tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Q{ume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr.2din 04.0I.2022

I
D

D

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contract

1007601006793
ni. str.IndePendentei,49

025r\2-22-03Numir de telefon
0251\2-46-05NumIr de fax

Adresa de internet
Padnevici Alina
079549332

ffie, prenume, telefon,

privire la Procedura de atribuire:

ffiuri nlicitalie deschisd

nAltele: Ilftp"t p.*aurii de atribuire aplicate

Procedura de ach
gunuri n Servicii I Lucrdri n

@ractului de achizilie/

acordului-cadru @ calatorilor in regim urban

teritoriul or.Donduqe ni, anul 2022Obiectul achizitiei

60100000-9 Servicii de transport rultqr

C""f"r* Ltgt. nrtSltZOlS privind .achizilii
puilirr, valiarea estimata totala nu depd;e;te
'pragul 800 000 lei, tnsd se 

^,,*o:".? 
faptul cd

' 
obii ctul achizitie i s e ate slQqfi ;grv lc i!

ffii/temeiului Privind
ut.i.t"u procedurii de atribuire^ (t2. c.az.1l

apl"icdrii altor proceduri decdt licita{ia

ffiaindicadincsdrul.
,"rraitti guvernamental h6iTmtender. gov.md/tenders/ocds-

b ata public Frii}8.12.2021

Plttf"t." d. *hizitii prl$lg uqlrz4!!

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoritifii contractante @izifii publice publicat:

ffiicatinB{P (duPdcaz)

ffi dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd nCatqlpg:lggtrqqlg
d. tt"t, tB"g.t CNAM; nBuget CNAS;

osntt. externe; nAlte sulleifi

@nte specifice de atribuire

Sursa de finanfare

250000,0Valoarea estimatil (ei,



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa fn cqzul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost operate modfficdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare
Exnunerea succinti a rdsPunsului
Data transuriterii

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere;i deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAn[ la termenul-limiti (data 23.12.2021,ora 08:00), au depus oferta 01 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

l. Jitari.P.- Trans SR[, 10036001 12381 Jitari Pavel

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Jitari.P.- Trans
SRL

Operator
economic

2

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnic[ prezental

Propunerea financiard prezentat

DUAE Drezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

Nu se cere

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, nepreze

Certific de inregistr a

intreprinderii
prezentat

Certificat de atribuire cont
bancar, copia licentei

prezentat

Certificat de efectuare sist a
platii impozite

prezentat

Copia certificatului privind
pregatirea ;i atestarea person
resp. de asigur prot muncii

prezentat

Copia certifrc pregatire
nrofesionald

prezentat

2



1
Copia contr de asig civild
obligatorie a ffansport fald de

cdldtori

prezentat

Copia diplomei mecanic. prezentat

Specificatii tehnice, de Pret Drezentat

Formularul ofertei nrezental

Declaratia privind valabilit.
Ofertei

prezentat

Declaraf ia privind situalia
-^-^^-^lx ^-o-+ o.^nnrnic

prezentat

prezentatFormular DUAE

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

documenta[ia de atribuire Ei se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost p,rezentat, dar nu cor-espundecerinlelor de calificare))

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale

(Informalia privind ,,corespunderea cu ceri,nlele de catificaie" ;i "Corespunderea cu specifica[iile

tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tniirrl' ,orrrpunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentalia Oe airinuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea decizieide a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriut de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre! n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

cumulate n

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumifea

lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Prelul
ofertei

(fbra rve;*

Cantitate
;i unitate
de mlsurl

Servicii de

transport
Jitari.P.- Trans SRL 250000.0 Servicii + -F

Rezmatul rflsPunsului
oneratorului economicData

ioticitirii
Operatoiul economic Informafia solicitati

Ofertan{ii respi4i/descalifi ca{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic



-
(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 denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi\ie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziJie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

iuiru pentru ichizilii se realizeazd in ionformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I31 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti tsunctajul calculat

Denumirea oper4qrulel gconomic l Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n londerea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

I)e-numirea
lotului

Denumirea
operatorului
, economlc

Cantitate qi

unitate de
misuri

Freful unitar
(f5rn TvA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Servicii de

transport
Jitari.P.- Trans
SRL

Servicii 250000.0 250000.0 300000.0

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Jitari.P- Trans SRL 29.12.2021 e-mail



6 ril"inc*rJl transmiterii comunicdrii prrn

miiloace electronice qi/sau fax n" "at"t 
l" cate 

"al"area 
estimatd a contractului

este mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

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

ivind achizitiile Publice

J T l ril" \n 
"awl^ 

netransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice qiisau fax I
if 11 ,ite ln cazul transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice Ei/lgg fax. tr
iffia estimatd a contractului

este egal[ sau mai mare decdt pragurile

prevditelaart.2 alin. (3) al Legii-nr' 131 din

: inti" 2015 privind achiziliile publice
Z t6.ite in cazul netransmiterii comunicdnr

n miiloace electronice sJ{qqfax-E

(serectali termenur de a;teptare respe,ctat. Carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULiI IV capit'otul I (calculareaTermenului)^al Codului civil al Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

1g. rnforma{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dgtd s-e 
Somrreteazd 

doar tn

cazul in care la procedura de achizilie publicd iufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Denumirea
operatorulul

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractuluilacoroulur-

cadru*rU'
TVA

inclusiv'
TVA .

JITARI.P.-
TRANS

SRL

Cu capital
autohton ca

r-.iz

o.l

c.l

+
d

lr
0)

1i€ 5

x.9 !->6
-n(^
v n

rn
6l ca

Pin6la 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii

(indicati suma cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

CodulCPVatlotului/loturilorpentrucareaufostaplicatecriterii
de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raPort calitate'Pretr t

Cel mai bun raPort calitate-cost =

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:



Prin prezenta dare de seamd, gruput de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea

contructului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de arL 32 alin (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achizigiite publice ), precum gi cd tn cflzul depunerii contesta(iilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizsre, aceostea aufost exuminate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii conjirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de uchizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru

Belcius lvan
Numele, prenumele



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achrzilii publice x
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 1 din 03.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Primaria s. Costegti, r-ul Ialoveni
Localitate s. CosteEti, r-ul Ialoveni
IDNO I 00960 1 000 1 08
Adresa s. Costesti, str. Stefan cel Mare 1 15
Numir de telefon 026853277
Numir de fax 026851238
E-mail oficial primcostesti @yahoo. co m
Adresa de internet www. costest md

e-mail)
Perevoznic Diana

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri xlicitalie deschisd
nAltele: [Indica{iJ

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri x Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Achizifionarea produselor alimentare pentru anul
2022

Cod CPV 1 5 800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisil
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.rlttender. qoy. md)

Nr:21047416
Link-ul: ocds-b3wdpl -MD- 1 6 37 67 6618252
Data publi cdrli: 23 .1 L2021

Platforma de achizifii publice utilizatd x achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritifii iontractante

rDa lNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de intenfie publibat in'BAp (dupd ca) Data: 19.11.2021
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
xl-icitalie electronicd tCatalog electronic

sursa oe rrnan{are xBuget de stat; rBuget CNAM; lBuget CNAS
rSurse externe; lAlte surse: [Indica{i/

arual-Ca Csftmafa /ffir'o I L 4) 1762158.00



3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:
(se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Pdni la termenul-limiti (data 0g.lz 2021, ora 15 : 00), au depus oferta 6 ofertan{i:

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate decdtre operatorii economici:

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

nerea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz

[Indicali sursq utilizatd St doto pubticartil

Termen-limitl de depunere;i Oer.ni.f... u
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zile/

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(iil
administratoriiI Delmix - Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan

2. o
101460003774r Svetlana Curdova

J. \
r 0 14600040053 Dumitru Muset

4.;).
Telemar SRL I 003600098s73 Tafiana Mih
SA Fabrica de unt dinFloresti 1003607011922

6 ureoopnm SKL 1003600026963 llrnca Uostru

Denumire document
Denumirea operatorul.ti e"o.ro-ic

Delmix -
Prim SRL

SRL
BAGUETTE

AVT LUX
COM

Telemar SRL SA Fabrica
de unt din
Floresti

Credoprim
SRL

.Do
(Se va consmna

cumentele ce
prin: Drezentr

constituie oferta
Lt. n.cnt"pzenfnl wt'

ryde)Pronunerea tehnicx
. a. ___.-,,.,, r,vL ev, wryu

yt ezentut prezentat prezentat prezentat prezentat prezentatPropunerea financiard prezental prezental prezentat prezentat prezentot prezentatDUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentatGaran{ia penhu ofert[
1@tpd caz)

prezentat prezentqt prezentat prezentat prezentat prezentat
Certifrcat de
inre gishare,/Extras din
Registrul de Stat al

agrsoanelor juridice.

prezentat prezentat prezentat

prezentat

prezentat prezentat prezentat

Certificate p.ivind lipsa
sau existenla datoriei fal6
de buset.

prezentat prezentat prezentat prezentql prezentat

Cenificat de atribuire a
contului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificate de
inofensivitate pentru
produseJe de origine non-

prezentat prezentqt prezentat prezentat prezentat prezentat



animala.
Certificate sanitar-
veterinar pentru produsele
de orisine animald

prezentat prezemat prezemal prezentqt prezentat prezentat

Cametul medical gi
certifi catul de instruire
igienicd a persoanelor ce
asigurd transpoftarea gi
man ipularea produselor
alimentare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentql prezemat

Certificate de calitate
eliberat de cdtre
producdtor/Certifi cate de
conformitate

prezemat prezentat prezentat prezentat prezenml prezemat

(Info se vq i cu cerinlele dindocu ntat, n unde (in cazulcdnd ifielor

* In cazul utilizdrii licitaliei erectronice se va indicq prelul ofertei finare(Informafia privind "corespunderea cu cerinlele de-catlficare" si "corespunderea cu speciJicaliiletehnice " , se vq consemna prin: ,, + " in cazul corrrpurdurii ;i prin ,, _,, fn cazLtl necorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) s-a solicitat:

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot 1 SRL BAGUETTE 503778.80 I + +
Lot2 Delmix Prim SRL 142080.00 I + +

AVT LUX COM 163 170.00 I + +
SRL BAGUETTE 16s 168.00 1 + +

Lot 3 AVT LUX COM r52240.00 I + +
Telemar 1s2400.00 + +
SRL BAGUETTE 178600.00 I t- +

Lot 4 SA Fabrica de unt din
Floresti

846455.96 1 + +

Credoprim SRL r001702.78 I + +
Lot 5 Delmix Prim SRL 52986.85 I

I + +
SRL BAGUETTE 5s587.30 I + +

Lot 6 Delmix Prim SRL 199032.94 I + -f
SRL BAGUETTE 205792.66 I + +

LotT Delmix Prim SRL 8416.25 + +
SRL BAGUETTE 13289.91 + -j-

Lot 9 Delmix Prim SRL 23436.42 I + +
SRL BAGUETTE 25163.20 1 + +

Operatorul economic lnformafia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Ofertantii respingi/descalifi cati:



Den umirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut x
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(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)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalu[rii ofertelor
Modificlrile operate

14' In urma examiniri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denulnirea 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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate pi
unitate de
misurl

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Preful
total
(fdrI
TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul I - carne SRL
BAGUETTE

$old de pui refrigerat 1740 kg 54.t7 6s.00 l 13 100.00
Piept de gaina
refrigerat 2980 kg 68.33 82.00 244360.00

Piept de curcan 800 kg t24.r7 149.00 l19200.00
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refrigerat
Carne de vitd, dezosatd,
refrigerat6 (de animale
tinere)

920kg
I15.93 r39.00 r27880.00

Totsl
604540.00Lotul2 - oua Delmix Prim SRL

Oud de gaind, Extra
proaSpete

66600 buc 2.13 2.s6 170496.00

Total
L70496.00Lotul3 - peste AVT LUX COM

Pegte congelat ftr6 cap
"Hec "

3760 kg 40.49 48.59 t82698.40

Total
182698.40Lotul4 - Lactate I S.q. fun"i"u d" urrt

I din Floresti
Unt Jaranesc de vacd
din smintind dulce
nesarat 72,5 %

I I i U Kg 124.{J7 134.00 156780.00

Lapte 2,5 %o pasterizat in
pachet de polietilend lL
pach

29600 | 10.79 I 1.65 344840.00

Smintind15 % rr22kg 33.33 36.00 40392.00Chefir clasic, bogat in
vitamine si minerale din
lapte nairal 2,5 %o

4300 I 13.52 14.60 621780.00

Brinzd de vaci 5Yo in
pachete de l-5 ke

29E0 kg s2.78 s7.00 169860.00

Brinzatare / cagcaval 45
%/'

iJUKg 105.00 126.00 94s00.00

Iaurt natural 2.6%
gr[sime

JUZU Kg t6.67 l8 00 54360.00

Total
Lotul5 - crupe 923512.00uetmtx Hnm

SRL
Mazdre uscata 530 kg 8,3 I 8,98 4759,40
Fulgi de ovas 320 kg 11,47 3.76 4403,20
Crup5 de grig 370 kg 9'77 I l,6g 4321,60
Crupe de griu 480 kg /,44 8,93 4296,40Crupe de orz 290 kg 7,43 8,91
Crupe de arpaca$

2583,90
90 kg 7,41 8,89 1 689,1 0Crupe de mdlai de mei 250 ke IU,/J 12,97 3217,s0Crupe de arn6ut zyu Kg 9,84 l l,gl 3424,90Cug-cug zru Kg 26,61 31,93 6705,30Crupa porumb Jlo kg 9,56 11,47 355s,70Orez bob rotund 710 kg LJ,ZZ 15,86Crupe de hrigcd din

boabe intresi

1260,00
380 kg 2g,lg 33,81 12847,80

Total
63055,40Lotul 6 - diverse

Irgduse alimentare
Delmix Prim
SRL

Ulei de floarea soarelui,
rafinat deodorizat l100 I 39,99 , 43979,00
Ulei de floarea
soarelui nerafinat

u0 I 32,49 38,97 3tt7,60
Mazdre verde

conservatf,(din soiuri cu
bob zbircit)

r06 Duc | | '{3 13,60 2294,90
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Past6 de roqii 25 oh 1220buc 19,21 23,05 28121,00
Fasole conservate 860 buc 1 1,89 14,27 12272,20
O\et9% 440 buc 6,36 7,63 3357,20
Suc natural cu adaos de
zahitr pdnd la 5gper 100
ml (in asortiment)

4200 |

10,47 12,56 52752,00

Prune uscate 320 kg 44 15 52,98 16953,60
Mere uscate 320 kg 34,03 40,93 I 3065,60
Stafide 330 kg 39,08 46,89 15473,70
Bicarbonat de sodiu 330 buc 7,88 9,45 31 18,50
Sare iodatl 190 kg 3,98 4,78 908,20
Tomate in suc propriu 650 buc 16, l5 19,3 8 12597,00
Zahdr cristal 1500 kg t4,71 15,89 23835,00
Drojdii uscate pentru
panificatie 40 kg

90,77 108,92 4356,90

Total 236191.20
LotulT-ceai.cacao Delmix Prim SRL
Cacao pudra 35 kg 91,52 109,82 3843,70
Ceai negru natural
(frunze intregi uscate) 27 kg

91,50 109,8 2964,60

Fitoceai 14 kg 195,83 23s,00 3290,00

Total 10098,30
Lotul 9-nucisi
seminte

Delmix Prim SRL

Seminte de in 130 kg' )1 1q 32,87 4273,10

Seminle de floarea
soarelui I20kg ?0 s? 32,97 394s,40

Seminfe de susan 90 kg 70,71 84,85 7636,50
Miez de nuca 70 kg r40,69 168,93 11818,10
Total 27684,10
In total 2218275.40

Anularea proceduii de achizilie publicd:

lntemeiul art.77 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lycru pentru achizi\ii se realizeaza in ionfoimitate cu prevederile art. 3 t ai Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

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

Delmix - Prim SRL r5.r2.2021 SIA RSAP
SRL BAGUETTE 15.12.2021 SIA RSAP
AVT LUX COM rs.12.202r SIA RSAP
Telemar SRL rs.12.2021 SIA RSAP
SA Fabrica de unt din Floresti r5.r2.2021 SIA RSAP
Credoprim SRL t5.t2.2021 SIA RSAP



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

este mai mica decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

n cazul in care valoarea estimatd a contractului

achizitiile publice

Z 6 zilein cazaltr
mijloace electronic
i---l r r
L_J I I zrle tn cazul netransmiterii comunicdrii

in mijloace electronice qi/sau fax nn cazul in care valoarea estimatdiiontractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

! 11 zile in c
mijloace elect
- 

a/L) Io nle in cazul netransmiterii comunicdrii
n mijloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea
iulie 2015 privind achizi/iire pubrice, incrusiv a termene
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Moldova).

1 7. Contractu I d e achizilie/ aco rd ul_cad ru in cheiat :

18. I
c teazd doar in

c s_a incheiat

Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numirul
;i data

contractuluii
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

, . Termen de ,

,,. Valubilitate ai :..

contractului/acordul
.. .'. ,,uilctdrU

lii

,'frr5-TVA":
i1 ji;t.., :.+i' 

;.g...,;i'.. ;**,
:-jr)ii.,r4i-',!* iu, r: i"

lih-,Iu.-,.: .:. :lt, r.Delmix -
Prim SRL

Cu capital
autohton 03.01.2022

(o
Iooo

O
O
@
lr)
r

356324.60 425347.40 31.12.2022

SRL
BAGUETTE

Cu capital
autohton 2 03.01.2022 467100,00 3r.12.2022

AVT LUX
coM

Cu capital
autohton

a
J 03.01.2022 I 70065,00 31.12.2022

SA Fabrica
de unt din
Floresti

Cu capital
autohton 4 03.01.2022 660750,00 31.12.2022



Prin prezenta dare de seimd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea
32 alin. (3) al Legii
contestaliilor gi/sau

Prin prezenta dore de se pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedarii
de achizilie'fapt pentru re conform pievederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Bpzle lfu.tr&
(Nume, Prenume)
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Dare de seamă 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr. 21047840 din 03 ianuarie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul 
Localitate Municipiul Cahul 
IDNO 1007601008340 
Adresa Mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 
Număr de telefon 0299 2 29 19 
Număr de fax 0299 2 24 00 
E-mail oficial  primariacahul@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacahul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Brînză Snejana 
Tel. 0299 2 19 49 
e-mail:primcahul.ap@gmail.com 

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 (dacă e cazul) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse lactate 
Cod CPV 15500000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

ocds-b3wdp1-MD-1638283639223 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047840 
Data publicării:30.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:19.11.2021 

BAP nr. 90 din 19.11.2021 
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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 266 270,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:nu se aplică  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047840
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică 

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

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită (data 15 decembrie 2021, ora 15:00), au depus oferta 2 
(doi) ofertanți: 

Nr
. 

Denumirea 
operatorului economic 

 

IDNO Asociații/administrat
orii e-mail 

1. SRL Lapmol 1002600024308 Ioniță Elena d.nastase@lapmol.md 
2. SRL Fabrica Oloi Pak 1003611002499 Acbaș Maria sana001@yandex.ru 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
ICS 

Lapmol 
SRL 

SRL Fabrica 
Oloi Pak 

       

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

 
 

cererea de 
participare 
(anexa nr. 7) 

+ +        

Anexa nr. 22 
(oferta tehnică) 

+ +        

Anexa nr. 23 
(oferta 
financiară) 

+ +        

Garanția de 
ofertă 

+ +        

Anexa nr. 8 + +        
DUAE + +        

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

Declaratie privind 
principalele livrări 
efectuate în ultimii 3 
ani de activitate 
(anexa nr. 12) 

+ -        

Autorizatia de 
funcționare + 

+        
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Autorizatia sanitar-
veterinară pentru 
unitatea de comert 
și/sau depozit 

+ 

+ 
 

       

Autorizatia sanitar-
verterinară pentru 
unitatea de 
transport 

 

+ 

+        

Pașaportul sanitar 
al conducătorului 
auto 

+ 

+        

Certificatul de 
înregistrare al 
întreprinderii sau 
Decizia de 
înregistrare 

+ 

+        

Extrasul din 
Registrul de Stat al 
Persoanelor 
Juridice 

+ 
+        

Certificate/declarati
e de conformitate a 
produselor și 
rapoartele de 
încercări 

+ 

+        

Raportul financiar 
pentru anul 2020 + +        

Certificat privind 
lipsa datoriilor + +        

Lista unităților de 
transport autorizate 
pentru 
transportarea 
produselor lactate 
(Anexa nr. 13) 

+ 

-        

Obligațiile 
contractuale față de 
alți beneficiari 

+ 
-        

a 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)). 

 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: nu sunt 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

lapte SRL Lapmol 699 351,85 65000 l + + 

smîntînă SRL Lampol 80 972,22 2500 kg + + 
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Fabrica OLOI PAC 
SRL 

112 436,11 2500 kg   

chefir SRL Lampol 128 518,52 10 000 kg + + 
Fabrica OLOI PAC 
SRL 

155 888,56 10 000 kg   

Brînză de vaci cu cheg SRL Lampol 111 111,11 1200 kg + + 
Brînză proaspătă de 
vaci 

SRL Lampol 413333,33 8000 kg + + 
Fabrica OLOI PAC 
SRL 

459259,26 8000 kg   

Unt Fabrica OLOI PAC 
SRL 

525000,00 4200 kg + + 

SRL Lapmol 548333,33 4200 kg   
Cașcaval SRL Lapmol 165750,00 1700 kg + + 
Iaurt de băut 1,5% 
grăsime 

SRL Lampol 258611,11 13300 l + + 
 

Fabrica OLOI PAC 
SRL 

258611,11 13300 l  - 

* 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) 
 

Comentarii: poziția ”iaurt de băut de 05% grăsime” propusă de către Fabrica  Oloi Pac” 
SRL nu corespunde cerințelor din anuntul de atribuire  - iaurt de băut cu grăsime de 1,5%. Grupul 
de lucru respinge oferta propusă de către Fabrica OIL PAC SRL pentru acest lot.   

 
 
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:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

17.12.2021 
21.12.2021 

SRL Lapmol Suplinirea setului documentelor de calificare 
Am solicitat micșorarea cantităților ce urmau 
sa fie contractate 

20.12.2021 
21.12.2021 

20.12.2021 Fabrica OIL PAC 
SRL 

Suplinirea setului documentelor de calificare Nu au fost prezentate 
documentele solicitate 

 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Fabrica OIL PAC SRL art. 69 alin.(6) lit. A) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice – oferta nu îndeplinește cerințele 
de calificare și selecție. 

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: __________________________________      
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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:nu se aplică 

(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:nu se aplică 
 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Denumirea 
lotului 

Cantitate 
și unitate 
de 
măsură 

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA)* 

Prețul 
unitar  

(cu TVA)* 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Pretul 
ofertei (cu 
TVA) 

 
 
 
 
SRL Lapmol 

Lapte  63000 l 10,76 11,62 677880,00 732060,00 

Smântână  2250 kg 32,39 34,98 72877,50 78705,00 

Chefir 9000 l 12,85 13,88 115650,00 124920,00 

Brînză de  vaci 
cu cheag  

1000 kg 92,59 100,00 92590,00 100000,00 

Brânză 
proaspătă de 

vaci  

7500 kg 51,67 55,80 387525,00 418500,00 
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Unt  3700 kg 130,56 141,00 483072,00 521700,00 

Caşcaval  1500 kg 97,50 117,00 146250,00 175500,00 

Iaurt de băut 
1,5% grăsime 

12000 l 19,44 21,00 233280,00 252000,00 

 
   Total 2 209 125,00 2 403 385,00 

 
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  

SRL Lapmol 24.12.2021 e-mail 
SRL Fabrica Oloi Pak 24.12.2021 e-mail 

(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: 

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. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

ÎCS LAPMOL 
SRL 

Cu capital 
străin 

 

01/AP 03.01.2022 

15
50

00
00

-
3 2 209 125,00 2 403 385,00 31.12.2022 
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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):nu se aplică 
 

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, 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. 

 
Conducătorulul grupului de lucru pe achiziții,  Nicolae Dandiș 
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DEcIZIE DE REEvAt-UARE
l^п baza:. dcciziei дNSС: о raponului de mопitrlгizаге:il dcciliei lut()rilallii contractante
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l.irрuпеrса лlоti\Ului/IспlеiulUi prirind alegcгii
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I)en u m irclt tl rirtrrrultli ecrrrromic
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moti\ul аSigurаrii continuitatii activitatii Sectiei de
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Data !rапsm iterii 15 nov 202l, l3:22

l)ata srllicitririi cltr rilicil rilll r l7 nov 202l, l3:20
I)епumirеа о сrа tоru lu i ccontlnric lnc0 t()

Ехрuпеrеа succintii а srllicitirrii tle cl;triticarc Condiliile dc plata pot fl гevizuite iпtг-uп tеrmеп mai
rеstriпs dесДt 90 zile']

Ехрuпеrеа succinti а rispu nsului Nu pot fi. Cerintele sunt inaintatc la decizia Gnrpului de
1uспl епtru achrzitii din cadrul institцtiei

Data transmitcrii l7 nov 202l. l3:55

modifici rl
Rеzumдlul modificiriloI
Publicate in ВА Р / alte пli,itoacc {le iпformllle /,/,/li,,/]/ l(,ali St -,\ц liili.tllй.\i dаI
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Dепumirса ореrаtоrului ссопоmiс
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GвG _ Nl1,1) S|{ l.
Electcch SltI-
},I-Iпtеr-Fлrmа S.,\

6. Informalii privinrl rli'ertclc tlcprrsc;i documentele dc calificarc qi aferente D[JAE prezentate dc
c'rtre о ratorii cctlnllmici:

I)en u m irea ll cratorului economic
ImpulsI)roGroup

SItt,
M-Inter-
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I)()cu nrcntelc се constituie ofcrtir

aепlаl, пе :епIаl, пlI CoraS mlclc)
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examlnat
nLt S-a

cxamlna1
рrсZспlаt l)гcZclltitt
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пu S-a

cxaminat

nu S-a

examinat

Nr.
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J
{

] 00760()0() l 7j7
l003600l l7532

l003600l l30.15

l0036000052r:l3

Il)N()
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document
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SRL
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SRL

х
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ргеZспtilt

prcZcntat
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Ceпificat СЕ
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]
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.l. Modificiri opcr{tc in documcntir(ia dc atribuire: (se va complcta in cazul in саrс au fost operatc
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-----.'-_] х

I

Dесlагаgiе | prezentat

ргiчiпd l
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ofertei tапеха 
|

, nT,8 din DS)



Dепчmirеа
орсrаtоrчlui

есопоmiс

I пrрчlsРrоGrочр
SRl-

0.1 l

I'retul
оlъгlсi

tiгit'I'V.,\)*
+

Dепu пt irеа lol tt ltti

l. TeSt-indicator
l21"(15 rnin.exteгrre)

М-lпtеr-Fаппа SA

I пrрu ls Рrо(i rоu р
Sltl,

0.148

0,1 l +

М-Iпtеr-Fагпrа SA

GBG-MLD SRL

l пr pulsPгrl(i rочр
ýlil.

+-

М-Iпtеr-Fаппа SA
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SRL

0.148
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!,цt +

М-[пtеr-F-аппа SA 0,148

2. Test-indicator
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3. Test-it,tdicator
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.l. Tesbindicatoг
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5. Teslindicator 55"
(inteme)

б. Tesb indicator
55'(extem)

(jI}G MI-t) SRL

IrnpulsProGroup SRL

0,175

0,8 6

l .25
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0,148

0.2 ]

+

+

+

+
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IJuc
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+

(lnformatia privind denumilca documentelor plezentate Se va indica iп coпlin,lnitate ctt сегiпlсlе rlin documentatia de аtriЬчiге, se va
consemna ргiп: (+) in cazul рrеzепtаrii sau (-) in cazul перrеzепtаrii)

7. lпlilrma(ia privin(l corespulttlerea ol'ertelor сu сеriп(сlс Solicitttc:

.l5.(){)
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I.]lcctech SllL з5.(х) +

8, Test I]оц i-I)ik (iBG-N4I-I) SRL 47.0() 500
buc

ImрчlsРrtlGrочр SR[. 4E.Ot)

*iп cazul utilizirii licitatici еlесtгопiсс se va indica ргеlчl ofeгtei tinale (Iпfоrmаliа privind <Соrеsрчпdеrеа cu cerinlele de
calificare> ýi <Соrсsрчпdегса cu speciflcatiile tehnice)l se va сопsеmпа ргi11: (+) itl cazul согсsрчпdеrii 5i рriп <-> in cazul
пссогеsрчпdегii)

)

Соrеsрчпdеrеа Corespunderea ]

crr ссriпlеlе rle cu specificaliile 
Icalificrre tеhпiсе
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l
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llп рчlsРrоGrочр SRL ].25

500
Ьчс
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Data solicitirii

8. Рспtru eluciditrcir ttпtlr ncclrtrilijti sittt сtlпtirmаrеа uпоr date рril,iпll соrсsрuпdсrеа ofertei сu
ссгlп е sta bilitc iп d осuпепtаt ill tlc atrilrttirc (incl ust il'ictlгc;l rеtчlчiilп(lrпlпl de scйzut) S-a Solicitat:

()|)сгаlогul ссltпtlпtiс lnforma!ia solicitatй Rezmatul rispunsului
rаtоrчlчiесопоmiс

9. ()l'crtan l rcýpilrs i/tlesca lilicrr t i;
I)спч nr irea tl гil1(lгtl lu i ectltllltttic

l 0. Modalitatea tlc cr а lua rc;

Nl ot il с ri i,/tl cs clt l i l'icit гi i

репtru mai rntrlte lоturi cumulatc t l репtru toatc lоtцrilс п
Alte liпilalгi ргiчiпd пtrпiгrrl(]. i(]lLlгi сllгс prlt li lrtгibutitc aceluiaýi оfегtапt
Justifiсаrеа deciziei dc а пu ll1l ihLli соlllгасlul рс loturi

1l. Criteriul dc atrilruire aplicat:
р m crzut i Cel mai butr rароrt calitatc-pгct п

costul cel mai scazut п cel mai burr га оrt calitatc-cost t]

(Iп cazul iп саге in саdгчl ргоссdчrii (le аtгiЬuirс sunt applicate mai multe сritеrii de atribuire. sc чоr indica totate cгiteгiile de
atribuire applicate ýi dепчmirеа lоtuгilог аttrепtе)

|2. Informa{ia privind facttrrii tle el,aluare aplica(i: (Sc va cornltlctc p/u lоtuгilс слrе au lbst
atribuite in baza criteriiktr: cel mai Ьuп rа tlrt cirlitate- sau ccl miri huп rir rt calitate-cost

l llcloriidc cl nlunrc \ llll)дrса dh ofcrllr

1J. Ilecl аlu:rrса tll'сгtсlог: (Sc r it ctlпrplcta iп cazul iц care ап fost rL,evnluitte repetat)
Motil,ul rссl,аluirii оl'сrtсlrlг

14. in urmа examinirii, e\aluirii si comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii clc atribuire s-
а decis:

АtгiЬtrirеа contractlilni dc lrchizitic pulllicii i actlrdului-cadru:
Dсп u m irea lotulu i Den u nr ilса
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есопоmiс
1. Test-indicatoг
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2. Test-indicator
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lпt ptt Is l'rtl( i rtl tt 1l
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[)oncictclt
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DспUmiге 1ъсtоrul п

Dспчmirе factorul ]
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I)оп(lсг(.t
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Ьчс

500
buc

26.1.00

26],00

]6 200.00

l200,00

27 000,00
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Modifiqirile operate
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Апulаrеа procedurii de achizi!ie publici:

in temeiul art. 71 alin, l lit g

Argumentarc: S-au constaИt omisiuni in descгierea tеhпiсё la loturile ш, 5. Test-indicator 55О (interne) 9i
lotul пг, 6. Test- indicator 55'(ехtеrп). Autoгitatea contlaclanta nu а indicat in caietul de sarcini са testele
necesita Sa dispuni de indicator informativ uпdе se iпsсгiс clata. anttl si ога еГесhrйгii tеstбгii. Pentru а nu
incllca principiile de rеglеmепtаrе а relatiilor ргiчiпd achiziliile publicc, IMSP IMU anuleazД рrосеduга de
achizi{ie la loturile sus numite, cu ultегiоаrа rереtаrе.

l5.Iпlilrmаrс;l ll rаtоrilоr ecttnomici des re dcciziilc grup ttlui tlc luсru спlгrr irch izi
\r/l),lx lг,п\,пil.гii

lmpulsProG rou р Slll,
GвG-мLD SRL
Electech SRt,
M-Inter-Farma SA

Nr. 01-8/]0]2 din <23 > decenrbrie 202l E, mail/ SlA RSAP / М-Тепdеr

iп соtфltlп itale c,tt pt,ct,eLlerile ш,t 3 l ol Legii l 3 l diп ()3 -07 -2() l 5 prilitll at,|t i:it iile рпhlit,е l

l 6.'Геrпrепul dt aýteptare репtru iпсhеiеrеа сопtrасtului:

П ll zilc iп cazul nctransmiteгii соmчпiсйгii рriп mijloace еlесtrопiсе gi/Sаu

fax
Е 1l zile irr cltztrl h,ansmiteгii comLrnicirij рriп mijloace electronicc ýi/sau
fax
П 1r) zilc in cazul llеtгапsmitсrii сопruпiсirii рriп rnijloace clectronice ýi/sau
fax

(Seleclali tеrпrcпчl de a,\leplale respeclal. Саlсцlаrеа tеrпrcпеlоr рrеtd:чlе de Lagea пr,l3l diп 03.07.20l5 рriуiпd achi:i|iile
plйlice, incl. а lеrпrcпеlоr de asleptare, se eIecluea:d соп;fогпt prelelerilor l'ITLL.'l,t;I lV ('uр l (('alcularea lеrпепului) сtiп Codul
('itil al Republicii .|lolclot,a)

11. СOпtrасlсlе de achizi с inchcittc:
\ nloxt (а (0лlгхсiIlui

(od(P\

2

lmрчlsРrо
Grочр
SRL
G вG-м l,t)
SRl. (h (llpilnl

Sзi з 1.12.202l ]] l000(x) l

]] l0000()- l 22 500.00 27 000.00

l7 5()().{}() 2l ()00.00
Electech
SRl,

]

l8. Iпfоrmа{i:r |)rivind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati sc completeazi doar
in cazul iп саrс lir рrосеdurа de achizilie publici'i ,lu fost aplicltc criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte репtru lot/loturi pentrtt саrс arr frlst aplicate criterii dc durabilitate):

Ач fost aplicate сrittгii ;rcnlru achizilii publice durabile (achizilii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizi(ic сч ТVД din contract/ contracte а

)

()

Щý zile in cazul transmiteгii comunicarii ргiп mijloace electronice qi/sau

fax
cazul iп care \ak)!rea cniпrala а conlйclului eýte mal ]nica

рrаgчгilе рr€\izutе la аrt,] aIin,(]) t-cgca лr,lЗl din
],07,20l5 pгivind achizitiile publice

п cazul iп с.lrс !akral!) estimalli J conlгacluhli csle egali s.lu mai

З.07,20l5 privind nchizitiile рuЫiсе

lnlrcprindCrca:
cn сярitаl

cu capilal

( u c:lpital ýtйin

\r. / Dala сопlrасlчlчi
'I'еrпеп de ul,bilit,tc,

contractului

1 8ы зO.t2.202l з l . l2.2022

87i з0.12.202l зl.|2.2022

зl.|2,2022

l0tulu i/lotu rik) г епtrч саrе au fost aplicate criterii dc (iпtlicayi stопа cu ТVД)

I

,llIlllr,l{,, J9 9{0.0(} {7 928.()(}

1

l



durabilitate (Iei MD):

СоdчlСРV al lоtчlui/lrltпriltlr,рспtru (1lrс аu t'{,st aplicate criterii
de durabilitatc:

Сritеriцl de atribuirc pcntru lоtul/lоtuгilе репtrч саrе au fost
aplicate criterii de dчrаЬilitа te;

(\i!пe, l'rепllпlе )

Pre{ul ccl mai Scazut п
costul cel mai scizut п
Се1 mai bun rароrt calitate_pre1 п
cel mаi bun calitate-cost п

Priп prezeпlo dчrе de :;l. лli, gпlpttl tle lчсru lесlurй сd lеrпrcпul la бlepttre репlru icheicrea
coпtructalui/coпtractelor iпlicute a.|0Sl lerspcclut (е-tсеftапd cazurila preyГrzutc tle пr1.32 аliп.(3) al Legii
пr.13 1 .liп 3 iulie 20l 5 priviпtl uchizi|iila publice), precum $i cri iп cozul tlерuпсrii cottleslaliilor, ucesleo ач
fosl ехаmiпutе ýi Solu|ioпole,

Рriп рrеzепlu chtre le .yetttttГt, чrчрttl tle lucru репlru achixi|ii t,oll|irпit ц)rесlittldiпеч tlesfйsurйrii
procclurii de пс,hiz,i|it, |itpt patttrtl цrп, JlOцrlй rйsрuпlеrе cllп.ftlrm prcvcderilor legale iп vigoure.

Conducatorul gruprrlui tic luсru pentru achizilii:

Mihail (]irlca п u

о

ý{ ýl
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea serviciilor  
de telefonie mobilă și Internet mobil pentru perioada 01.01.2022 - 31.01.2022 

 
Nr. 02/22 din 03.01.2022         

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, pr enume, 
telefon, e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil 
pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022 

Cod CPV 64212000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în c azul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța 3 din 
Legea nr . 131/ 2015, procedura de achiziție 
publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1637067791741 privind 
achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă și 
Internet mobil pentru anul 2022 a fost anulată, 
deoarece au f ost de puse of erte care nu au f ost 
elaborate și prezentate în conformitate cu 
cerințele cuprinse în documentația de atribuire. 
Pentru pr ocedura nominalizată, precum și 
pentru procedura publicată în mod repetat cu nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1638877398883 au f ost 
depuse contestații de către operatorul economic 
„Moldtelecom” SA. Până la emiterea deciziei pe 
marginea contestației depuse în cadrul 
procedurii de achiziție cu nr. ocds-b3wdp1-MD-
1637067791741, procedura repetată este 
suspendată de către ANSC. Astfel, a apărut 
necesitatea stringentă de a iniţia procedura de 
negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ 
de par ticipare pe ntru pe rioada 01.01.2022 – 
31.01.2022, în temeiul art. 56 al in. (1) lit. b) din 
Legea nr. 131/2015. La procedura de negociere 
a f ost invitat ope ratorul e conomic 
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„Moldtelecom” S A, care es te execu torul 
contractului nr . 1589 din 31.12.2 020 pr ivind 
prestarea serviciilor de telefonie mobilă și 
Internet mobil pentru anul 2021. 

Procedura de atribuire (se v a i ndica di n 
cadrul por talului g uvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr.: - 
Link: - 
Data transmiterii Invitației de participare: 
28.12.2021 

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: 
planul de achiziții publice pentru anul 2022 este 
în curs de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: - 
Link: -  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 23 000,00 

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 de 29.12.2021, ora 14:00, cu deschiderea ofertei la data 
de 29.12.2021, ora 09:00), a prezentat oferta ofertantul invitat: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 „Moldtelecom” SA 
 

1002600048836 

 

- 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„Moldtelecom” SA 
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 s-a solicitat. 

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

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 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 a presta servicii de telefonie mobilă (inclusiv 3G, 4G) și 
Internet mobil pe teritoriul Republicii Moldova - copia documentului 

prezentat 

2 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729539083
http://www.achizitii.md/


permisiv sau link-ul pentru accesarea unei baze de date, semnată 
electronic de către operatorul economic 
Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

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 de telefonie 
mobilă și Internet 

mobil pentru perioada 
01.01.2022 – 
31.01.2022 

„Moldtelecom” 
SA 22 610,25 + + + 

 

* 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: „+” î n c azul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 
 

Licitația electronică – nu se aplică. 

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. 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

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. 
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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 de 

telefonie mobilă și 
Internet mobil 

pentru perioada 
01.01.2022 – 
31.01.2022 

„Moldtelecom” 
SA 

--/-- 
 

22 610,25 
 

22 610,25 
 

 
 

27 132,30 

 
 

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  
 

„Moldtelecom” SA 
 

30.12.2021 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: 

Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
 

Întrep 
rin 

derea 
Cu ca 
pital 
au 

tohton/ 
Cu  

Capi 
tal mi 
xt/aso 
ciere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 

Cod  
CPV 

 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 
 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Moldtelecom” 
SA 

 
- 

 
Nr. 2 03.01.2022 64212 

000-5 

 
22 610,25 

 

 
27 132,30 31.01.2022 
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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 SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice tr

Nr. 83/DS/21 diп 29.12.202l

1. Date са privire la autoritateo сопtrасtапtd:

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

3. Clarijicdri priviпd dосumепtа|iа de atribuire: (Se va completa tп cazul tп care aufost
solicitate clarфcdri)

Dепumirеа autoriti{ii contractante Iпstitulia Publicd ,,Сепtrul de Tehпologii
Iцfо rmаliопаlе iп Fiпап!е "

Localitate or. Сhisiпdu
IDNo 1005600036924
Adresa str. Сопstапtiп Тdпаsе, 7
Numйг de telefon 022-26-28-73
Nчmбr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ptif,,soy.md
Adresa de internet wwly.CTIF.gov.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Iпа Caba-Braclu, tel. 06 869 3 8 3 8
iп а, с а Ь а- Ь r а d u@р t il,, s оv. m d

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preturi aLicitalie deschisd
пдltеlе: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdrч

вuпuri п servicii п Lucrёri п

Obiectul achizitiei Рrоrlusе pelroliere репtru attul 2022
Cod СРV СI'V: 091 00000-0 - Combustibili
Вхрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
ylylyt, пl l е п de r. gotl, mсl \

Nr: MTender lD
9фý.ЬЗ wdр]Л D : 1 ýЗ7 57 00 6 6'l | 2
Link-ul:
Data publicёйi: 2 2. 1 1.2 0 2 1

Platforma de achйifii publice utilizatй п achizitii,md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:
h ttp s : //w w w. с t if,s оv. md/a с h izit ii-p u Ь lic е

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: --
Link-ul: ----

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic do achizilie
пLicitayie еlесtrопiсd пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВчgеt CNAS;
пSчrsе externe; пАltе surse: [surse proprii|

Yаlоаrеа estimatй Iei, /drd TVA) 693 350,00



Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрй caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

4, Modфcdri ореrаtеtп dосumепtаliа de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care аu fost operate mоdфсйri)

5. Рftпd la tеrmепаL-Iimild (data 13.I2.202l, ora 17:00), аu depus oferta 1 ofertaпli:

6. Iпformalii priviпd ofertele depase ;i dосumепtеlе de caliJicare ;i аfеrепtе DUAE
prezeпtate de cdtre operatorii есопоmiсi:

7. Iпfоrmаliа priviпd corespuпderea ofertelor са ceriпtele solicitate:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. I.C.S.,,Lukoil-Moldova" S.R.L. 1002600005897 Litasco S.A. Elveliallsayev
Ferrnrz

Dепumirе document
Denumirea ореrаtоrului economic

I.c.S.
,,Lukoil-

Moldova"
S.R.L.

Operator
economic n

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

propunerea tehnicй +

Рrорuпеrеа financiarй +

DUAE +

Garantia репtru оfеrtй +

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

cerlifi cat de conformitate +
Lista sta!iilor РЕСО +
Declara{ie privind valabilitatea
оfеrtеi (Anexa ш.8 din DS)

+

Declara!ie
privind lista principalelor
livrariiprestйri efectuate in ultimii 3

ani de activitate (Anexa пr,12)

+

Declaratie
privind реrsопаlul de specialitate
рrорus pentru implementarea
contractrrlui (Апеха пr. 14)

+

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fбrё ТYА)*

Cantitate gi

unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

ФоhФ.Y

рФ

Benzini Ai95 I.C.S. ool,ukoil-
Moldova"
S.R.L.

426041,6,7 25000 litri + +

Моtоriпй 205566,6,7 14000litri +

Gaz lichefiat 48014,0,7 4000 litri +

2



* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "CorespLtпderea сu cerin|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specilica|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпарriп: ,,*" iп cazul corespunderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elacidarea апоr пeclaritd|i sau сопfrrmаrеа uпоr date priviпd corespunderea
otertei сu ceriп|ele stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire (iпclasiv jastiftcarea prelalai апоrmаl de
scdzut) s-a solicitat:

9. Ofertaп|ii respin;iИescaliJicali:

Dепчmirеа ореrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de еvаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

11. Criteriul de atribuire пplicat:

Рrе{ul cel mai scйzut п

I2. Iпfоrmа|iа priviпdfactorii de еvаluаrе aplica|i:

(Se va соtпрIеtа репtru lolurile care auJosl atribuite iп baza crileriilor: cel паi Ьuп raport calilate-pre| sач cel пlаi Ьuп raporl calitale-cosr)

13. Reeyaluarea ofertelor:
(Se va соmрlеtа lп cazul tп care ofertele ач fost reevaluate repaa)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

t4. 1п arma ехаmiпdri, ечаludrii;i compardrii ofertelor depuse tп cadral procedurii de
atribuire s-a decis: Atribuirea сопtrасtului de achizi|ie рuЬliсd:

Data
solicitйrii

Operatorul есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatй Rezumatul r5spunsului operatorului
economic

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul l Ponderea

Dепumirеа
operatorului

economic

Denumirea
lotului

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Рrе{ mediu
calculat in
ultimele 15

zile

Discount la
рrе{чI

mediu 7о

Pre{ul
uпitаr

(fйrй ТVА)

Рrе{ul
total
(f5rП
тчА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тчА)

I.C.S.
,,Lukoil-
Моldоча"
S.R.L.

Benzinй premium
95

25000 2\,4"| 4,-/5О/о 17,04 426041,6,7 511250,00

Моtоriпб EURO 5 l4000 18.50 4,75уо 14,68 205566.6,7 246680,00
Gaz lichefiant 4000 1з.63 4"75% 12.02 48074,07 5 1920,00

15. Апulаrеа procedurii de achiziyie рuЬliсd:

з



16. Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile gruрului de luсru репtru achizilii:

Dепчmirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
I.C.S.,,Lukoil-Moldova" S.R.L. 20.|2.202| е-mаil:

in temeiul ar1. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 31 al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi\iile publice)

(Selectali tеrmепul de aqteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevёtzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi\iile publice, iпclusiy а termeпelor de aEteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

1 8. С о пt r act ul d е а с h izi|ie/ac о r cl ul-c adr u t п с h е iat :

19. Iпfоrmаliа priviпd achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar iп cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate
si s-a iпcheiat coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

4

17. Теrmепаl de a;teptare репtru iпсhеiеrеа сопtrасtului:

in cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevёzute |а art.2
alin. (З) al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

. П б zile tп cazul traпsmiterii
э о muп ic dr ii р r iп mij l о ас е е l е ct r о п ic е ; i/s а u fax

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimat5 а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decit pragurile
prevйzute la art. 2 а|tп. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 1б zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпdе
rеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Сu capital
strйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod СРV

yаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

саdrч
ffiri ТVА inclusiv

тчА

I.C.S.
,,Lukoil-
Moldova
" S.R.L.

i.c.s. пr.353 din
29.12.202]^

09,100000
-0

679682,4I 809 850,0 з|.|2.2022



Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

VаIоаrеа de achizi{ie сu ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiсаli suma cu ТVА)

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

Сritеriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre|ul cel mai scdzut z

coslul cel mаi sсdzul а
Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а
Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lacru declard сd tеrmепаl de a;teptare репlru iпcheierea
coпtractalui/contractelor iпdicate afost respectat (ехсерапd cazurile рrеvdzutе de art, 32 аliп, (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice )l рrесum ;i сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе ;i solalioпate.

Рriп prezeпta dare de sеапd, grupul de lucra репtrа achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

Сопduсdtоrаl grmpmlai de lасrш

Vadim MUNTEAN





DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr, P % din /g -  2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21047714
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de deszăpezire
Cod CPV 90620000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mlender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1638183104465
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1638183104465?tab=contract-notice
Data publicării:29.11.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

xD a nN u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https:// exdrupo .md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 - Actualizat- 
22.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 26.01.2021
Link-ul: etender

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 378 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 09:00), nu a fost depusă nici o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului 

economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22)
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23)
DUAE
Garanţia pentru ofertă

Documente de calificare
Oferta
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr.l 1)
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul (Anexa nr.l 3)
Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului conform Formularul (Anexa nr.l4)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt îndeplinite de către 
aceştia (Anexa nr. 15)
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa nr.l7)
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici Formularul (Anexa nr.l 8)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa nr. 19)



Declaraţie terţ susţinător professional Formularul (Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: Nu sunt

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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: Nu sunt

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
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 x 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările 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: Nu sunt
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate şi 
unitate dc 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv

îiilillfllSSiîisiS

în temeiul art.71 p .l lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de 
achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri:

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

□  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 mijloace electronice şi/sau fax □

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: Nu sunt

D enum irea
operatorului

econom ic

N um ărul 
şi data  

con tractu lu i/ 
acordu lu i- 

cadru

C od C P V

V aloarea contractu lu i T erm en de 
valabilitate  

al
contractu luiIară T V  \ inclusiv  T V A

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contr actelor 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:

Sergiu TOMIŢĂ



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. din 2021

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap. exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www. exdrupo .md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21047898
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de locaţiune buldozer
60182000-7

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1638363147339
Link-ul :https ://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1638363147339?tab=contract-notice
Data publicării:01.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

xD a nN u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 -Actualizat- 
22.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 26.01.2021
Link-ul: etender

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic ■

Sursa de finanţare □Buget de stat; □ Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 250 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

mailto:exdrupo@mail.ru
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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 24.12.2021, ora 09:00), nu a fost depusă nico o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost prezentată nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constiicuie oferta
S p e c if ic a ţia  teh n ică  F orm u laru l (A n e x a  nr. 2 2 )

S p e c if ic a ţia  fin a n c ia ră  F orm u laru l (A n e x a  nr. 2 3 )

D U A E

G aranţia  pen tru  o fertă

Documente de calificare
C erere d e  partic ipare  F o rm u la ru l (A n e x a  n r .7 )

D o v a d a  în reg istrăr ii p e r so a n e i ju r id ic e

C ertifica t d e  e fec tu a re  s is te m a tic ă  a  p lăţii im p o z ite lo r , 
con trib u ţiilor

C ertifica t d e  atribuire a  co n tu lu i b an car

F orm ularu l in fo rm a tiv  d esp re  o fertan t

R aport fin an ciar

D ecla ra ţie  priv ind  v a la b ilita tea  o fe r te i (A n e x a  nr.8)

In form aţia  priv ind  a so c ie r e a  (A n e x a  n r .l  1)

D ec la ra ţie  p r iv in d  d o tăr ile  s p e c if ic e , u tila ju l ş i 
ech ip a m en tu l n e c e sa r  pentru  în d ep lin irea  co resp u n ză toare  a  
con tractu lu i co n fo rm  F orm u laru l (A n e x a  nr. 13)
D e c la r a ţie  p r iv in d  p erso n a lu l d e  sp e c ia lita te  propus pentru  
im p lem en ta rea  con tractu lu i co n fo rm  F orm u laru l (A n e x a  
n r.l 4 )
L ista  su b con tractan ţilor  ş i p ărţile  d in  con tract care sunt 
în d e p lin ite  d e  către a c e ş t ia  (A n e x a  n r .1 5 )
A n g a ja m en tu l terţ su sţin ă to r  fin a n c ia r  F orm ularu l (A n e x a  
n r .l  6 )
D ec la ra ţie  terţ su sţin ă to r  fin a n c ia r  F orm ularu l (A n e x a  
n r .l  7 )



A n g a ja m en t priv ind  su sţin erea  te h n ic ă  ş i  p r o fe s io n a lă  a  
ofertan tu lu i/gru p u lu i d e  op eratori e c o n o m ic i F orm ularu l 
(A n e x a  nr. 18 )
D ec la ra ţie  terţ su sţin ă tor  te h n ic  F orm u laru l (A n e x a  n r .1 9 )

D ec la ra ţie  terţ su sţin ă tor  p r o fe s io n a l F orm u laru l (A n e x a  

n r.20 )

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate

!!1S'
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
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 x 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate_______

a

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate dc 
măsură

Preţul unitar 
(Iară TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv

în temeiul art.71 p .l lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri: 

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

□  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 mijloace electronice şi/sau fax a

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D en u m ire a
o p e r a to r u lu i

e c o n o m ie

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

. Capital Străin

N u m ăru l 
şi data  

contractu lu i/ 
acordului- 

cadru

Cod
C PV

V aloarea  contractu lu i
T erm en de  
valabilitate  

al
contractu luiIară T V A

inclusiv
T V A

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
Nu este cazul



A u fost ap licate criterii pentru  ach iziţii p ub lice durabile (achiziţii 
verzi)?

(DA/NU)

V aloarea d e ach iziţie  cu T V A  d in  con tract/ contracte a  
lotu lu i/loturilor pentru  care au  fost ap licate  criterii de  
durabilitate (lei M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C odul C P V  al lo tu lu i/lo turilor pentru care au fost ap licate criterii 
de durabilitate:

C riteriu l de atribu ire pentru lotul/Ioturilc 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 aşteptare 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 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 corectiţudxnepd^făşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legalg0^~~~~-

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ



Model-tip

p4RE4 pE SEAMA
de atribuire a coptr?ctului de aphizitii pubfipe E

de incheiere a acordului-cadru a
de anulare aprocedurii de atribuire n

Nr.06 din 03.01.2022.

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Denumirea autoritif ii contractante Institufia Medico-sanitari publicl
,,Centrul de SinEtate Fllesti',

Localitate Or.Fdleqti
IDNO-CODUL FISCAL 1 00860200 020r I 57 0037 9
Adresa Or.Fdleqti, str.$tefan cel Mare, 36
Numdr de telefon 0 1259 t2-5 4-21, 2-50 -43. 2_ 53 _58
NumIr de fax 0 ,259 l2-54-21, 2-50-43, 2_53 _59
E.mail s&k;lt@ru;,ud
Adresa de internet http s : // c sfal e s t i. md//
Persoana de contact Larisa Bazilevschi, specialist in Ach. puiUZSgtZ-504

Tipul procedurii de atribuire aplicate flCererea ofertelor de preluri
Procedura de achizifie ,epetata ldupa c*) Nr: nu se aDlicd
TiBll obiectului contractului de achizi,tie Bunuri fl

Servicii tr Lucrd.i o

Obiectul de achizifie Produse Petroliere pentru anul 2022

Cod CPV 09130000-9

Expunerea motivu lui/temeiului privind

r:!:p'nx:::Iy:ii.9:,,?1,:!:):;:-.,",",,,

- art.2 \1) (a) din Legea nr.131t03.07.20t S prtuinO-ctrizifiite puUfice
- art.57 din Legeanr.13tl03.0i.2015 privind achiziliile publiCe

Procedura de atribuire (se va indica din cadrut
portaluluiguvernamentaly1112v*m.Le.n.dp.n.Cey_.md)

Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3w dp | -MD -l 639 647 521 613 ?tab:conhact-notice
Data publicdr

Platforma de achizifii publice utilizatA aChiZitii.md o eJicitatie.ma; o yptende,.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice (suplimentar) a autoriti{ii
contractante

Da oNu

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat
https : //csfalesti.md//

Anun! de intenlie publicat in BAp (dupd caz) NuE l*.Dah:Link-ur: nir"ooti"A
Tehnici gi instrumente specifice ae alr'tAutrqaupa car) NU E I 

amtdqtuo sis(cm dimnic de achizilieo iicibliectecrmG6Edi6laecronico

I na se anlicd
Sursa de finanfare Buget de stal o

Bueet CNAM H
nuger cXAs c r
Surs ereme s

Valoarea estimatl Qei, fdrd TVA) 98375,00



Data solicittrrii clarifi clrilor

Sdccinttr a solicittrrii de clarificare

3. Clarificitri privind documentafia de atribuire: 4u au fost solicitate clarificdri
(Se va completa tn cazul tn care au fost soli"itate iiiii&i)

4. Modificrri operare ln documenta(ia de atribuire: nu au fost operate modificdri

5. PAni la termenul-limiti (data28.l2.202l, ora 10.00), a fost depusi 1 (una) oferti:

ua complela tn cazul in care au
Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAp/afte mi.iM Indicali sursa utilizard Si data publiciriil

T;:fr"::)^or 
de depunere qi deschidere a ot tt.tot pt.l,,t'git pndicali numdrul de zileJ

Ni.
d/o

Denumirea
operatorilor econo mici

IDNO/
CODUL FISCAL

Asocialii/
Administratorii

I ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL r002600005897 Feyruz Isayev

6. Informafia privind ofertele depuse:

Denumire document
Denumirea operatoiului economic

ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnici/

Documente de calificare

Declarafie privind
valabilitatea ofertei
Date despre Participant:
* Formular informativ despre ofertant

Dovada inregistririi
persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile
legale din {ara, in caie
ofertantul este stabilit:
* MD 001 1045 din lg.l2.Lggs
* Extras din Regisrul de Stat
al persoanelorjuridice nr.2l 8l I

din22.ll.2021.

Certificat de atribuire
a contului bancar, IBAN:
* nr.E00048 din 14.01.2021
* [BAN: MD07AG0000000 22s t2l 5582g

Certificat (VALABIL) de ta
organele Inspectoratului
Fiscal privind lipsa datoriilor
fa{I de Bugetul Pubtic
Na{ional:
* nr. l2l 849 / | 6t 6 dn 21.12.2021

prezentat



Certifi cat de conform itate
sau un alt document,
echivalent, ce confirml
calitatea produselor
petroliere:
* Raport de inspecIie nr.OIIPp-834-
2021 din 28.09.202 I (benzind).
* Raport de inspec{ie nr.OIIpp-766-
2021 din 23.08.2021 (mororinr).

prezentat

Lista stafiilor PECO
ale participantilor

prezentat

Declarafie piivind
confi rmarea identitS{ii
beneficiarilor efectivi gi
neencadrarea acestora in
situa{ia condamnlrii pentru
participarea la activiti{i ale
unei organiza{ii sau grupiri
criminale, pentru corup{ie,
fraudl gi/sau spllare de bani
(dl Isayev Feyruz)

prezentat

Licenfl de activitate, in cazul
daci activitatea necesitl
licen{iere:
* Licenf[ Seria AC nr.001240
din 16.08.2017.

prezentat

7.

(Infornalia privind denumirea documentelor prezentdte se vd indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuire ;i se va
consemna prin: prezentol' neprczentat' nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost pr"i"ntot, dar nu corespundecerinleloi de calficare))

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

*incazul utilizdtii licita(iei^electlonice se va indica pre(ut oferteiJinate (Informalia privind"Corespunderea cu cerinlele decalifcare,,
Si "Corespunderea cu specifcaliile tehnice", r" uo 

"orr".nopiir, ,,+-" tn cazul'corespunderii ;i prir ,,_,, in cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritSli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prepl;i anormal de scdzut)
s-a solicitat: nu se aplicd

DatasoliCiutrii , , . ,, Operatbrul econnmic Informatia solicitatd Rezmaiul raspunsului operatorului economic -

8.

o"ou-fJ;,l Poziliei
Denumirea

operatorului
economrc

Pre!ul
ofertei

(fdr6 TVA)*

Cantitate ;i
unitate de
mdsurii

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica,tiile

tehnice
Benzini, Ai-95 ICS "LUKOIL

VIOLDOVA" SRI
68600.00 4200litre + +

MotorinS, Euro5 ICS ''LUKOIL
VIOLDOVA" SRf

20962,50 1500 litre + +
TOTAL ICS'LAKOIL

MOLDOVA'SRL
89562,50 X X X

9. Ofertanlii respinqi/descalificafi: (nu sunt) nu se aplicd

, . . DEtirumirea operaorului economic LVlotivul respingerii/descalificarii .



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur/n""-" lot I
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indicali]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost D

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor indica toate criteriile de atribuire aplicqte Si denumirea
loturilor aferente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicafi: nA Se Aplicd
(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 dc evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculal
Denumira operatorului economic I Total

Denumire factorul I onderea

Denumire factorul n tonderea

Denumirea oDentorului eonomic n Total
Denumir€ factorul I londerea

Denumire factorul n londerea

13. Reevaluarea ofertelo r: nu se aplicd
(Se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalutrrii ofertelor
Modifictrrile operate

14. In urma examiniri, evaludrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis: Atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
opetatoriilui

economrc

Cantitate qi
unitate de
masura

Prelul unitar
(frra TVA)

lei

Prelul total
(frra TVA)

lei

Pre{ul total
(inc.TVA)

lei
Benzini, Ai-95 ICS 'LUKOIL

MOLDOVA" SRL
4200litre r6,33 68600,00 82320,00

MotorinI, Euro5 ICS "LUKOIL
MOLDOVA" SRL

1500litre 13,98 20962,50 2s1ss.00

TOTAL
ICS'LUKOIL

MOLDOVA" SRL X X 89562,50 107475,00

15. Anularea procedurii de achizilie public6: nu se anuleazii
In temeiul art.1l aln. lit Arsumentare:

l6.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Notd* Informarea operdtorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in
conformitate caprevederile art.3l al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privindachiziliile publice.

4

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului economic

Datz
transmiterii

Nlodalitatea de transmitere
[se spcctfcd SIA IISAP, e-mail, fu, po$td, etcJ

1 ICS "LUKOIL MOLDOVA"
SRL

29.12.2021 e-mail:dr.r_mit-m.S_im-qn-o--V@]}lko-i_l.m-d,nr.799din29.t2.2021

tel / f ax: 0 - (22) -2 1 - 12 -2 5, 22 -0 8 -28



17. Grupul de lucru a respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului de: in conformitate cu art.32
alin.3 lit.b) din Legea nr.13l/2015 privind achiziliile publice, termenul de a;teptare nu se flplicd.

fosta tatd | (una) ol-ert5.
In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este mai micl decdt
pragurile previzute la afi . 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 20 I 5
privind achizitiile publice

A 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin miiloace electronice silsau fa"r
U I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace electronice qi/sau fax

In cazul in care valoarea estimatii a contractului este egal6 sau mai
mare decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr.13 1

din 3 iulie 2015 privind achizitiile oublice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace electronice qilsau fax
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace electronice qi/sau fa,r

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de
a;teptare, se efectueazd ln conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldovd.

1 8. Contractul d e achtzilie / aco rd ul-cadru inch eiat :

.I)enumirea
opeiatoriului

economic,

ntreprinderea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
sr data

contractului
/acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
(lei) Termen de'

valabilitate al
contractului:'
/acordtlui-cadru

:::::l ri:ririi.

miri
'T,Y i

tcs "r,uxoll-
MOLDOVA"

SRL

Cu capital
strdin

j\b06 t3.01.2022 09130000-9 89562.50 I07475,00 31.12.2022

19. Info^rmalia privind achiziJii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cazul in care la procedura de achizilie public6
au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat contracVcontracte pentru lot/loturi pentru care au fost apiicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dure de seamd, grapul de lucru declarii cd termenul de asteptare pentru incheierea contractului/
contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile previizute de art.32 alin.(3) al Legii nr.131 din 03.07.2015
privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfigurdrii procedurii de
achizilie'fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducdtorul grupului de l,

$ef al IMSP,oCS Fileqti" ina Sceastlivii

Au fost aplicate criteria pentru achizifii publice durabile (achizilii verzi)?

V:loarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care
au fost aplicate criterii de durabilitate (lei l\lD):

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepenlru care a u fostaplicatecriterii de
durabilitate:

Prclul cel mai scdzilt tr
Costulcelmaiscdzut o
Cel mqi bun rapoil calitqte-prel a
Cel mai bun rapon calitate-cost o

Ex. Larisa Bazilevschi, specialist in achizilii ?-50-4?

/
0-0673030s3 /

/fu-'

























































































































DARF] r)I.] SЕ,\]\Iл
de atrihuire а contractului de achizitii prrbIice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаге а procedurii de аtгiЬuirс

DEClZIt,- I)I] R ЕЕ\lд l-t лltl]
in hаzl: п deciziei ЛNSС: п raportului dc nltllritrlгizaгc: l] dccilici itUt()гitaltii contlactante

l. Date cu ri\ irс lil nutoritatea c()ntract:lпti-l:
IMSP lnstitutr.rl dc Меdiсiпа U l,!]спtа
mr.tn,Chisinii tt

l0036()0 l 5260б

2. I):rlc crt rivirс la rocedura dc аtriьuirе:

Рrосеdчrа de achizitic rc|retntli л/l/ti.d:]
Tipul obiectului contr.lctului de achizitie

cod cPv
Ехрчпеrеа motit,ului/temeiului ргiчiпd alegcrii
procedurii de atribuirc

п
a
о

Procedura de atribuil,c l\, 1п D|hса .!lп.dl|ll
po11ol xl u l xn|c| па прпl l l

Platforma de achzitii рчЬliсе utilizati

Tehnici ýi iпýtrчmепtе ýpecifice de atribuire Acord-cirdru t l

Licita ie еlесtгоп icl'i l:
Sчгýа dc fiпап(пrе Sttгsc

Sistcrn dinamic de acЫzitie п

I)l1)[)гl l

valoarea estimati (lei, |iil,i J l".1) .lll7 lt52,00

3. Clarificiri privinrl rlocumentatia de atribuire: (Se l,a completa in cazul iп care au fost solicitate
cl а riliсй ri

Data srllicitirrii с llr r ili cri г ilo r
|)епumirеа о гаttlrulu i econOmic
Ех unerea succinti а solicitirii de clarificare
}-х uпеrеа succin til il ris

Dепumilеа autorititii (oпtractante

1,ocalitittc

IDN()
Аdrеýа mun.Chiginёu, str.Torna СiоrЬё, l

022 250-809\uпir de telefon

Nчmir de far
E-mnil

022) 250-809

ublice

achiziti ilci]irгrlcnt;t, rllrl

tt tvtt,.tlг9еlrtlt,rrrti

Sen,iciul achizitii
лdlеsп de iпtсrпе1

реrsоапа de contact

obiectul de lchizitic i de lustruit - 2022>

лсеrсlса оthtеlоr de гсtuгi - l,icita!ic escd lSah лl ltc с:l)

39ll0(l0(}()_0

Nr: пu cstc cazul

Вuпuri :: Sсгr icii Lltсriiгi
<prod uýc de сu ritаt

l-}Il)-l(iJ-li-l(l()i155(ll' 2l0J7N r.octls- lr3lr tl
Link-ul: llttlls:l'ltntetrdcг,gol,,rnd/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
l 63784090550 l'/tab:conh?ct-notice

чЬliсirii: 25 nov 202l, 14:02

; п c-licitatie.md; tcnder,rrrd
Data
] псh md

Link-ul сitrе plallul de achizitii рuЫiсе publicat:

16.|2.2{121, оrа Otl: J0
240.pdf]цql8Л?9]l9ý_4.tilhttps://rv

пDа пNu
Procedura а foýt inclusi iп рlапчl de achizitii
рцЫiсе а autorititii contractante

Data ýi оrа deschiderii olЫtelor

Data; llu cste clt7ttI
Апчпt de inten(ie pUblicat in ВАР r./l/дi. d:)

Data tra nsmitcrii
unsului

Nr, l dlп J 1.12.202l

Tipul procedurii de atribuiгc tpplicдte

Link-ul:

Clrllrl,,:,: еlеlЦцЦ!



,l. Modificiri operatc in documentatia de аtriЬuirе: (Se va ctlmpleta in cazul in care au fost ореrаtе
modificiri)

Rczumatul mоdifiсirilог

Ihdica Ii sчrrц llili:(lral yi thlu 1пthliсdrii]
Termen-limiti de depunere ýi des(hidere lr оfсrtеIоr [Iпсliсчli llчпlйпtl th, :ilc l

r(lшп

5. I'iinri la termenu1-1iпritii (rtrrlrr l6.12.2()2l, оrа 08:30), au dc rts tlli,гtit 5 (cinci оlЪrtапti:
I)епumirеа ()р( гilt()гtllui cclt nllltt ic IDN() Asocia!ii/

administratorii
Rodital-Lux SRL 1002600050071

Мitга-Gruр SRL 100260004l20б
Italteh SRt. 1008600027б.14

Dcniadi Sltl l0036000228 39

Policontract SRI- l00з 6000687 76 Сirе9 Ion

6. Informalii privind ofertele tlclrпse 5i documentele de саlifiсаrс 5i аl'сrепtе DUAE prezentate de
ci'itrc () ratorii econrlm ir: i

l)спttпtiгсlt tl сг:lt()ru lui ссtlпопliс
l)сп tl пt iгс
(l(|cu пlспt

Roditll1-1,uI
SRl,

Niitгlr-(iгчр
SRl,
I)ocuntentele се constituie оfегtа

DeniltdiSlil, policontгact
SRL

l){lсllпlспl(, tlc c:rlil'ic:lгe

ezelllal, 11ll a,()r(,s

prcZcntat

ргсlспlаl рrеzепtа1

ргсlспlill

__-дI!zсдq!
preZcntat pIcZentat

pIcZcntat I)гсzспtаt

ргсlспlаl

prczcIlta(

l)I c,/(]lrlilt

preZcll1al PIcZcnla1

ргсlспlаtpl'cZ!'ltlat

preze1,11al prclclrtat

pгezelltat
preZcIrtiit

l)l,cZcntat
l)l,cZcntat

5'е t,a cc-,il l:(lllLll, 11u соrеS

PI,cZclltalрrсZсlllаt

pIeZentat prcZentat

prczclrlal

rеZепlа1 l)

l)гсZспtаt

t,cZcI]tal

(lnformatia privind dепчmiгеа dосчmспtеlог ргеzепtаtе se va indica in conformjtate сu ccIintcle di11 documeпtatia de atribuiгe, se va
consemna рriп: ((t> in cazul prezentirii satl <_> ilt cazul neprezentarii)

]

Nr.

l
z
3

"l

з

Misnci llагiоп
I]tlico Mihail

Italteh Sl{L

preZentat

ргсzспtаt

prezenta1

prezentat
preZentat

\

prezentat

pIeZentat

рIсZспtаl

prezentat

ргеzепtаt

p]-eZentat

Propurrcrca
tсhп ical

I)rtrpuncrca
llпапсiаrа
Garantia
pentru oferta
l diп yaloarea
tфrtеi,|йrd Tl|.1

l)tJ,\l]
Dссlага!iе
privind
valabilitatea
ofertei (anexa
пr.8 din DS)

сепifiсаt de
аtriьчirе а
contului Ьапсаr
Autoгizatie de
funclionare
сеrtifiсаt de
conI'ormitate
Aviz sanitar

pleZentat

prezentat

prezentat

Publicate in ВА Р / alte mijlotlcc de iпl'огпlпrе (rц!i.d:/

1 Gradisteanu Iгiпа

]п"rrо-r,

l I

-

1

I prezentat 
I



Dепчпr irea
operatorulUi

есопоmiс

Pre(ul
ofertei

(ftга TvA)*

cantitate si
unitate dc
mi Sч ri

Соrеsрuпdеrса
сu сегiпtеlе (le

саlifiсл rс

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
з000
kg

+

l4,8 75

59,{l() 600
litfi

+

],6() 5000
litfi

{

4,67_5 :
l
I

l

+

Den iadi SRL

ltalteh SRL

lloditabl,u х SRL

+

I

Dcniadi SRL

4, Pra|de сцrй!цl
Sцrрrф!еlе

5-Soh.!ia gcl рспlrц
spalшc t,eselti

6,Solu{ia р-ц |cr(ýtr(

7,Рпlsор rulou
( репlrц mаiпi) рапlпl
clispeпser

|l.Sticulale p-u еуечri
(пrcdiсчlс 1i пrcпчjсrс)

Rodital_Lur SRL

I)cniadi SRI-

+

Policontract SRL

Rodital-LuI SRL

Derriadi SRL

+

Rodital-Lux SRL

\l it rr-(; гu р sRl.

+

+

ltalteh SRL

Dсп iad i SRl, +

Itodital-Lux SRL

}litra-G rчр SRL +

7. Informa(irr l)rivind соrеsрuпdеrеа ofertclor сu ccrinlclc slllicitate:

I)спu mirса lol ulu i

l.Dаlсrgспl

2,Siцluп рспtrч пйiпi
iп счПц|е

-l,S|tpu п lic,hitl

l2,{ lб +l050
kg

1_1..l5

I l.()()

l2,5{l

l з.80

l11.9()

2 0.(х)

_5 7.5 00

о Ji

],l5

Informatia solicitati

+

}|ostlele colespund cu cerin(ele solicitate

lloýtrele соrеsрчп(l cu cerintele solicitate

|i60
litri

+

,1-

+-l9,1}()

870
litгi

ll._]9

.5 600
Ьцс

l50000
Ьчс

9.Seryelele dа пшrii 1,100

buc
+

Rodital-Lux SRL

*ln cazul utilizirii licita!iei еlесtrопiсе se va indica ргс[чl ot'cltci llпаlс (IпtilгrTa!ia ргiчiпd <Согсsрчпdсrеа cu сеriпlеlе de
calificare>;i <Соrеsрчпdеrеа cu specificaliile tеЬлiсе)l se va conscmtta lrгiп: (+) iп cazul corcspunderii gi рriп (-D in cazul
necorespulrderii)

8. Pentru clucidarea uпоr neclarititi sau сопfirmаrtil uпоr datc privind corespunderea ofertei сч
ссrlп le stllrilite in rlocumenta de atrilruirc tiпcl. uýt il'ictlгcll relului лпоrmltl de s(iizut) S-a Solicitat:
Data

ýoliciti rii

]

ReZmatul гispunsului ореrаtоrчlчi
ссопоmlс

Ореrаtогчl economic

llodita1-I-ux SRL
Nli SRL
Italtclr SItL

|,7 ,|2.202|
Nr.01-8/А Solicitirгe пl()ý( гс \lо\tгtlе coreýpUn(l cu сеriп(еlе solicitate

R0dital-Lur SRL l],l67

Dcniadi SRl-



9- ()[ъr1llп l rcs ln i/descalifica
I)спuпlirеа llрсritt(tгului ссопопriс

|)оliс(lпtrлсl Slll

l (). Mllrlalilalr:l tlc cr ltluаrс:
репtru fiecare lot

nd cu сеriп{еlе solici
шоstrс

Ntoti\ ul rе1р!цgеr!!{{еs clrlificiirii
сопlЬrru аrt.69 alin, (6) din t-egea пr.l3l din 0З.07.20l5
рril,iпd achizitiilc рuЬliсе, o1crTa dcpusii dc catle
()рсrаtогчl cconotnic Рсlliсолп-асt SRl- este respinsi са

fiilrd пссопГоппi. dupi culn чt]пеl/а:
oferta рrорusй dc operator аrе tеImепчl de
valabilitate 30 zilc - in DS ;i in inYita{ia de participare
ý-а solictat tеrmепчl de valabilitate а ofertei si fie dc
60 zile.
'Геrmепчl dc liчrаrе. орсrлlоrчlесопоmiс а propus 5

zilc - lMSP IMU а solicitat tеrmепчl de liчrаrе J zile.
l,a data de |'7 ,|2.202l' . prin sсrisоагеа пr, 1 26 рагчспiti
de la Policontract SRL ne соmчпiсi са а gresit prctul la
lotul пr. 5,.ýl.r/иliе gel репtrч spalare r,esclci. Рrе(цl
р ý tltl cýtc r litru ci еr0 5 litri de solu lc.

pentnr mai multe lotuгi cumulatc :i репtru toate loturile п

г----l l)cniatli SRI
I'olicoIltгact SRL

l:

Altc limitiгi vind пumirul de lotrrri саrе pol fi atribuite aceluiaýi оfегtапt:

Juýtificarea deciziei de а пu atгibui contIactul ре lоtuгi

l !. Critcriul tle аtriЬuiгс aplicat:
I) rс l cсl пtlti sсizltl гl

costul cel mai sclzut Ll

=
п cazul in саrс in cadrul procedurii dc atrihuirc sLlnt applicalc mai multe criterii de atl,ibuiгe, se vol iпdiса totate critcriile dc

atlib iIe applicatc ýi dспurпiгса lоtuгilоr аtсгепtс)

12. lnfitrma(ia pri},ind lЪсtorii de evaluilre aplicati: (Se va complete p/u loturile саrе аu fost
atribuitc iп brrzil cгitсriilrlr: ccl nlili l)ull га rt са litлtc- sau cel пrai Ьuп rа ()rt calilirtc-c(}Sl

\'iloltlcll din o!'tl.tli

Dепumirе i'actoruI п Ponderea

l3. Reel,aluareaofertclor: (Sc v1l c()lll Ictir iп cazttl iп саrе au fost гее\,аluitе repetit)
Nlotivul rccvillui l,ii ()fcrtclol,
Nlodil'icirrilc rl l] гll tc

1,1. in urmа ex:rminilrii, evlrluйrii ýi сопlраrйrii ol'crtelor depuse in cadruI procedurii rlc atribrrirc s_

а decis:
Atribuirea contractului de achizltic uЫiсi,/ асоrdului-сасlru:

=

Denumirea
ореrаtоrulч i

ссопопr ic

cantitate ýi
unitltc de

m iýч ri
Rodita1_1,uI

SRL 3000 kg

Italteh SRl.
600 lilгi

4

}a(torii dc ýrluarc
DenunriTea torului economic l

Dепчmirе fасtоrul l ропсlегеа

l {)lnl

l l)lill
Dспчmirе factorul п

Dспчmiгс lacloгLll l I'опсlегса

l)слumiгса орсгаlоrчlчi ссопоmiс п

Ропdеrса

Dепч mirea lotttlui

], Dеlеrgепl

2.Sйрuп pentru пiiiпi iп
cartuýe

pretul unitar
(fбrй ТvА)

l],l666

59,00

ргеtчl total
(fnr5'I'VA)

39 500,00

J5 ]00.00

Pre(ultotal
(inclusiv ТVА)

{7.100.00

]2 ]li{1.00

27 600.00J.&i Rodita1_1,цI -5000 litri 4.60 2J ()()

l

I Cel mai Ьчп rароrt calitate-pre!
-TCel mai bun rupor-I 

""lilul"-c_oj!_ 
п 

-



l5 6,15.00

Rodital-Lux
SRL 860 litri

l0 750,00 l2 90().00

l б :1,13,00

27{;l00,00 329 2li(1.0()

70 200,0(l

I)сп iadi SRl,
Mitra-Grup

SRL

l)сп ildi SRL

\I it rl-( i ruр
S li.l .

5 292.00

апliьOсlеfiап
1. Prafde curdyat

5.Solulie gel репtrtt
lqre чеsеld

6 Sоlч
7,Prosop rulou
( репlrч пdiпi) репtrч

f|. Sdculeye p-u dese ur i
hnedicale si mе

Rodital-Lux
SRL

SRL

l050 kg

870 litгi

5600 Ьuс

150000 Ьuс

('llп tractelc de rrch izi t iп chciatc:

l2,4l66 lJ 0J7,50

l2,50

l8.90
49.00

0.з9 5,t 500,00

I] tnail / SIA RSAP / M_Tender

\.nloarca (oпlrnclnlni

l0J
5{5,00

ll9 931.6()

9 .ýerveyeIe de паsd
1,100 buc

.l J l0.00

Anularea procedurii dc achizitie рчЫiсй

in terneiul аrt.7] a]itr, li1

Аrgчmспtаrе:

l5.Iпfоrmаrеа о rilt(,ril()r cconOmici des rс deciziile rU ului de luсru cntru ach
\г.1l)nllt tItlп\nlilcrii \Iodalit2lte.

Ilodita1-1,ux SRl.
Dcniadi SRL
Mitra-Grup SRl,
ltalteh SRL
|)olicontract SRl.

Nr. 01-8i2OJ2 rliп <]]> dессmЫlе 2()2l

iп с,оп[оrmilаtе ctt pt,et,eierile art,3l al t.egii !З l diп 0З,07.20l5 ргil,iпd Ghi:itiile puhlicet

l6. Теrmепul (lc rlýtc|)tttrc pcntru incheierea ctlltlrrtctuIui:
!!! zile in cazul transmiterii comutricirji рriп mijloace elecaonice qi/sau
fax

(Selecta|i lеrпепut de оllерlаrе respeelal Сdlсulаrеа lеtпtепеlоr previ:ttte de Legeo пr.l3l diп 03.07.2015 priviпd achi:i|iile
publice, iпсl. а lеl-пlепсlоr lc о$lерlаrе, se фсtчеа.d соп|оrп prelederiltlr TITLL'Ll'l Il'(itp.l (Calclllal,ed lerйenului) din Codul
Ci|il al RePllbIicii _||ddo\\l)

].]5

17.
op(rator

Rodita1-1-u\
SRl-

ln(r(prind(rttl:
(\ cnpitnl

( 1 cxPi(ll

.tlýlr,liIl

39,з0.I2.202l

Dепiаdi
SRl.

(I cnpilnl

( п cxpitnl 278
810,00

334
572,00

]9ll(X)()()(l ()

5

]l cu!l iп .!гс \!].J].] 1,I] ]]JIi .] .,,.11J.lu]!j (,I. лrlj пrlсat

iil ргаgчгilс prcvirule la ! ,] .lliп.(]) Lcgca пг,1]] din
],(]7.]0l5 pгivind achiZiiiile publicc

п cazul in саrс !аlоагеа estimalt1 а coпlraclului cste egali sau mai
re decai рв8!rilе рrе!izulе lа art,] alin,(]) I-egea пr.lЗl din

3,()7,20l 5 privind achizitiile publicc

П l l ziIc irr саzul пеtrапsmitеrii comunicarii рriп mijloace electronice ýi/sau
fax
Е l l zilc iп cazLrl tгапsmitсrii солuпiсitrii рriп mijloace electronice 5i/sau
fax
П l(l zilc iп cazul netransmiterii сопrчпiсiгii ргiп mijloace electronice ;i/sau
fax

\г r, / Dalrt сопtr1l.1trl

L llб 2lJ7.50

7{ 9{3.00

Nlitга-G rup
sRL 9li j0.12,2021

,1 92i з0.12.202l

'I'еrmеп dc \ эlahilitatc !|

contra(lului

з l . 12.2022

з l .12.2022

з1.12.2022

з 1.12,2022
l1iltoh Sl{I- ('U Lпрilrl

90] з0,I2.202I

]9li()()()()() () .]5 {00.00 {2,lll().0{)

19 731,60 |

I

]

L



18. Informalia рriviпd achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rulrrica datй se completeazi dоаr
in cazuI iп сагс llt 1tгtlсеtlurл tlc achizitie publici аu fost aplicate criterii cle durabilitate qi s-a
incheiat сопtrасt/сопtrасtс рспtru lrrt/loturi репtru саrс аu lbst aplicatc criterii de durabilitate):

vаlоаrеа dc achizilic сu 'I'vA diп contract/ contractc а
lotulu i/lotu rilo r репtru саrt du l'osttlplicrtc cгitcrii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotul u i/lotu rilоr рспtгц саrс:ru lbst aplicate cгiterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire релtгll lotul/lrrturilc |)entru саrе аu t'ost

aplicate criterii de du rabilitate:

(DA/NU)

(iпdicayi suпa cu 1-VA)

Prelul c(]l mai Scizut п
costul ccl lnai scazut п
Cel nrai bun raport calitate-pre1 п
cel mai Ьuп га гt calitatc-cost п

Рriп рrеzепlч tktre tle sачпtti, ;1rupul tle luсrч dесlаrй сй lеrпrcпul lc arteplare репlru icheierea
coпtructului/cottlrпL,la l0r iпdiсчlа u.|tlst larspectol (ехсеflапсl c zuriIe prcyir,.Ite de urt,32 чliп.(3) al Legii
пr. ]31 ttiп 3 iulic 2015 privitttl ucltiz,i|iiIt ptthlice), рrесum Ei cti iп cuzul tleptuterii cottleslu|iiklr, lceslea аu
fosl ехаmiпаtе |i sоlu|iопulе.

Рriп рrаzепtu durе le sеumi, grupul de lucru репlru acltililii соtфrпui соrасlilutliпео desfй;urйrii
procedulii de ос h il,ilie, .|apl репlru care poarta rйsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigоаrе.

Сопduсаtоrul grupului de luсru pcntru achizitii:

Mihail ciocanu
(Nl!пlе, Рl,епчпlе)

}-

е

.|l

6

Au fost aplicatc criterii репtrч achizitii рчЫiсе durabile (achizitii
verzi)?

,,



DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului  
privind achiziționarea apei potabile (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2022 

 
Nr. 03/22 din 03.01.2022         

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, pr enume, t elefon, 
e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Apei potabile (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 
2022 

Cod CPV 41110000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în c azul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637137920324 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1637137920324?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: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 e în proces de aprobare. 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 19.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_90_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 936 180,00 

1 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării 
clarificărilor  

19 nov 2021, 10:31 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

 Bună ziua. Totuși dacă ați putea explica următoarele cerințe 
tehnice: 1. Mineralizare nu mai mare de 0.5 ? Daca apa are 
mineralizarea spre exemplu 0.6 conform acestei mineralizari ea 
la fel este apa potabila , cum explicați acest lucru ? 2. Butelie cu 
mîner ? care sunt alternativele ?  

Expunerea succintă a 
răspunsului  

1.Cerința privind mineralizarea apei potabile purificate nu mai 
mare de 0,5g/l a fost stabilită în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea 
regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea 
apelor minerale naturale ”Oligominerală sau slab mineralizată - 
Conţinutul de substanţe minerale, calculat ca reziduu sec solubil 
total, nu este mai mare de 500 mg/l” și reieșind din 
recomandările stabilite la nivel mondial pentru consumul de către 
oameni. Totodată, apa potabilă purificată se achiziționează 
pentru Centrele multifuncționale ale ASP pentru consumul 
vizitatorilor, inclusiv femeilor însărcinate și copiilor. Valoarea 
concentrației mineralizării nu mai mare de 0,5g/l este 
recomandată în mai multe articole din surse de informație. 2. 
Butelie cu mâner - aceasta cerința este stabilită pentru 
comoditatea transportării buteliilor de 19 L pentru asigurarea 
angajaților ASP si subdiviziunilor teritoriale cu apă potabilă, 
având în vedere numărul de etaje a clădirilor ASP. Totodată, în 
sezonul de vară transportarea buteliilor cu apă potabilă este 
efectuată mai des și necesită un efort maxim 

Data transmiterii 24 nov 2021, 07:49 
Data solicitării 
clarificărilor  

24 nov 2021, 09:11 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

In cazul dat trebuie sa fie oferita alternativa si pentru alti 
furnizori . Spre exemplu cei care nu au butelii cu miner sa ofere 
cu titlu gratuit minere pentru trasnportarea buteliilor. Un singur 
furnizor din RM foloseste butelii cu miner. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Autoritatea contractantă a formulat necesitățile proprii în 
conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice (regulile privind descrierea bunurilor, 
lucrărilor și serviciilor). 

Data transmiterii 29 nov 2021, 09:56 

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

5. Până la termenul-limită (data 09.12.2021, ora 10:00), a depus oferte 2 (doi) ofertanţi: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 

 
1 S.R.L. ”Mediasucces”  

1008600042168 
 
- 

2 
 



2 S.R.L. ”Aquatrade” CC 1007602005520 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

S.R.L. 
”Mediasucces” 

S.R.L. 
”Aquatrade” CC 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică nu corespunde1 prezentat 
Propunerea financiară nu corespunde1 prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 

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 

Conform 
termenului 

solicitat 

Conform 
termenului 

solicitat 

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 prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 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 prezentat 

Dovada existenţei unui laborator pentru efectuarea 
analizelor chimice şi microbiologice a calităţii 
produsului, sau prezentarea contractului privind serviciul 
dat cu un laborator acreditat - Declarație pe proprie 
răspundere, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

neprezentat2 prezentat 

Data de producere a apei potabile să fie indicată pe 
butelie şi să nu depăşească mai mult de 1 (una) lună de la 
data de producere - Declarație pe proprie răspundere, 
confirmată prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat prezentat 

Oferirea unei persoane responsabile din partea 
operatorului economic privind coordonarea executării 
contractului - Declarație pe proprie răspundere, 

neprezentat prezentat 
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confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
Oferirea unui operator personal din partea operatorului 
economic pentru primirea comenzilor - Declarație pe 
proprie răspundere, confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat 

Dispunerea de secţie autorizată pentru igienizarea şi 
repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L - 
Copia autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru 
igienizarea şi repararea dozatoarelor de apă pentru 
butelii de 19 L  
sau  
 copia c ontractului c e atestă relații contractuale cu 
compania terţă, autorizată privind prestarea seviciului 
dat. 

neprezentat3 prezentat 

Aviz sanitar valabil, pentru produsele alimentare şi 
nealimentare - Copia documentului confirmativ,     
confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat4 prezentat 

*Certificate internaţionale în     domeniul siguranţei 
alimentelor, managementului calității (FSSC 22000 - 
FOOD SAFETY             SYSTEM CERTIFICATION)  
sau  
ISO 22000:2018 - Copia documentului confirmativ      
(prezentată/e în limba română sau cu traducere în limba 
română cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat)  confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat5 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 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 

prezentat6 prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - 
copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat 

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

neprezentat 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 

prezentat prezentat 
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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.  
Comentarii: 
1Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces” a prezentat formularele Specificaţii tehnice F 4.1 şi 
Specificaţii de preţ F 4.2, dar nu Anexa nr. 22 „Specificaţii tehnice” şi Anexa nr. 23 
„Specificaţii de preţ” la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021, totodată în formularul Specificaţii de preţ F 4.2 nu au fost completate 
coloanele nr. 9 „Termen de livrare” şi nr. 10 „Clasificaţie bugetară (IBAN)”; 
2 Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces”  a prezentat „Raport a încercărilor de laborator nr. 
136/139 din 25.10.2021”, eliberată pentru compania „Gelibert” SRL, iar de către autoritatea 
contractantă a fost solicitată - Dovada existenţei unui laborator pentru efectuarea analizelor 
chimice şi microbiologice a calităţii produsului, sau prezentarea contractului privind serviciul 
dat cu un laborator acreditat - Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic; 
3 Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces”  a prezentat o declaraţie prin care confirmă că: 
„serviciile de igienizare a utilajelor sunt efectuate de către compania „Gelibert”SRL., iar de 
către autoritatea contractantă a fost solicitat – „Dispunerea de secţie autorizată pentru 
igienizarea şi repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L - Copia autorizaţiei sanitare 
de funcţionare pentru igienizarea şi repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L sau 
copia contractului ce atestă relații contractuale cu compania terţă, autorizată privind prestarea 
seviciului dat”; 
4 Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces”  a prezentat  Aviz sa nitar p entru p rodusele 
alimentare şi nealimentare: 

- “Capace di n m ateriale pl astice” eliberată pentru operatorul economic “Angromix-
77” SRL 

- “Sticle P ET 0,33 -12 l itri; b utelii p olicarbonat 1 9 li tri” eliberată pentru operatorul 
economic “Gelibert” SRL; 

*5 Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces” la etapa deschiderii ofertelor a prezentat copia 
Certificatului ISO22000:2018 doar în limba engleză, iar de către autoritatea contractantă a fost 
solicitat  - Copia documentului confirmativ (prezentată/e în limba română sau cu traducere în 
limba română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat)  confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic; 

*6 Operatorul economic S.R.L. ”Mediasucces” la etapa deschiderii ofertelor a prezentat doar 
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. 
 
 
7.  Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 
Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Apă potabilă (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2022 

Lotul nr. 1  
Apă potabilă 

purificată 0,5 L. 

S.R.L. ”Mediasucces”  50400,00 12 600 
buc. 

- Nu s-a 
examinat 

S.R.L. ”Aquatrade” 
CC 54810,00 + + 

Lotul nr. 2 
Apă potabilă 

S.R.L. ”Mediasucces” 41400,00 7 200 
buc. 

- Nu s-a 
examinat 
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purificată 1,5 L.    S.R.L. ”Aquatrade” 
CC 52920,00 + + 

Lotul nr. 3 
Apă potabilă 

purificată 19 L. 

S.R.L. ”Aquatrade” 
CC 1039500,00 27 000 

buc. 
+ + 

S.R.L. ”Mediasucces” 1237500,00 În aşteptare 
 

* 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 pr in: „ +” î n c azul 
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 au fost. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

S.R.L. 
”Mediasucces” 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu se 
acceptă oferta operatorului economic „Mediasucces” S.R.L. din următoarele considerente: 

a) a prezentat formularele Specificaţii tehnice F 4.1 şi Specificaţii de preţ F 4.2, dar 
nu Anexa nr. 22 „Specificaţii tehnice” şi Anexa nr. 23 „Specificaţii de preţ” la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, totodată, în 
formularul Specificaţii de preţ F 4.2  prezentat nu au fost completate coloanele nr. 9 „Termen 
de livrare” şi nr. 10 „Clasificaţie bugetară (IBAN)”; 

b) a prezentat „Raport a încercărilor de laborator nr. 136/139 din 25.10.2021”, 
eliberată pentru compania „Gelibert” S.R.L., iar autoritatea contractantă a solicitat - dovada 
existenţei unui laborator pentru efectuarea analizelor chimice şi microbiologice a calităţii 
produsului, sau prezentarea contractului privind serviciul dat cu un laborator acreditat; 
          c) autoritatea contractantă a solicitat prezentarea  Avizului s anitar pe ntru produsele 
alimentare şi nealimentare – apă potabilă, însă operatorul economic  a prezentat  Aviz sanitar 
pentru produsele alimentare şi nealimentare: 

- “Capace din materiale plastice” eliberat pentru operatorul economic “Angromix-77” 
S.R.L. 

- “Sticle P ET 0 ,33-12 l itri; b utelii p olicarbonat 1 9 l itri” eliberat pentru operatorul 
economic “Gelibert” S.R.L.  

d) a prezentat o declaraţie prin care confirmă că: „serviciile de igienizare a utilajelor 
sunt efectuate de către compania „Gelibert”SRL., iar de către autoritatea contractantă a fost 
solicitat – „Dispunerea de secţie autorizată pentru igienizarea şi repararea dozatoarelor de 
apă pentru butelii d e 1 9 L  – prin prezentarea copiei autorizaţiei sanitare de funcţionare 
pentru igienizarea şi repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L sau copia 
contractului ce atestă relații contractuale cu compania terţă, autorizată privind prestarea 
serviciului dat”. 
 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
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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:  
Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului  

Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantitate și 
unita 

te de măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

1 Lotul nr. 1  
Apă potabilă 

purificată 0,5 L. 

 
S.

R
.L

. ”
A

qu
at

ra
de

” 
C

C
 

 

12 600 buc. 
4,35 54 810,00 

 
65 772,00 

2 Lotul nr. 2 
Apă potabilă 

purificată 1,5 L.    

7 200 buc. 
7,35 52 920,00 

 
63 504,00 

3 Lotul nr. 3 
Apă potabilă 

purificată 19 L. 

27 000 buc. 
38,50 1 039 500,00 

 
1 247 400,00 

 
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  
 

1. S.R.L. ”Mediasucces” 
2. S.R.L. ”Aquatrade” CC 

 

 

23.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. 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 □ 

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/acord
ului-cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

S.R.L. 
”Aquatrad

e” CC 

 
- 

Nr. 
3  03.01.2022 41110

000-3 

 
1 147 230,00 

 
1 376 676,00 31.12.2022 

 
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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