
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.210 47 37 2 din 29 .12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: nu au fost
(Se va completa in cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

Denumirea autoritS(ii contractante IMSP Asociatia Medicald Teritoriald Ciocana
Localitate Mun.Chiqinau
TDNO 1003600152743
Adresa Str. Vadul lui Vodd,S0
NumIr de telefon 022t475255
Num5r de fax 022t47 5255
E-mail oficial amt.ciocana@,ms.md
Adresa de internet www.amt-ciocana.md
Persoana de contact (reume, prenum", tet"for, 

"-*oiD
Danu Evghenia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisd
Procedura de achizifie repetatl (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Reactive gi articole de laborator, pentru anul de activitJti

2022.

Cod CPV 33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazit aplicdrii altor
proceduri decdt I icital ia deschisd)

Licitalie deschisd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort a I ului guv ernam en t al www. m t e n d e r gov. md )

Nr:2J941312
Link-u1:

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 637667366693

Data publicdrii:23, 11 .2021
Platforma de achizi{ii publice utilizattr r achizitii.md
Anunf de intentie publicat in BAp (dupd ca@ Data: 19.11.2021

Link-ul:BAP. nr. 90
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd cazl

Achizilie licitalie publica

Sursa de finanfare CNAM
Valoarea estimatd Aei, fard TVA) 3 632 900,30



4' Modificrri operate in documentafia de atribuire: nu au fost
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

PAnr la termenur-limitd (data r4.r2.202r ora_g:00), au depus oferta 2ofertan{i:

6' Informa{ii privind.ofertele depuse qi documentele de carificare gi aferente DUAE o;"* o" 
"*

operatorii economici:

Rezumatul modificdrilor
Publicate in BAp/alte mi.;ffi
Termen-limitd de depunere ;ffi
prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului ecooomi. IDNO Asociafii/
administratoriiI )KL UBU-MLL)

qf?r l\,f-,-r:^l:- 
^

') luuJouu.t I /)62 Tudor Ceaicovschi
1003600131744 Roma Bondarciuc

Denumire document
Denumirea oDeratoru lrr i

I SRL GBG-MLD I

-

SRlMediclim AM
I

Documentele ce constituie
(Se va consmna orin; nrpTpntnt nohvD,.,

,ferta
tt, nu corespunde)Propunerea tehnica #I prezentat

Propunerea financiard prezental n ntAl
DUAE prezenlat prezentat
Garan[iapentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezefi.aI

I

Cerere O. pu.tiiipa.. 
-

r-------------I Drezental
prezentat

T-

DECLARATIE
privind valabilitatea

oferrei

prezentat prezenlal

Certificat de in.egistrare/
Decizie de inregistrare a
intreprinderi i/Extras din
Registrul de Stat al

pslsoanelor iuridice

prezental prezentat

Cenificat de arribuire i
contului bancar

prezentat prezental

Ultimul raport fi nanciar prezentat
Deciaralia privind ed
reagenlii sunt in
ambalajul producdtorului
gi seturile de reagenli se
ptutreazd pind la livrare
in condiriile prevdzute de
producdtor (ia frigidea
lrigorifer sau in incdpere
dotatd cu echipament
specific)-penrru toare
loturile

prezenlat prezentat

Neincadrarea in situaliilJ
ce determini excluderea
de ia procedura de
atribuire, ce vine in

p(ezental prezentat



prezentatprezental

ptezentat ptezentat

uerutlcat de efecfuare
sistematicd, a Dletii
i m pozitelor, contribuii ilor

prezenlat prezentat

prezentatprezenlat

prezentat prezentat

ueclaralie 
:

confirmarea 
,

beneficiarilor
neincadiarea

prinind
idenritAlii

bfectivi gi
acestora in

situalia condamndrii
pentru participarea la
activitdfi ale unei
organizalii sau
criminale-
coruplie, fraud[
jp{ler* de bani

ptezentat ptezentat

prezentat ptezenlat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinrere din documentur;f::':::::":;;tr"2:W;f;:;:l;::lj neprczentat' nu corespunde (in cazur 
"d,d 

do",m,ntur arost prezentat,

7 ' rnformafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

Denumirea
operatorului

econofnic

Preful ofertei
(fhrn TVa)* Cantitate qi

unitate de
rnEsuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de;
caltfigare

* ;
cu specifica{iile

tehnice

Keagenlt pentru
investigatii

SRLMediclimAM 875721,90 r1420
bucdti

-r +



imunologice,
analizator automat
de (tip inchis)
..VIDAS''

Reagenli pentru
investigalii
imunologice,
biochimie,
analizatorul automat
de (tip inchis)
.,ARHITECT

ci8200,,

SRL GBG-MLD
I 663 1 65,00 3 1 7 seturi

Reagenfi pentru
investigalii
hematologice,
analizator de (tip
inchis) "Cell Dyn

SRL GBG-MLD 597350,00 1946litri
10 seturi

cazul utilizdrii licitariei erectronice se va indica prerur oferteifinare(Informafia privind "corespunderea cu ce,iny,eti 
.di cTttfiicorrl; sl'';c*rspunderea cu specificapi,e tehnice,, , se veconsemna prin, ,, + " in cazur corespunderii si prin ,, - " i, cazur necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
ffn:lfif 

stabilite in documentafia de atribuire ii".i;;i;l".tificarea prelurui anormar de scdzut) s-a

9, Ofertanfii respinqi/descalificati:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pleful cel mai scdzut, corespunderea cerintelor solicitate _:
(In cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toatecriteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor afeiente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(::r':";#!::i;:;::x,toturile care aufost atribuite in baza criteriitor; cet mai bun raport catitate-prel sau cet mai

Operatorul economic

Yl 
t respun-urui opeEiorurui

D.o um i."u o p"r" to.ulifE6ri6ilii Motivul respin geriVUescatince rii

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
torului economic I

Denumire factorul I



Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorulut economlc n Total

Denumire factorul I Ponderea

P'gnrrmire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examintrri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.'77 alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru

achiziyii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile

publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lot$lui' D€numir€a
operatorului

economtc

Cantitat0 qi
unitate de'mlsurd

Pie{ul
unitar

(fdri TVA)

Pretul t0tal
(fir5 rVA),

P ullotal
(inclusiv
TVA)

Reagenli pentru investigalii
imunologice, analizator
automat de (tip inchis)
..VIDAS"

SRL

MediclimAM
1 1420 bucdli 875727,80 875721,80 946019,54

Reagenli pentru investigalii
imunologice, biochimie,
analizatorul automat de (tip
inchis) "ARHITECT
ci8200"

SRL GBG-

MLD
J I / Serur1 1663165,00 1663 1 65,00 1995798,00

Reagenli pentru investigaiii
hematologice, analizator de
(tio inchis) "Cell Dyn Ruby"

SRL GBG-

MLD
1946 litri
10 seturi

597350,00 597350,00 7t6820,00

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

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL..Exclusiv" t3.12.2021 E : m ail : nellib alan@,pmail. c om

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzute Ia arI.2 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
oublice

16 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax I
L t t zite in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice $i/sau fax I
in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
[11 zite in cazul transmiterii comuniclrii prin
mi.iloace electronice ;i/sau fax I



'l

(sele'ctqi turmemtl de asteptore respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr I3I din 3 iulie 2015 privindrchiziliile ptblice' inctusiv a terienelor de 
.asteptare, se efectulazd in conformitate cu prevederile TITL(JLU. vcqitolul I (Carcurarea Termenurui) at codurui iirtt ot n pliii"'ii u"u-a.

18' Informafia privind achizi{ii pubtice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cazul
::T:"t:-o:::*:i!:,.:.:!:il::oubticd aufost'aptiai ,,i,,ii de durabititate si s_a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru iare aiTost aplicate criterii i" i"rriirriOi,

alin (3) al Legii nr. t:t@ 16 zile in cazul netransffi
miiloace electronice si/sau fax n

I 7. Contractut de achizifie/acordul_cadru in cheiat:

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV ,:, ;.rl

Reagenli pentru
investigalii
imunologice,
analizator automat
de (tip inchis)
"vID45"

Intreprinde
rea

cu capital
autohton

l Aar+J

28.12.2021 33600000-6 87s721,80 946019,54 31.12.2022

Reagenli pentru
investigalii
imunologice,
biochimie,
analizatorul
automat de (tip
inchis)
..ARHITECT

ci8200"

Intreprinde
rea

cu capital
autohton

142

28.12.2021 33600000-6 1663165,00 t995798,00 31.12.2021

Reagenli pentru
investigalii
hematologice,
analizator de (tip
inchis) "Cell Dyn
Ruby"

Intreprinde
rea

cu capital
autohton

142

28.12.2021 33600000-6 597350,00 776820,00 31.12.2021



criteriul de atribuire pentru lotur.[oturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

*-

Conducltorul grupului de I pentru achizifii:
b

Prin preTenta dare 
-de seamft, grupul de lucru declard cd termenal de a$teptqre pentru tncheiereqcontractulai/contractelor_indya!9 afost respectat (exceptdnd cazarile prevd.ufie de ari, 32 alin. (3) al Legii nn 131din 3 ialie 2015 privind achizQiile pubtici ), precum^si cd tn cazul-depunerii contestaliilor si/sau recepliondriirupoartelar de monilorizare' aceastea au fost examinate Ei solulionate, prin preTenta dare de seamd, grupul deIucru pentru achizrtii coniirmd corectitudinea aegdsuidrtt p)ocedarii de 

-achizilie, 
fapt pentru care poqrtiirdspundere conform prevederilor legate tn vigoare.

?/ru&K,t:
\&1i?',9:tl.rz

fintt-ii
I. roosoo*g



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice п
deincheiere aacordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire l
Nr. 8 din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantй:

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе: Nu аu fost

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Nu ач fost.

5. Рffпi la termenublimitй (data 24.12.202L, ora 14:00), пu а fost depusf, nici о оfеrti.
Rezultatul licitйrii electronice а fost vizualйat |а 27.12,202lo ora 14:00.

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici: Nч ач fost.

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerin{ele solicitate: Nu ач fost.

Dепumirеа autoritйtii contractante Serviciul de Protectie 5i Раzё de Stat

Localitate mun. Chisinйu
IDNo 1006601001 104

Adresa mun. Chiqinёu, str. Sf. Jёrii,26
Numйr de telefon 022250-934в2\
Numйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@,spps.md
Adresa de internet www.spps.md
persoana de contact Маriапа MAGLA

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rСеrеrеа ofertelor de pre{uri пLicitatie deschisё
пдltеlе: flпdicatil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вuпuri r servicii п Lucrёri п

Obiectul achizitiei piese auto

Cod СРV 34300000-0
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alului guv er паm е пt al w\yw, mt е пdе r, g оv, m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 639 665 69921 9

Link-ul:
https ://achizitii.md/rolpublic/tender/2 1 048 824l
Data publicйrii: 1 6. 12.202|, 1 6:45

Platforma de achizitii publice utilizatй r achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoritйfii contractante

пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
Este inclus in proiectul planului de achizitii al
SPPý рецццздцL2Q22

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

Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duоd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
rlicitatie еlесtrопiсй пcatalos electronic

Sursа de fiпап!аrе rBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSчrsо externe; пАltе surse: flпdicatil

Yаlоаrеа estimatй 1ei, fdrй ТVД) |66 666,67 |еi



9.

10.

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
сu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat: Щ
Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nч au fost.

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot r
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuito aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi: -

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut :
costul col mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost в

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nu s-au aplicat.

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nu а fost.

14. iп чrmа examinйri, evaluйi,ii qi соmраrf,rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie publicй: in temeiul art.7t alin. (1) lit. а) din Legea nr. 13 |l2O15
privind achizitiile publice.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtrч achizi{ii: Nч а
fost.

Tеrmenuldеаqteptarеpentruincheiereасontrасtului:Nц.gф
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat: Nu s-a incheiat.

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi):

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru iпcheierea

пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), precam qi сd tп cazul coпtesta|iilor ;i/sau
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе,
Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru репtrа achizi|ii сопJirmd соц94l!
de achizi|ie,fapt репlrа care poartd rdspaпdere сопfоrm

Conducйtorul grupului de lчсru репtru achйi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Рrепumе)

1б.

l7.

18.

flffi

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii
verzi)?

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care ац fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire репtrч lоtчlЛоtчrilе репtrч care ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scёzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pre1 п
cel mai bun raport calitate-cost п

urdrii procedurii



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice V 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr._l_din 30.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Consiliul raional Causeni
Localitate or. Causeni,
IDNO 1007601010921
Adresa or. Causeni, bd. M. Eminescu, 31.
Numar de telefon 024323088; 024323180
Numar de fax 024322650
E-mail oficial olga.apetrii(a),mail.ru; conscauseni®mail.ru
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact (типе, premime, telefon, 
e-mail)

Apetrii Olga

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639753406462
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii V Lucrari □

Obiectul achizifiei ’’Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor 
publice locale de interes raional pe anul 2022 din 
raionul Causeni. Intretinerea drumurilor pe timp 
de iarna (Pe lista intreaga 111,45 km)”

Cod CPV 90600000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul 
aplicarii altor proceduri deceit licitafia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639753406462
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1639753406462?tab=:contract-notice
Data publicarii: 17.12.2021

Platforma de achizifii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:-

Link-ul:-
Tehnici si instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare VBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicate

Valoarea estimata (lei, Jara TVA) 427 730,00 lei

1

mail.ru
conscauseni%25c2%25aemail.ru
http://www.causeni.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fast solicitate clarificari)

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

[Indicati sursa utilizata fi data publicarii]

Termen-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-(data 29.12.2021, ora 10:00), au fost depuse 1 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociatii/administratorii

SA ’’Drumuri Cau§eni” 1003608000976 Cijicenco Alexandru

6. Informajii privind ofertele depuse si documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA ’’Drumuri 
Cau^eni”

Operator 
economic

2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica +
Propunerea financiara +
DUAE +
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

+

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

Formularul ofertei prezentat
Deviz 3, 5, 7 prezentat
Certificat de inregistrare prezentat
Certificat de calitate prezentat
Informatii despre ofertant prezentat
Raport financiar 2020 prezentat
Certificat IFS Prezentata 

informatia in 
DUAE
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Declaratie priv.dotare cu utilaj prezentat
Declaratie priv. personal prezentat
Specificatia de pret
Specificatia Tehnica

prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinfele din 
documentatia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Pretul 
ofertei 

(fara TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” fi ’’Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” tn cazul corespunderii si prin „ - ” tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 
scazut) s-a solicitat:

Data 
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut V
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre| □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informajia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul 
unitar 

(fara TVA)

Pretul total 
(fara TVA)

Preful 
total 

(inclusiv
TVA)

’’Intrejinerea curenta §i 
reparatie a drumurilor 
publice locale de interes 
raional pe anul 2022 din 
raionul Causeni.
intretinerea drumurilor

SA ’’Drumuri 
Causeni”5

1 complet 427 375,00

427 375,00 512 850,00

pe timp de iarna (Pe lista 
intreaga 111,45 km)”

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA ’’Drumuri Causeni” 29.12.2021 e-mail

(Infarmarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza tn confarmitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:
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tn cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

□ 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

□ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□ 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare re spec tat. Calcularea termenelor prevazute de Lege a nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza tn conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie incheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Numarul 
si data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractuluifara TVA inclusiv

TVA
SA ’’Drumuri 

Causeni” 5 1 30.12.2021 90600000-3 427 375,00 512 850,00 31.12.2022

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirmci corectitudinea desfapirariiprocedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta rasp under e conform prevederilor legale in vigoare.

C'onducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. 21044436 din 30.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

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

[II. Dnte cu privire la contractul de achizifie:

Denumirea autoritl{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican ,,'fimof'ei
Moqneaga"

Localitate Mun.Chiqindu
IDNO I 0036001 50783
Adresa Mun.ChiEindu, str.N.Testemifanu, 29
Numrir de telefon 022 403 697
Numirr de fax 022 403 697
E-mail -ac_h i zi t i i pu [ [_c.9991@gn a i l. c_:o rn

Adrcstr de internet rvrvrv. scr. rn cl

Persoana de contact Aliona Grigora;

Tipul procedurii de achizitie ffi Lic atie deschisd
Obicctul achizifici Lucrdri de reparare a tunelului (secfia internare),

refelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului Ei
trotuarului bloc chirurgical.

Cod CPV I-ucrlri M
Valoarca estimatl a achizitiei 615.861 ,23
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din
cadrul porlalului guvernamental
trtvl.y. t1:1lcnder. g7t,. mcl)

Nr: ocrls-b3rvdp I -MD- 1 (r321 llJ I 93 I 9l
Link-Lrl:
h ttps ://ach i z i t i i . md/ro/p u blic I tertder I 2 I 0 4 4 43 6 I

Data publicirii anuntului de particinare 20.09.202t
Data (datele) Ei referin{a (referin{ele)
publicErilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referl
anunful respectiv (dupd caz)

Tipuf contractului de achizi[ie/ acordului-
cadru

Lr:crdri M

Contractul dc achizi(ic/acordul-cadru se
refcrl la un proiect qi/sau program
finan{at din fonduri ale Uniunii
Europenc

Nu

Surstr de finanf:rre Buget CNAM M

Data clecizici de atribuire a contractului
de achizitie

13.10.2021

Denumirea operatorului economic ,rCamonir, SRL
Nr. qi data contractului dc
ach izi(ie/aco rdului-cadru

0 6 -l28l2l clin 29.I0.2021

Valoarea contractului de
ach izilie/acordului-cad ru

FIr[ TVAz 523123,90
Inclusiv TVA: 627748,68



Termen de valabilitatc 31.12.2021

Descrierea achizi{iei inainte qi dup[ rnodificare qi Descrierea circumstan{elor care au ficut
necesari modificarea:

Excluderea ;i includerea unor volume din pozi{iile contractate,
inclusiv cu micsorarea sumei contractate

Argumenta.e: in unna sdpdturilor realizate in procesul de executare a lucririlor clc reparare a
tunelr.rlui (sec!ia internare), re!elelor de evacuare a apelor plr,rviale, pereului ;i trotuarului bloc
chirurgical contraotate cLI operatorul economic ,,Camonir" SRL (contract nr. 06-128121 din
21.10.2021), s-a identificat ch unele lucrdri planificate nu sunt necesare a fi executate;i respectiv se

propune excluderea acestora (conforn"r actului de constatare ce se anexeazd), ins6, in procesul de

exectttare al lucriirilor s-a constatat necesitatea executdrii unor lucrdri sr"rplimentare care nll alr putnt fi
prevdzutc din start, si rcspectiv inclr.rderea unor luor[r'i in lirrita poziliilor din dcvizLrl inilial contractat.
Menliortdrn c[ aceste modifrcdri au apdrut din considerentul cd unele aspecte au devenit curroscute
doar in procesul de executare a lucrdrilor qi sap.lturilor de facto.

Contttnicdt-n cd de comun ctr operatorul economic au fost intocmite actele de constatare al
inclr-rderilor Ei excluderilor (se anexeazd).

Astl'cl, se proplllte cxcluderca lucrdrilor in valoare de 193.412,19 lei si includerea lr-rcririlor in
valoare de 94 1 51 ,16 lei.

Micqorarea valorii contractului
itt ur,ra stabilirii voluuelor cle exclucleri ;i includeri qi respectiv volumelor real necesar a fi

executatc se constatd o diferen(d de pref de 99 26l,03lei qi respectiv micqorarea sumei contractului cu

99 261,03 lei.

Ast1bl, valoarea total[ a contractului v-a constitui 528 487,65lei iar pct.3.1 din contractul nr.
06-128121 din 21.10.2021 se modific[ ;i va avea urmdtorul con]inut ,,3.1.Valoarea lucrdrilor, ce
reprezirrtd obiectLrl prezentulr:i cotttract, este de 440 406,38 (patru sute patruzeci mii patru sute sase le.
38bani)lei MDlt'iral'VA,si 528 487,65Iei (cinci sutedoudzeci optmii patrusuteoptzeci qi gapte,65
bani) lei MD inclr-rsiv TVA".

V. Rezultatele examinlrii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modilicare a contractului de achizigie, in baza cleciziei
nr. 247121 din29.12.2021 s-a decis incheierea acordului aditional nr. 2 din 30.12.2021

Denumire operator
economic

Intreprintleren:
Cu capital
nutohton/
Cu cnpit:rl

mixt/asocicre/
Cu carrital strlin

Nr. si data acordului
aditional

Valoarea modificflrilor
(dup[ caz)

I-irri TVA Inclusiv
TVA

Camonir SRL
Cu capital
autohtor-r

Acord
aditional
nr,2

30.12.2021

@
440 406,39

Er--
Enr^\lN

528 487,65

Conrlucltorul grupului dc lucnr: Drap

tlgenlict Achizilii Publice; mun. Chi;indu, Sos. Hi.
e- n q i l. : b ct p@t e n cl e r. gov. m d ; vttrtvt. t e n d er. gctv. ttl ct

AgenIia Na1ionuId pentru SoluIiottarea ContestctI

I/:/
tl ..

Pios

nrn;ti, 53(ct:|:dA

iilor: mun. Chisindt

i\

-,t:i;=l,*P* *i,
-t:t

fr72s;

si Sfdnt, I 24 et. 4: tel.:022

70-703;./itx: 022-82

-820-

2

IV.

652; ./ax: 022-820-651 ; e-mall: con/estct/ii(ci,crt.t:;c.md; tltvtr,,ctn.tc.mcl



DARE DE SEAMA
iп baza: deciziei дNSС de аtriЬuirе а contractului de achizilii

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

tп,tSP дмт Buiucani
Ivlun. Chisinau
l003600153131
Мuп. Chisin str.I.L. Сl iale 2

02274|9|6 756960
022,741'9|6

amt buiucani.md
Tatiana Muschei

Date сц privire la рrосеdчrа de atribuire:

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

29 sept 202l 14:10; 29 sept 2021

Nu se сuпоsс

publice nr.}!_din 29.|2.202|

0604з0038

16:01;29 2021,16:3З

@ documente ре саrе le_ali solicitat la

punctul пт. 19 пч sunt emise pentru tipul de activitate ,,счrl{аrеа

spaliilor''. дсеаstа inseamnё сб niciun agent economic nu чб r,a

furniza aceste documente qi пч va putea fi_calificat са agent

economic саrе indeplineEte criteriile de.selec{ie, Vl rчglm si
schimbali punctul 19 criterilor prvind eligibilitatea operatorului

economici.
IпtrеЬаrе >St

Nчmir de telefon
Nчmilr de fax

Аdrеsа de internet

Ti-,,l nrncerlrrrii de аtriЬuirе apliCate Licitatie deschisi

i Nr: ocds-b3wdpl-MD-1
Servicii
@dесчri{епiе iп institu{ie medicala

IMSP АМТ Buiucani pentru 2022

90900000_6

Nu este cazul

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 044262ло0/ 1 1 527 l 5 8

Data publicёrii: 14.09.202 l
achizitii.md;
Da
Link-rl' catrc Фпul de achizilii publice publicat:

amt buiuoani.md
Data:
Link-ul:

TtDrl оЬiе"trПЪпtrас!цЦ! jg_зф!Z!!!d

Obiectul achizi{iei

Cod СРV
Ьцrп"""ч motivului/temeiului privind alegerea

рrБсеdчrii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

broceduri decdt licita|ia deschisd)

ffi yaiпdicadiпcadrul

р or t alul ui guу еrпаmепtаl wwyy. mt епdеr, gоv, md)

Platforma de achizi{ii рчЦЦg9 зЦЦ!зЦ

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoritifii contractante

А.uЦ dej.ten{ie publicat in ВАР (duрd caz)

T"t*i.i qi instrumente specifice de atribuire
duрd caz)
Sursa de fiпап{аrе Buget CNAM;

2500000.00Vаlоаrеа estimatй (ei, Jdrd ТVД)

Data solicitirii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi 9q9ц9дцЦ
E"p*"r.u succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе



аr*-е 
"reti 

юris despre сочоаrеlе. Pct. з l. Covoarele trebuie sД

fie счrЩаtеdе 2 оri ре an..... - Despre се пчmбr de сочоаrе este

чоrЬа? C6{i mеtri patra{i au?

IпtrеЬаrе: [. . ..dеtеrgеп(ilоr, hбrtiei igienice, Еtеr-gаrеlоr de

чпiсё folosin!ё 9i suportu-lui acesteea, sёpunului lichid
antibacterial (9i suportului acestuia....] De cite suluri de hartie

igienici aveti nevoie ре lun6? Саrе sunt parametrii hArtiei

igienice (сulоаrео compozilie, lungime)? Cite pachete de

qЪrчеlеlе de h6rtie ре lчпб? Саrе sunt раrаmеtrii (ro16, fund; foi,

cantiиte)? Се suporturi sunt песеsаrе репtrч hirtie igienictr,

рrоSоаре de hiпie de чпiсi folosinф 9i sёрчп? CA{i de{inltori

din fi.iur" categorie аm nevoie? Vа multumim

30 sept 2о21, |5:5'| Subiectul iпtrеЬбrii: Lista fondatorilor

iпtrеБаrе: iп clauza 2л.||,2 din DUAE ,,beneficiar efectiv"

aceste date sunt obligatorii. De се trebuie sй creati uп document

sераrаt рuпсtчl 17?

5 oct 2021, 16:31 Subiectul intrebirii: Regim de lчсrч
iпtrеЬаrе: KCondilii speciale de саrе depinde indeplinirea

contractului> - Pct. 22 <iRegim de lucru: de luni рАпё vineri de

la 08.00 рАпё la 19.00 regim zi se face curltenie de Ьаzб de 2

ori intre brele 1 1-13 9i 17-19 (ре раrсчrsчl zilei in caz de

necesiиte). Pct. 23 <Fiecare sДmbtrtб de la 08.00 pinl la 14.00

regim zi se face сur6{епiе gепеrаlб intre оrеlе 1 1-13 (ре

paicursul zilei in cazde necesitate se efectueazб сur6{епiе de

iпtrеliпеrе).> KServiciile de curilenie zilnicё includ [",]
curбtenia se petrece in Ьirочri de 2 ori in zi incepAnd сu оrа

7:30-9:40;l3:OO-tS:OO t. ..]... Счritепiа se petrece de 3 оri

incepAnd сч оrеlе:7:30-9:30; l 2:30- l 4:30; 1 6:30 - l 8:30>, In

caielul de sarcini < cur6tenia fa vi efectuatё dupб сum este

descrisl in Sarcina Tehnicб (Anexa пr.l ) 6 (gase) zile in

sйрtйmАпб cu frecventa de 2 (douй) ori ре zi , in baza orarului

de lucru stabilio> 9i in Дпехеlе 1-1З <Curйtenia de iпtrеliпеrе se

efectueazб in Ьirочri 1 dat1 in zi intre orele 8.00-1 1.00 , " t",]"
Serviciiobligatorii: Счфепiа de iпtrе{iпеr_е ry фctyeazi i1
birouri 2 огi in zi iпtrе оrеlе 7.30-9.39 9i 13.00-15.00 ...[",]",
curаlenia de intretinere se efectueazб in Ьirочri 3 ori in zi iпtrе

оrеlе 07.30-9.30 ; 12.30-14.30; 16.30-18-30> Va rog, lndica{i

graficul de lчсrч соrес? Multumesc
5 oct 2021, 16:51 Subiectul iпtrеЬirii: WC
iпtrеЬаrе:'Вlос CCD - ZONE CU RISC SCAZUT; WC
personalmedica1-12,0m; Bloc cCD - ZONELE CU RISC
iивпru Nu se indicst WC; ZONE CU RISC tшдI-т: Gruрчri
Sanitare -84,0 m2 etaj II,III,IV смF -4 _ ZONE cU RISC
SCAZUT:Nu se indicat WC; ZONELE CU RISC MEDIU: Nu

se indicat; ZONE CU RISC iшдrт: Gruрuri Sanitare - 94.5m2

Bloc СМF-5 - ZONE CU RISC SCAZUT: Nu se indicat; СМF-
5 - ZONELE CU RISC MEDIU: Nu se indicat смF_5 _ ZONE
cU RISC ttтдlт, Grupuri sanitare - 71,0 m2 смF б - ZONE
CU RISC sCAzuT: Nu se indicat; Bloc смF_6 _ ZoNELE
CU RISC MEDIU: Nu se indicat сМF-6 - ZONE CU RISC
tгtдLт: Grupuri Sanitar - 76,6 m2 Вuпё ziua, vi rugбm sё

scrie{i пumбrчl de toalete in total pentru а пumirа cantitatea de

hбrtiе igienicб? deoarece пч putem саlсчlа din aceste date.

Mulpmesc.
6 oct 2021,
iпtrеЬаrе:
neclaritate:

11:14 Subiectul intrebirii: Vаlоаrеа estimative
Вuпа ziua. Vrеm sa ne raspundeti la urmаtоаrеа

Luind in considerare ultimele mаjоrаri salariale



luсrаtоrilоr auxiliari in institutiile medicale, si апчmе сrеstеrеа
salariului de baza cu 57Yо din data de 0 1 . 1 l .202l, de la 2800 la
3500. Ре linga acest fapt, inflatia anuala de l0% si luind cabaza
calculul ре salariu а cistigatorului de апul trecut, саrе а fost de 1

92-1 485lei, aplicind aceasta mаjоrаrеа, fondul de salarii ar fi de
з 026 бl5,45 lei. Iar cheltuielile in suma de З5З 630 lei,
majorate cu 10% , rata inflatiei anuale, constiuie З88 993 lei. Са
чrrпаrе а acestor calcule, suma ofertei cel putin аr trеЬчi sa fie
de 3 380 245,45lei. In caz сопtrаr, prin suma estimativa de 2
500 000,00 lei ре саrе atipropus-o dstra, favorizati compania
саrе achita salariile in plic. Solicitarea noastra аr fi: Маjоrаrеа
valorii estimative рrорusа de Dstra, fiind са о contributie la
lupta anticoruptie рrоmочаtа de Partidul de Guчеrпаmiпd PAS
in frunte cu Presedentia RM si anume, Dna Maia Sandu.
б oct 2021, 14:00 Subiectul iпtrеЬйrii: Vаlоаrеа estimativ 2
iпtrеЬаrе: Subsemnez 9i sus[in in totalitate punctul de чеdеrе а
agentului economic. Autoritatea contractanta solicit1 conform
Anuntului de раrtiсiраrе 9i anume, Servicii de curi{enie zilnicб
includ р13, citez: Numlrul de реrsоапе саrе va deserviin саdrчl
unei tчrе de muпсl si fie de minim 45 persoane, plus о
persoana responsabila. Salariul реr реrsоапй чаriаzб de la 4400
la 4800 сu taxele аfеrепtе incluse(care le achitй) qi este un
salariu foarte mic cu siguran{i. Nu este dificil sй faci un calcul:
4400 lei х 45 реrsоапе:l98 000 lei/ luпб * l perosani
responsabili, supervizor alte б-7 mii, рriп urтпаrе treci de 200
mii dоаr cu salarizarea. tn plus agentul economic este obligat
conform documentatiei sб аsigчrБ cu detergen{i, dеziпfесtЙli,
consumabile, utilaj etc, саrе cumulativ чоr fi alte minim 20 mii
ре lun1. In altб ordine de idei operatorul economic саrе s-a
expus mai sчs sugеrеаzё сi bugetul alocat de institulie pentru
serviciile de счrёtепiе este unul mic оr in astfel de condilii un
agent sau altul nu rепuп!ё la profitul sau de |2-15o/o dar
ape|eazL la scheme de corup{ie, gen rеmuпеrаrеа pa(ialё sau
totalй in negru, пе mai vorbind de faptul сй пч ач сum si
satisfacё cerin{ele autoritetii contractante de а avea 45 реrsоапе

.in turб. Nu persoanele de 1а achizilii rбsрчпd de fоrmаrеа
bugetului, dаr dvs a{i putea transmite aceasti solicitate dnei
dirесtоаrе. In multe йri еurорепе, in cazul iп саrе agentul
economic este depistat сu acte de соrчр{iе la rаsрuпdеrе este
tras пu dоаг el ci qi clienlii sбi репtrч faptul сё indirect au
contribuit.
7 oct202lr 17:58 Subiectul iпtrеЬirii: Personal punct 13
Serviciile de счrй{епiе zilnici include tntrebare: Vi rugйm si
explica{i modul in саrе а fost calculat пumёrul de personal de
45 (Conditii speciale de ingrijire depinde de indeplinirea
contractului :Serviciile de curltenie zilnicй includ: NumdrчI de
personal саrе va deservi in cadrul unei turе de mчпс6,, sa fie de
minimum 45 реrsоапе: in CCD - 12 реrsоапе, iп СМF пr.4 - 9

реrsоапе, in СМF пr, 5 - 15 реrsоапе, in СМF пr,6- 9

реrsоапе.), счm sunt n"..ru.i personalul репtru сurё{аrеа
localurilor medicale ре baza numйrului de personal medical реr
iпfеrmiеrа sau modul in саrе пчmirul de personal песеsаr

I pentru счrl{аrеа ре mеtru pitrat de suprafaf1 сurёtаti?
8 oct 2021,08:26 Subiectul iпtrеЬirii: Реrsопаl punct.13
iпtrеЬаrе: in acest caz, acest реrsопаl, daci пumбrul slu este
calculat in conformitate сч погmеlе Ministerului Sanatatii din

blica Moldova, face раrtе dintr-o institulie medicalД in



саdrчl unei companii de fumizare de servicii, саrе сопfеrё
acestui personal dreptul de a-qi sроri plata сч 57Yо са раrtе а
personalului gospodaresc, саrе а fost anun{atб de Ministerul
Sanatalii RM in cadrul situa{iei epidemiologice а Covid-l9.
Acest реrsопаl este expus la aceleaqi riscuri са оriсаrе alt

реrsопаl din unitatea medicali. Sau пumбrul de personal аr
trеЬчi si fie consultativ репtrч орегаtоrul economic 9i apoi vб
гчgбm s5 modifica{i fоrmчlаrеа din раrаgrаful l3 ,,cu рriчirе la
rесоmапdаrе" pentru а evita uп conflict de interese al
personalului.
8 oct 2021, 08:34 Subiectul iпtrеЬйrii: Personal
]iпtrеЬаrе: In cazul utilizёrii echipamentelor la subdiviziunile
unei institutiimedicale, poate un ореrаtоr economic sй utilizeze
mai pu{in personal decбt cel indicat iп terladi pentru а intreba?
Vа influenta acest factor alegerea unui ореrаtоr economic?
8 oct 2021, 14:27 Subiectul intrebirii: Аmiпаrе la infinit
IпtrеЬаrе: Nч este de mirаrе сЁ data limitё а depunerii se
amini а 7 оаrб. Nu este altceva decit rezultatul реrfесйrii
documentelor de licitalie песопfоrmе. Incepind сu cerin{ele
obligatorii саrе se suрrарчп (sunt de fapt acelea;i cerin{e
fоrmчlаtе diferit) 9i care evident creazб confuzie gi пеdumеrirе
in rindul agen{ilor economici . Exemplu, Autorizatia Sanitarб de
Fuпс{iопаrе- пч se sчрчпе genul de activitate autorizёrii, Dvs
insistati рriп raspunsul din 28.09., р.6 ýi р.22 din сеriп[е
obligatorii, sunt identice, insйgi Dvs confirma{i рriп raspunsul
din 29.09 etc Bugetul este unul mic-insuficient,(dacб respecti
intocmai сеriпtеlе caietului de sarcini) din simplu motiv сё
suma alocati nu асореri solicitarile сопfогm caietului de
sarcini, qi atuci счm dori{i са aceste сеriп{е obligatorii si fie
satisйcute?? Ма rеfеr la пumаrul de minim de реrsоапе
prezente in tчrй. Actualmente in Institulia Dvs active azd 45

реrsоапе in tчrй? sunt 28 реrsоапе sau mai putine.. 9i atunci m5
intreb, pentru се indica{i acest пumбr dacd pinl la urmа пu
exista un mecanism clar de сопtrоl 9i respectiv sanclionare а
agen{ilor economici саrе nu se сопfоrmеzi сеriп{еlоr obligatorii
(сiсб se iпсаdrеаzй in bugetul alocat). Mecanism exista(
garanlia de Ьчпб executie), el nu este aplicat оr se lasa
inten{ionat acestЁ solicitare pt са agentii economici sб
formuleze оfеrtе ree9ind din acest пчmаr de angбjёri obligatorii
qi respectiv ofertele lоr sunt mai mari qi in aceste conditii араr
anumite banueli, gen, inten{ionat ftсчt cu scopul fачоrizёrii
unui апчmit participant, Tocmai pt asta trebuie de mаjоrаt
bugetul alocat serviciului de curi}enie, с1 ulterior si poti сеrе gi

sanc}iona agen{ii economici саrе nu se сопfоrmеаzй. Nu luati
personal, transmiteli informa{ia respectivё grupului de luсrч.
Mulpmesc
10 oct 202l, L2э59 Subiectul intrebirii:
Clarificari tпtrеЬаrе: Vё rugйm si explica{i се puncte de cost
аr trеЬчi si fie in Certificat саrе сопfirmё modalitatea gi

criteriile de calculare а prefului punct.28?
13 oct 202l,|lзl2 Subiectul iпtrеЬirii:
Vi rчgim si da{i чп rйsрuпs апчmе. ((toalete, рrоdчsе de
igieni gi suрроrt acestora) IпtrеЬаrе:
Сопfоrm articolului 35 din Legea LEGE Nr. lЗ 1 din 03-07-
20l5 privind achiziliile publice: (l) Orice ореrаtоr economic
interesat аrе dreptul de а solicia clarificбri privind
documentatia de atribuire. (2\ Autoritatea сопtrасtапй аrе



Ехрuпеrеа succintй а rispunsului

obligatia de а rбsрчпdе, in mod сlаг, complet gi йrб
ambiguit6li, cit mai rереdе posibil, la orice сlаrifiсаrе solicitatб
...(3) Autoritatea contractantй аrе obligatia de а transmite
fiесйrui ореrаtоr economic саrе а depus о сеrеrе de participare
rёsрчпsчгilе la оriсе solicitare de сlаrifiсаrе, inso{ite de
intrebёrile aferente, luind mйsчri pentru а пu dezvёlui
identitatea celui саrе а solicitat сlаrifiсбrilе respective, рrесчm
qi de а publica aceste rбspunsuri in SIA,,RSAP". IпtrеЬбri:
Numirul de toalete ре departamente (CDD, СМF ...)? De сбtй
hirtie igienic6,9ervetele de miпб de чпiсё Гolosin{6, sipun
lichid ave{i nevoie ре lчпё рriп diviziuni? ýi, de аsеmепеа,
support pentry hirtie igienicб, sёpun gi Eerve{ele de mАпi аr
trеЬчi si le оfеrе agentul economic c69tigйtor? Sau aveli deja
aceste sisteme gi trеЬuiе dоаr s1 le inlocuili ре cele sparte? De
asemenea, vi rugйm si indicali de се (model, calitate,
dimensiune) sisteme de suроrt pentru hбПiе igienici 9i alte

рrоdчsе de igienб ave{i nevoie? Vё rugёm sб da{i rёspunsul dvs.
in cifre ale чпеi anumite cantitati 9i modele specifice.
Respectuos, ореrаtоr economic, sреrбm la un rбspuns clar
репtrч noi.
13 oct 2021,14з34 Subiectul iпtrеЬirii: Сlаrifiсаri
iпtrеЬаrе: Вчпб ziua, iпсё о datб ai scris deja asta. Acesta nu
este un rёspuns specific la solicitarea поаstrа. Aceasta este lipsa
unui rёsрчпs. Anexa 2-113 aratd suprafa{a in metri de toalete
pЁtrate, йrй cantitate. Anexa пч indici пumбrчl de dozatoare
pentru рrоdusеlе de igien6. Nu igпоrаli сеrеrеа de сlаrifiсаrе.
Cu respect, vй rоg, dati un rtrspuns specific? De asemenea,
dоrim s5 men{ionlm сё toaletele pot avea 2 metri pёtra{i qi 5
metri pitra{i, dаr пчmirul de cabine poate fi acelaEi sau diferit.
Nчmirчl de cabine vl va permite sl face{i calculul соrесt. Ре
misчrЁ се &quot;cantitatea сопfоrm сеriп{еlоr de uz" este
пепчmбrаЬil, nu este posibil sй se calculeze ,,cantitatea сопfоrm
сеriп{еlоr de uz", оЬsеrчim, de asemenea, сё пч exist1
reglementбri privind consumul de produse igienice репtrч
instituliile medicale,
13 oct 202|,14:52 Subiectul iпtrеЬf,rii: Gаrап{iе
iпtrеЬаrе: in documentele standard, este indicat uп singur tip

'de Gаrапliе pentru participarea gi ехесutаrеа contractului -

transferuri in contul autoritelii contractante, este posibil sё se
acorde о Garantie Ьапсаri?

Rispuns :Вчпа ziua! Disponibilitatea de bani lichizi sau capital
circulant de resurse creditare sau alte mijloace fiпапсiаrе
З00000 lei MD Eliberata de Ьапса la саrе se deserveqte
ореrаtоrчl economic сu ultimele 3zile рапа la deschiderea
ofertelor - este cerinta in dependenta de faptul, са оriсе ореrаtоr
economic, desemnat castigator dovedeste disponibilitatea s-a ре
раrсчrsчl primei luni de рrеstаrе а serviciilor, adica luna
iапчаriе sa-si exercite serviciile la саrе este antrenat, din acest
motiv пч avem posibilitate sa rectificam acesta сеriпtа. Vа
multumim о zi rечsitа.
Raspuns: Вчпа ziua! Cantitatea totala de сочоаrе este minim de
З0 m2., dоаг са in conditiile de pandemie si in sistuatia
exceptionala in саrе пе aflam, daca asa se ча continua, аr fi
posibil sa пч ачеm nevoie de сочоаrе. Mu|tumim О sеаrа
reusiи



Rйspuns (29 sept 202|,17з45)з
Вчпа sеаrа! Atat cat in anuntul de раrtiчсiраrе, cat si in fisa de
date sunt stipulate lista iпсареrilоr, Ьirочrilоr, cu denцmire, пr
de Ьirоч ( anexa 2-|З), va rugаm sa ча faceticalculul сопfоrm
listei date, doar са cerintele репtrч hаriе igienica si de unica
folosinta, trebuie sa fie numai putin de 2 straturi, сеriпtа
suplkimentara fata de hartia de чпiса folosinta (рrоsоаре) este
са пч trebuie sa fie rоlе, sa se farimizeze, sa lase urтпе sau
bucatele marunte ре mапа la sterge, пч conteaza счlоаrеа si
lungimea, compo2itia sa fie l00% celuloza. Vа multumim. О
sеаrа frчmоаsа
Rйsрчпs (4 oct 2021,08:30): Вчпа dimineata! In
conformitate сч аrt.20, alin. (7) Autoritatea сопtrасИпti
poate solicita ofertantilor/candidatilor si dерчпб toate sau о

раrtе din documentele justificative са dovadi а informaliilor
сuрriпsе in DUAE, in orice moment ре durata dеsйgurёrii unei

ргосеduri de achizilii publice, dасб acest lчсrч este песеsаr

репtru а asigura dеsЙgurаrеа соrеsрuпzёtоаrе а procedurii. Vа
multumim. о zi reusita.
Rispuns (5 oct 2021, 16:36): Вuпа ziua! Vа rugam sa ча
conformati, dеоаrесе acesta este cerinta inaintata de necesitatea
regimului de luсru а соlаЬоrаtоrilоr nostri. Vа multumim. О
sеаrа reusita.
Rispuns (5 oct 202|, L7z02): Buna ziua! Stimate ореrаtоr
economic, - Grup sanitar este iпсёреrе inzestratё cu closet,
chiuvetё (uпеоri Ei cu саdё).Vа multumim. О sеаrа reusita
Rйspuns (6 oct 2021,12з48): Вчпа ziua! Stimate ореrаtоr
economic, procedurile de achizi{ie sunt ргесопizаtе iп
dependenф de planificarea апчаlй 9i аrе loc in limita
mijloacelor fiпапсiаrе disponibile, si пч-9i регmitе un buget mai
mare decбt bugetul alocat. Obiectul achizilie si plata pentru
serviciu, constб in prestarea serviciului unui anumit volum
(suprafa{a, grаfiс de рrеstаrе) si пч tine de un рrоgrаm deplin de
munca al personalului angajat de dre (оrе). Ori, angaja{ii
instituliei dre, pot str presteze servicii si аltоr institulii, din acest
motiv пu putem trаgе о раrаlеli intre personalul angajat de drе
si personalul instituliilor medicale in dependenti de
modificбrile се urmеаzi. Рrеstаrеа serviciilor de счri[епiе, fасе
раrtе din categoria de salarizare а sectorului rеаl, evident са
salarizarea репtru angajatorii соmрапiilоr de prestare а
serviciilor de счrбtепiе, este in сопfогmitаtе cu Legea 847 din
14.02,2002 si Ноtйrirеа de Gччегп пr. l65 din 09.03.20l0.
Modificбrile епumеrаtе de drе, се чrmеаzё, sunt preconizate
pentru angajaliidin instituliile medicale si nu pentru prestatori.
Vа mulpmim. О zi reugita.
Rйsрчпs (6 oct 2021, 15:52): Вчпа ziua! Stimati ореrаtоri
economici, toate intrebarile adresate de drе in cadrul
рrосеdчrilоr de achizitii, sunt OBLIGATORlU, discutate in
grupul de luсru si in dependent de discutiile si deciziile luate
sunt raspunsurile acordate la intrebarile adresate. Suntem
Ьчсчrоsi sa modificam, doar са toate se intreprind in limita
mijloacelor fiпапсiаrе disponibile, sinu ne permite uп buget
mai mаrе decбt bugetul alocat. Vа multumim. О dupa ameaza
frumoasa.
Rispuns (8 oct 2021,07:51): Buna dimineata! Conditiile
indicate la categoria Serviciile de счrаtепiе zilnica sunt in
conformitate cu l . Ordinul пr. б95 din l3.10.200l0 - Сч Vlrе



la Asistenta Medicala Рrimаrа din Republica Moldova, cu
modificarile ultеriоаrе огdiпчl пr. 46 din l0.02.20lб al
Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova 2. Ordinul пr. l00
din 10.03.2008 - Сч privire la Normativele de personal medical
al Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova. Anexele 2-13,
sunt stabilite in conformitate cu normativele de personal
medicat, stipulate in documentatia indicata mai ius, Vа
multumim о zi геusitа.
Rйspuns (8 oct 202l, 13:00): Buna diminea{a!. Stimafi
ореrаtоri economici, пе раrе riч de atitudinea ре саrе о ave{i si
рriп faptul са ac{iona{i sub anonimato va permite}i ceia се va
permiteli., Am risрuпs апtеriоr la intrebёrile adresate mai sus,
IMSP АМТ Buiucanieste inregistratб iп nomenclatorul
prestatorului public de servicii medicale si acreditati са
institulie medico-sanitarй рuЬliсй репtrч prestarea serviciilor
medicale, companiile pentru prestarea serviciilor de curi{enie
sunt inregistrate cu domeniul de activitate: de intretinere si
счrё{аrе а clidirilor, servicii de igienizare si intretinere а
iпсйреrilоr, imobilelor, intermedieri pentru чАпziri in
asortiment etc. Din acest motiv, trаИrеа modificЁrilor
ргесопizаtе sunt prevйzute pentru angaja{ii instituliilor
medicale, pentru prestatorii de servicii de iпhе{iпеrе, igienizare,
intermedieri, пu poate fi atribuitД. Тrаtйm lчсrurilе in
confoгmitate cu legislalia in чigоаrе in сопfоrmitаtе cu
domeniile de activitate ре саrе le indeplinim, in limita
mijloacelor fiпапсiаrе disponibile, si nu пе реrmitеm un buget
mai mаrе decit bugetul alocat. О zi rеu;iи.
Rйsрчпs (8 oct 2021, 13:04): Вчпа ziua! In documenta|ia la
рrосеdurа de achizilionare а serviciilor de cur6{enie in institulia
medico-sanitara IMPS АМТ Buiucani, sunt solicitate acte
сопfоrm Legii 13 |l20l5 - art. 17 . Datele de саlifiсаrе ale
орегаtоrilоr economici; аrt. l8. Criterii de calificare gi selectie;
art. l9. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 9i in
conformitate cu cerin{ele art,21. Orice ореrаtоr economic, in
mапifеstаrеа voin{ei de palticipare la рrосеdчrб 9i considerб с5
este capabil sa asigure indeplinea atet din punctul de чеdеrе al
еlеmепtеlоr tehnice рrорчsе, cat ýi din punctul de vedere al
'aspectelor financiare ре саrе le implictr, deoarece principiile
legale ale institu{iei este - sб asigure rеsресtаrеа legii, eficienla
achiziliilor publice, utilizarea eficienti а banilor publici qi

minimizarea risсurilоr autoritatii contractante. Vа multumim. О
zi reusita!
Rispuns (8 oct 2021, 15:26):
Вчпа ziua! Clarificarile rеfеritоr la aspectele abordate, au fost
date in rаsрчпsurilе апtеriоаrе. Vа multumim. О sеаrа reusita.
Rispuns (1l oct 2021, 14:52):
Вчпа ziua! Orice ореrаtоr economic, рriп faptul са isi asuma
indeplinirea serviciului de рrеstаrе а curateniei, isi fасе
calculele in dependent de ceia се urтпеаzа sa infaptuiasca in
serviciul dat.O zi reusita si cu dоаmпе ajuta!
Rйspuns (13 oct 202l, 14:00):
Buna ziua! Stimali ореrаtоri economici, in anunful de
participare, sunt indicate toate birourile, grupurile sапiИrе (
anexa 2-13) , In aceste апехе si in documentatia prezentata
pentru acesta рrосеdurа sunt indicate, cerin{ele ре fiесаrе
clбdire si iпсёреrе, inclusiv cati metri рбtrа{i аrе fiесаrе

rе si destinatia fiecйruia. sisteme de suport le oferea



ореrаtогul economic castigatoг si la finisarea contractului
Hirtia, sipunul, ;eгvetele de miпб - cantitatea сопfоrm
сеriп{еlоr de uz, producйtorul nu avem рrеfеriп{е. Vа
multumim. о zi rечsitа.
Rйsрчпs (13 oct 2021, 14:39):
Вuпа ziua! Toate grupurile sanitare sunt сч iпсбреrе inzestratЁ
сч un closet, si chiuvetй. Vа multumim. О zi tresuta
Rйspuns (13 oct 2021, 15:09):
Вuпа ziua! Ceia се este stipulat in anunt aceia este
obligatoriu.de indeplinit. Vа multumim. О zi reusita

29 sept 202,1, 29 sept 202l, 16:24); (29 sept 202l,
17:45):

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

La cerinta Lista fondatorilor (NP qi cod personal), s-a exclus
NP si cod l

SIA RSдр

Nu afost cazul

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi аfеrепtе DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici :

Data transmiterii

Rezumatul mоdifiсйrilоr

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

Теrmеп-Iimitf, de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (iuрd cai)

5. Рffпй la termenul_Iimitй (data 20.10.2021, оrа 15:09), ач depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Euroservices Cleaning l0l4600006925 administrator
2 Isiena Соmрапч l 008600047749 administrator
3 Рrоtеrrа Gruр SRL l0l l6000l2547 administratoг

Dепчmirе dосчmепt
Dепчmirеа оDеrаtоrчlчi есоп omrc

Еurоsеrчiсеs
Cleanins

Igiena Соmрапу Рrоtеrrа Grчр SRL

Dосumепtые се constitu ie oferta
рrорuпеrеа tehnicб prezentat Nu соrеsDчпdе Соrе
Рrорuпеrеа fiпапсiаrё prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat

Gаrапtiа oentru оfеrtб lipseste prezentat rezentat
Documente de calificare

Оfеrtа suma lчпаri 9i апчаlf, totalf, а
serviciului fйri ТVА previzut pentru
fiесаrе obiectiv al IMSP АМТ Buiucani
in раrtе, sб fie incluse costurile tuturor
utilajelor, dispoziti-velor, materialelor
de consum, рrо-dusеlоr chimice,
dezinfectantilor, detergenfilor, hбrtiеi
igienice, gtеr-gаrеlоr de unicб folosinф
9i suportu-lui acesteea, sйpunului lichid
antibacterial (9i suportului acestuia),
bra|elor de munc6, рrоdчsеlоr,
utilajelor, inflatiei qi costurile pentru
сurdtепiа intregului mobilier, gruрurilоr
sanitare. tavanului. peretilor. vitraliilor.

2 267 504,04 2 3|9 017,13 2 334 942.00
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ascensoarelor. etc.
Date despre participant prezeпtat prezentat 'at

Certifi catul de inregistrare prezeпtat prezentat
Raport tehnic intocmit gi semnat de
citre reprezentantul Prestatorului, саrе
sй ilustreze рrорчпеrilе tehnice 9i
organizatorice ре саrе Prestatorul
intentioneazй sё le realizeze in чеdеrеа
ехесutйrii seviciului, indicAnd :

- metodologia саrе inten{ioneazб si le
intreprindб pentru а furniza serviciile,
- lista produselor chimice, anexind figё
tehnicб si toxicologica а produselor,
- lista utilajelor саrе чоr fi folosite cu
fi 9ele tehnice relative,
- lista utilajelor саrе соmрапа
intentioneaza sa foloseasca pentru
servlcll.

prezeпtat preZeпtat рrеzепlаt

Declaratie саrе va atesta experien{a
dobбnditё in sectorul solubrizirii si
dezinfectirii in instituliile medicale din
Republica Moldova, ре раrсчrsul
ultimilor 3 ani.

prezeпtat preZeпtat prezeпtat

Programul de instruire igienicй а
реrsоапеlоr се чоr furniza serviciul.

prezeпtat рrеzепtаl prezeпtat

Prezinta (саrе чrmеаzа sa fie respectat)
чп sistem de autocontrol al serviciului
efectuat 9i sistemul de сопtrоl, in
contradictoriu in рrеzеп{а persoanei
responsabile indicat ре fiесаrе
subdiviziune а Beneficiarului in pafte

prezeпtal рrеzепtаl prezeпlat

Declaratie ре рrорriа rаsрuпdеrе
рrеstаtоrul сi acesta la momentul
depunerii ofertei de}ine utilajele 9i
consumabilele declarate

prezentat prezeпtat prezeпtat

Certificatul de la Inspectoratul Fiscal
privind lipsa datoriilor

prez.eпtat prezeпtat prezentat

Declara{ie privind luаrеа de cuno9tin{6
сч struсturilе саrе чоr fоrmа obiectul
serviciului.

prezeпtal prezeпtat prezeпlat

Declaratie ре рrорriа raspundere са
prestatorul пч se аfli iп lisИ de
interdic{ie а ореrаtоrilоr economici, nu
existй о hойrirе judecёtoreascй sau чп
act administrativ privind sanclionarea
Ofertantului pentru пеехесчtаrеа чпоr
contracte similar.

prezeпtat prezeпtat preZeпtat

Document unic de autoevaluare а
risсчrilоr се {in de sесчriиtеа muncii in
incinta IMSP АМТ Buiucani, la
ехеrс itаrеа activitйti lor:

prezeпtat prezeпtat prezeпtal

Ultimul rароrt financiar prezeпtat prezeпlat 'at

Lista fопdаtоrilоr prezeпtat рrеzепtаl 'at

Declara{ie privind situatia personala а
operatorului fоrmа 3.5

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Disponibilitatea de bani lichizi sau prezeпtat рrеzепlаt 'at



capital circulant de rеsursе creditare sau
alte mijloace fiпапсiаrе 300000 lei MD
Eliberata de banca la саrе se deserve;te
ореrаtоrul economic сч ultimele 3zile
pana la deschiderea оfеrtеlоr

Certificate de igiena si conformitate
pentru detergenti dezinfectan{i si
tehnica utilizatri

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Lisи Ьепеfiсiаrilоr de servici similare
сч adresele 9i пr. de tel. prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Capacitatea minima de рrоduсеrе sau
echipamente песоsаrе Prestatorul
аsigurа echipament, dispozitive pentru
curten ie, аsрirаtоаrе, сtrruсiоаrе pentru
transportarea echipamentului si solutiile
песеsаrе pentru fiесаrе iпfirmiеrа,
echipament pentru реrsопаl si
echipament pentru protec{ia individuala,
materialele pentru curtenie(detergent)
dezinfectan{i polirol sacose de gunoi
сочогаýе de proteclie Ia iпtrаrе etc.

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Vаlоаrеа minima (2000000 ftrй TVA) а
unui сопtrасt individual indeplinit ре
parcursul unui ап calendaristic de
serviciide curtenie in institutie
medicala, in perioada indicati de 3 ani
copie а сопtrасtеlоr cu апехаrеа actelor
doveditoare, facturi, acte de indeplinire

prezeпtat prezeпtal prezeпtat

Lista dezinfectatilor qi рrоdчsеlоr de
curйfat de indicat denumirea gi

рrоduсйtоrчl dezifectantilor q i
Рrоdчsеlоr de curlfat рrорчsе, Listele
vor con}ine: cantitatile lчпаrе се чоr fi
utilizate in indeplinirea prevederilor
contractuale, pre{ul unitar,furnizorul,
alte informalii rеfеritоаrе la efi cienti,
performante sau ре саrе ofertantul le
consider Nесеsаrе qi vor fi inso{ite de
certificate de сопfогmitаtе

prez.eпtal prezeпtat prezeпtat

Graficul de schimb а dezinfectan{ilor cu
denumirea dezinfectantului 9i substanla
activё

prezeпtal рrеzепtаt prezeпtat

Certificatul de inregistrare а
dezinfectantului inRepubl ica Moldova

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Certificat ISO 9001 prezentat Nu соrеsрuпdе
Certificat саrе сопfiгmй modalitatea gi

criteriile de calculare а pretului рrеzепtаl prezeпtat prezeпtat

scrisori de rесоmапdаrе minim 2 prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Specificatii tehnice fоrmа 4.1, сопfоrm
anexelor 1-1З prezeпtat prezeпtat рrеzепlаt

Specifica}ii fоrmа 4.2, сопfоrm
anexelor 1-13 рrеzепtаl prezeпtal рrеzепtаl

l0



7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Рrе{чl ofertei
(йrа ТVА)*

cantitate
Ei unitate
mйsчri

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
сч specifica{iile

tehnice

Lotul 1 Servicii de
счri{епiе in institufie
medicala (4 obiective а
IMSP АМТ Buiucani)

Ечrоsепiсеs
Сlеапiпц

2 267 s04,04 lЬчс +

Isiena Соmоапч 2 зl9 077,13 l buc
Рrоtеrrа Grчр

SRL 2 334 942.00 l buc + +

8. Репtru elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Informa{ia solicitati Rezmatul rйsрчпsulчi ореrаtоrчlчi
economic

490 din
02,1|,202l Igiena Соmрапу SRL

Сопfоrm cerin{ei р. 12 din
anun{ul de раrtiсiраге -

Declaralie ре propria
rdspuпdere са prestatorul пu
se аfld iп lista de iпterdicyie
а operatorilor есопоmiсi, пu

existd о hotdrdre
judecdtoreascd sau uп act

admiпistratiy priviпd
s апс| iопаr е а Ofert апtu lu i
репlru пеехесutаrеа uпоr

сопtrасtе similar - acest act
lipsegte, vi rugim sй vtr

expune{i.
Сопfоrm cerin{ei р.2'7 -

Certificat ISO 900I - acest
act lipseqte, чё rugёm sё чё

expune{i

Conform cerinei р . l2 din anuntut de

раrtiсiраrе Declaгatie ре рrорriа rаsрчпdеrе са
prestatorul пu se аflё in lista de interdic{ie а
operatorilor economici, пu existё о hоtirirе
judecёtoreascД sau чп act administrativ privind
sanctionarea Ofertantulu i репtru пеехесчtагеа
чпоr contracte similar. Aceasta Declarape а fast
iпсаrсаtа in sistem de rind cu toate actele soticitate
deautoritatea contractanta ladatade 20.1021 оrа
l l00 si deschis/vizfonata degrupuldelucrula
data de 0l. l 1.2 l оrа lб :49. La iпсаrсаrе i-a fost
аtriЬцitпumаrчl din system si respectiv
poate fi rsоr verifi cata prezenta sau lipsaacestui
act.
2 Сопfоrm cerintei р. 27 din anuntul de

раrtiсlраrе- Cenifl cat ISO. La fe l, acest act а fost
incarcat in sistem la data de 20. l 02 l ога l l .00si
deschis /vizionat degrupul de lucru la data de
01.1 1.2l оrа l649. La iпсаrсаrе i-afosfatribuit
пumаrul sistemuIui . Репtru cala moment. SRL
lgiena Соmрапу пu dispune de Ceftificat lSO,
а fost semnat чп contractdeasocierc cu о
companie саrе detine certifi саfu l in чеdеrеа
participarii la рrосеdчrа de licitatie ocds-
ЬЗwdр l -MD- l63l625366408

Informatie suplimentara solicitata репtrч rеечаlчаrеа ofertelor
in baza deciziei ANSC 03D-84б-2l din 13.12.2021

585 din
|6.12.202l Рrоtеrrа Grчр SRL

СопГtrmаrеа: Experienlei
similare declarattr in оfеrtа
prezentatй сопfогm cerinlei
din documenta{ia de
аtriьчirе - valoarea miпimа
(2000000 |Иrd ТVД) а uпui
coпtract iпdividual
iпdерliпit ре parcursul uпui
ап caleпdaristic de servicii
de сurlепiе iп iпstituyie
medicald, iп perioada
iпdiсаtd de 3 апi copie а
contractelor сu апехаrеа
act е lor dov е dit о ar е, factur i,

acte de iпdерliпirе.; Faptului
сё пч intentionati sё

Nr l7ll2-1 diп 17.12.202l
-Declaratie ре рrорriа rаsрuпdеrе са nu
intentioneaza sa subcontracteze;
-Рrеluпgiгеа termenului de valabilitatea а
оfегtеi si а garantiei pu oferta рапа la
ll,03.2022;
-Сопtrасtчl сч IMSP lnstitutul de Cardiologie
nT.20982-1 din 31,12.20l9, pentru ргеstаrеа
sеrчiсiilоr de счrаtепiе pentru 2020 cu
апехаrеа fасturilоr pu lunile: I -ХII al anului
2020 cu апехаrеа actului de servicii prestate
pentru fiесаrе luna sераrаtе.

ll



subcontractati uп alt
ореrаtоrесопоmiс pentru

рrеstаrеа serviciilor de
счrё{епiе pentru anul 2022;
in temeiul аrt. 67 alin. (2din
Legea пr. l3 l/20l5 acceptul
de а prelungi tеrmепчl de
valabilitate а ofertei si а
tеrmепului de valabilitate а
sarantiei pentru oferta

591 din
l7.12.202l Igiena Соmрапу SRL

сопfirmаrеа acceptul de а

рrеlчпgi tеrmепчl de
valabilitate а оfеrtеi si а

tеrmепчlчi de valabilitate а
garantiei репtru oferta.

Nr. 18-21 din 20.12.202l
Prelungit tеrmепчl de valabilitate а ofertei si а
garantiei pu oferta pana la l8.01.202l

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul ficirii

Ечrоsеrчiсеs Cleaning
Descalificat - Actele ofertei пч sunt ýemnate, iаr iп conformitate
сч аrt 33 р.14, alin. I) ре ofertele eIectronice trebuie sa fie aplicatй
sеmпбturа electronicё

Igiena Соmрапу

Respinsa - пеiпdерliпirеа сеriп|еlоr stipulate in documenta{ia de
atribuire, р. б. 4. Adjudecarea contractului - Fоrmа de organizare
juridicб ре саrе trebuie sб о ia аsосiеrеа grupului de ореrаtоri
economici саrоrа li s-a atribuit contractul - пu se accepta

rеечаlчаrеа ofertelor in baza deciziei ANSC 03D-84б-21 din 13.12.2021

EuroselTices Cleaning
Descalificat - Actele ofertei пu sunt semnate, iar in conformitate сu аrt
33 p.l4, alin. I) ре ofertele electronice trebuie sa fie aplicati semnatura
еlесtrопiсё

Igiena Соmрапу

Respinsa In conformitate cu рrечеdеrilе art. lб alin. (3) din Legea nr.
l3ll20l5 пеiпtrчпirеасеriп{еi de calificare solicitate iп anunpl de

раrtiсiраге privind ,,Prezeпtarea CertiJicatului ISO 900l ", са чrпаrе а
сlаrifiсёrilог рrеzепtаtе s-a constatat сй este intrunita dоаr de сбtrе ,,asociatul
acestuia", fapt се сопtrачiпе рrечеdегilоr поrmаtiче саге instituie obligalia
detinerii acesfui certificat de сДtrе fiесаrе asociat.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr: Репtrч fiесаrе lot

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat: Рrе{чl cel mai scizut

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе apticafi: пч s-a atribuit

13. Reevaluarea ofertelor: in baza deciziei ANSC 03D-84б-21 din 13.12.2021

14. in urmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse iп cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё:

I)епumirеа lotului Denumirea
operatorului

economlc

cantitate
qi unitate
de mйsuri

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(йrП ТVА)

Pre(ul total
(inclusiv
тчА)

Lotul 1 Seшicii de
счrifепiе in institufie
medicala (4 obiective а
IMSP АМТ Вчiчсапi)

Ргоtеrrа Grup SRL 1 Ьчс 2 334 942.00 2 334 942.00 2801930.40

|2



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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

Ечrоsеrчiсеs Сlеапiпs 503 din 09.11.2021 eu rocleanmd@smail.com
Isiena СоmDапч 503 din 09.11.2021 a.botnariuc@isienacleanin g.соm

Рrоtеrrа Grчр SRL 503 din 09.11.2021 оffiсе@tеrrаsrочр.md
Dчпа rеечаlчаrеа ofertelor in baza deciziei ANSC 03D-84б-21 din 13.12.2021

EuroserTices Cleanins 596 din 2l.|2.202l ечrосlеапmd@smаil.соm
Igiena Соmрапу 596 din 2|.12.2021 a.botnariuc@isienacleanins.com

Рrоtеrrа Grчр SRL 596 din 2l.|2.202l оffiсе@tеrrаsrочп.md

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicayi tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3 ] al Legii пr. I3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. I3 ] diп 3
iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiv а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd tп coпformitate
сu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se completeazi doar iп
cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publici ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

I'n cazul in саrе valoarea estimatб а contractului este
mai miсi decit pragurile prevбzute la аrt. 2 alin. (3)

П б zile in cazultransmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

alLegii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П 1l zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а сопtrасtчlчi este
egalй sau mai mаrе decбt pragurile prevбzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achizitiile publice

П 11 zile iп cazultransmiterii соmuпiс5rii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п
П lб zile in cazul netransmiterii соmuпiсdrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

17. Contractul de achizitie incheiat:

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/

Numirul
qi data

contractului
Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate
contractului

Рrоtеrrа
Grчр SRL

Рrоtеrrа
Grчо SRL 24 29.12.202l 90900000_б 2 334 942.00 280l930.40 з1.12.2022

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

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ contracte а
lotului/Ioturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Nч este cazul

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate: пu

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtru саrе аu fost пu

lз

йri ТVА iпсlцsiч
,,тVл



Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de asteptare репtru tпcheierea
coпtractuluVcoпtractelor iпdicate afost reýpeclat (ежсерtбпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile рuЬliсе ), рrесum si сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/saa
rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aulost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizilii сопlirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de achizi|ie,lapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducitorul grчрului de lчсrч репtrч achizi{ii:

VERA RUSU Иоь
(""rr,*,a", ,

L.ý.

l4

aplicate criterii de durabilitate:



model-tip

DARE DE SEAMĂ
t

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
de încheiere a aeordului-eadru o
de anulare a procedurii de atribuire o

Nr.J / f  din
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante IMSP SCMC “Valentin Ignatenco”
L ocalitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152640
A dresa Str. Grenoble 149
N um ăr de telefon 069651888, 022 72 57 66/ 022 20 08 87
N um ăr de fax
E-m ail o ficia l vignatenco@ms.md
A dresa de in ternet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Malvina Negroi

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ipul p roced u rii de atribuire ap licate ^Cererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă nAltele: [Indicaţi]
Procedura de ach iziţie  repetată (după caz) Nr: 21047552
T ipul ob iectu lu i contractu lu i de achiziţie/ acordulu i-cadru Bunuri □ Servicii V Lucrări o
O biectu l ach iz iţie i Servicii de spălare şi închiriere a lengeriei specifice instituţiilor medicale 

pentru anul 2022
C o d C P V 98300000-6
E xpunerea m otivu lu i/tem eiu lu i privind alegerea procedurii de  
atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Pragul licitaţie. Reiesind din suma estimativă.

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

Nr: 21047552
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047552/

mailto:vignatenco@ms.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047552/


Data publicării: f i  f . fitP & f
Platform a de achiziţii publice utilizată t^/âchizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
A nunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:-

Link-ul:-
T ehnici şi instrum ente specifice de atribuire
(după caz)----------------------------------- -——-------------------------------------

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziţie □Licitaţie electronică 
□Catalog electronic x

Sursa de finanţare □Buget de stat; S^uget CNAM; nBuget CNAS; aSurse externe; nAlte 
surse: [Indicaţi]

V aloarea estim ată (lei, fără TVA) 688 500

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data so lic itării c larificărilor
D enum irea op eratoru lu i econom ic
E xpunerea succin tă  a solic itării de clarificare
E xpunerea succin tă  a răspunsulu i
Data tran sm iterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezum atu l m od ificărilor
Publicate în  B A P /a lte  m ijloacelor de inform are (după caz) [Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T erm en-lim ită  d e  depu nere şi deschidere a ofertelor prelungit (după 
caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 8 decembrie 2021, ora 13:30), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. D enum irea  operatorului econom ic ID N O A sociaţii/
adm inistratorii



1. Dream Green SRL 1017600015230 Mudrea Cristina
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

D enum ire docum ent
D enum irea operatorulu i econom ic

Dream Green SRL
D ocum entele ce constitu ie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz) prezentat

D ocum ente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezenlal, nu corespunde

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit

prezentat

Informaţii generale despre ofertant prezentat
Autorizaţia de funcţionare prezentat
Valoarea minimă a unui contract 
individual îndeplinit prezentat
Demonstrarea personalului 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atrubuit

prezentat

Certificat eliberat de către un 
laborator specializat privind lipsa 
bacteriilor pe lengeria curată

prezentat

Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care

prezentat



ofertantul este stabilit

(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))

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D enum irea lotu lu i D enum irea operatorului 
econom ic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

C antitate şi 
unitate de 

m ăsură

C orespunderea cu 
cerinţele de 

calificare

C orespunderea cu  
specificaţiile tehn ice

Lot 1, Poziţia 1.1. 
închiriere lingerie 
curata

Dream Green SRL 16, 56 41500 kg 684 750 821 700

Poziţia 1.2. 
Spalarea lengeriei 
proprii

Dream Green SRL 11,50 13500 kg 155 250 186 300

* 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:

D ata  so lic itării O peratorul econom ic Inform aţia solicitată R ezm atu l răspunsului operatorulu i econom ic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D en u m irea  operatoru lu i econom ic M otivu l resp ingerii/descalificării

10. Modalitateayde evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
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:
j;

Preţul cel mai scăzut ei 
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 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 V aloarea din ofertă Punctaju l 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)

M otivu l reevaluării ofertelor
M odificările  operate



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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D enum irea lotului Denum irea

econom ic

C antitate şi unitate
—..—...  f| ^qc m ăsură

Preţul un itar  
(fără T V A )

P reţu l total 
(fă r ă  T V A )

Preţul total 
(inclusiv  TVA)

Lot I, poziţia  1.1. Dream Green SRL 41500 kg 16,50 684 750 821 700
Poziţia 1.2. Dream Green SRL 13500 kg 11,50 155 250 186 300

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 alin.__lit__ .

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

D en u m irea  operatoru lu i econom ic D ata transm iterii M odalitatea de transm itere
Dream Green SRL 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)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
---------* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *---------- -------------------------------------------------------

In 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

0  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax □

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

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



(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:

D en u m irea
o p eratoru lu i

eco n o m ic

în trep rin d erea

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

m ixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

N um ărul 
şi data

con tractu lu i/ acord u lu i-cadru
Cod C P V

V aloarea  con tractu lu i

T erm en  de  
valabilitate al 

con tractu lu i/acordu  
lu i-cadru

Iară TV A inclusiv T V A

DREAM 
GREEN SRL

Autohton 184/21
2 8 .1 2 .2 0 2 1 9 8 3 0 0 0 0 0 -6 8 4 0  0 0 0 , 0 0 1 0 0 8  0 0 0 , 00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

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 
verzi)? (DA/NU)

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

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

- -

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut □  ■—



Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □  

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 corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere 
conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

t-JUi&vnchu Lfctcikncc
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ş.



I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. I din 24 decembrie2lZl

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

IIr. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Denumirea autoritl{ii Primdria com.Chirca
Localitate r-nul Anenii Noi

t0076010t1249
str.Pdcii,224
0265-s3-0-56

E-mail oficial apI@primariachirc a. md
Adresa de internet www. primariachirc a. md
Persoana dC contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Olga Matveev

Tipu Cererea ofertelor de preluri o
Licitatie deschisd n Altele: fIndicatil

Opjectul achizifiei Lucrari de amenajare azonei de agrement
cu teren de sport si teren de joacd r-
l.Anenii Noi. com.Chirca
45200000-9
1868558"33
Nr: ocds-b3wdpl 1 -MD -I 597 | 525087 82
Link: achizitii.md 21027 196

Data publicirii anunfului de participare rr.08.2020

Bunuri n Servicii n Lucrdri X
Contractul de achizifie/acordul-cadru se refb"e ta
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

NUX Dan

Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Altg surse: Buget local
05.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Olbi Com
Nr: 14

Data: l5 septembrie 2020
Valoaiea
ga{r"

."'"Ttut FErd TVA: 1701415.67
Inclusiv TVA: 204 1 698.8 I

Termen de valabiliiate
.l



IV. Date cu privire Ia modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate X
Rezeliereacontractului o
Altele: flndicatil

Temeiul jniidia Legea I3l art.76 alin.7(2)lit.(b)
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al controctului de achizilii publice/acordului-
cadrul
[Se vor indica toate modi/icdrile operate
anterior ;i valoarea acestoral

Alte infgrmalii relevahte

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)

Beneficiarul (Primaria com. Chirca), precum gi Antreprenorul (SRL ,,Olbi Com"), luind in consideralie
problematica bugetard locald gi la nivel de Republicd, au selectat qi executat pind la moment volumele de lucrdri
ree gind din disponibilitatea mij loacelor fi nanciare.

Vr. nescrierea circumstantelor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acordului-cadru)

VII. Rezultateleexamindrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr. 14 din 15.0g.2020
a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea contractului de antreprizd pentru executarea lucrdrilor. Acord
adilional este prelungit pina la data de 31.12.2022.

... 
.. -ji:.: 3,

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
e-mail : bap@tender. gov.md; www.tender. gov.md
Agenlia Nalionald pentru Soluyionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mqre Si Sfdnt,

6 5 2 ; fqx : 0 2 2 -8 2 0 -6 5 I ; e-mail : contest atii@ans c. md ; www. qns c. m d
I 24 et. 4; tel. :022-820-



DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
 a contractului de achiziții publice privind  

achiziționarea serviciilor de restabilire a funcţionalităţii cartuşelor (repetat) 
Nr. 128/21 din 30.12.2021  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de restabilire a funcţionalităţii 

cartuşelor - repetat 
Cod CPV 50313200-4 
Valoarea estimată a achiziției  854 128,60 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611739270539 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1611739270539?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 27.01.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Servicii 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

Data deciziei de atribuire a contractului de Nr. 75/21 din 24.02.2021 
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achiziție/ acordului-cadru 
Denumirea operatorului economic SRL ”Impreso-Print”  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 645   

Data: 11.03.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 534 520,00 

Inclusiv TVA: 641 424,00 

Termen de valabilitate 31.12.2021 

Termen de execuție Martie 2021 –  Decembrie 2021 

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

Tipul modificărilor  Se micșorează cantitatea serviciilor pentru 
pozițiile: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 și se majorează cantitatea 
serviciilor suprasolicitate pentru 
următoarele poziții: nr. 10, 22. Suma totală 
a contractului nu se modifică. 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice și pct. 
30, subpct. 11 din Hotărârea Guvernului 
nr. 10/2021 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 
 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 11.03.2021 a fost semnat contractul nr. 645 între IP Agenția Servicii Publice 
(ASP) și operatorul economic SRL ”Impreso-Print” privind achiziționarea serviciilor de 
restabilire a funcționalității cartușelor. Valabilitatea contractului este până la data de 31 
decembrie 2021.  

Potrivit pct. 2.1 din contractul sus-menționat, prestarea serviciilor se efectuează pe parcursul 
perioadei Martie 2021 – Decembrie 2021.  

Agenția Servicii Publice modifică cantitatea serviciilor indicate în Specificația de preț din 
Anexa nr. 1 la Contractul propriu-zis, deoarece au intervenit circumstanțe pe care autoritatea 
contractantă nu a putut să le prevadă la momentul inițial. Modificările realizate sunt 
nesubstanțiale și nu vor genera schimbări în suma totală a contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Pe parcursul anului 2021, în scopul asigurării eficiente a subdiviziunilor din cadrul ASP, 
precum și a evitării unui impact negativ asupra procesului de deservire a populației, a crescut 
considerabil numărul solicitărilor de Restabilire a funcționalității cartușelor de tip 712, 713, 
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725, 728, 85A, 78A, 737, 17A și altele pentru imprimante laser (poziția nr. 10 din Specificația 
de preț, Anexa nr. 1 din Contractul sus-menționat) și Restabilire a funcționalității unității de 
imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417 (poziția nr. 22 din Specificația de 
preț, Anexa nr. 1 din același Contract).  

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 645 din 
11.03.2021 privind achiziționarea serviciilor de restabilire a funcționalității cartușelor  (și anume: 
Anexa nr. 1 ”Specificația de preț”), s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea 
cantității serviciilor pentru pozițiile: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, care au avut 
un consum mai mic pe perioada contractuală, în scopul majorării cantităților serviciilor de pe 
următoarele poziții: nr. 10, 22, care au fost supra-solicitate, fără a afecta suma totală a 
contractului. 

În context, modificările operate sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
 

N 
d/o 

Denumirea serviciilor solicitate Cantitatea 
(buc.) 

Preț 
unitar 
fără 
TVA 

Preț 
unitar 

cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

1 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante laser 
(toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-
27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, 
EP-104, FX-9, 15A , 17A și altele 

1 770 30,00 36,00 53 100,00 63 720,00 

2 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante de tip 
matrix Epson LQ-630 

655 20,00 24,00 13 100,00 15 720,00 

3 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante laser 
cu greutatea mărită a încărcării  
(toner de tip AX)29A/29X 

29 5,00 6,00 145,00 174,00 

4 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante laser 
cu greutatea mărită a încărcării  
(toner de tip AX) 49A/49X 

15 5,00 6,00 75,00 90,00 

5 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante laser 
cu greutatea mărită a încărcării  
 (toner de tip AX) 
05A/80A/05X/80X 

260 47,50 57,00 12 350,00 14 820,00 

10 Restabilirea funcționalității 
cartușelor de tip 
712,713,725,728,85A,78A,737,17A 
și altele pentru imprimante laser 

13 480 30,00 36,00 404 400,00 485 280,00 

11 Restabilirea funcționalității 
cartușelor pentru imprimante de tip 
Xerox Phaser 3140/3117 

50 30,00 36,00 1 500,00 1 800,00 

15 Restabilirea funcționaltății 
cartușului cu toner pentru 
imprimante de tip Lexmark E260 

65 75,00 90,00 4 875,00 5 850,00 

16 Restabilirea funcționaltății unităţii 
de imagine pentru imprimante de 

45 40,00 48,00 1 800,00 2 160,00 
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tip Lexmark E260 
17 Restabilirea funcționaltății 

cartușului cu toner pentru 
imprimante de tip Lexmark 
X264/X364 

30 57,50 69,00 1 725,00 2 070,00 

18 Restabilirea funcționaltății unităţii 
de imagine pentru imprimante de 
tip Lexmark X264/X364 

30 40,00 48,00 1 200,00 1 440,00 

19 Restabilirea funcționaltății 
cartușului cu toner pentru 
imprimante de tip Lexmark 
MX410/MX510/511 

30 175,00 210,00 5 250,00 6 300,00 

20 Restabilirea funcționaltății unităţii 
de imagine pentru imprimante de 
tipLexmark MX410/MX510/511 

40 12,50 15,00 500,00 600,00 

21 Restabilirea funcționaltății 
cartușului cu toner pentru 
imprimante de tip Lexmark 
MX317/MX417 

93 210,00 252,00 19 530,00 23 436,00 

22 Restabilirea funcționaltății unităţii 
de imagine pentru imprimante de 
tip Lexmark MX317/MX417 

45 75,00 90,00 3 375,00 4 050,00 

 
 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/Cu 
capital mixt/ 
asociere/ Cu 
capital străin 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL ”Impreso-Print” - Nr. 1/2292 30.12.2021 - - 
 
 
 

Preşedintele Grupului 
de lucru pentru achiziţii publice  
de bunuri, lucrări și servicii                            _________________             Sergey BOTNARU  
 
 
Agenţia Achiziții Publice:  
mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
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DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice

Nr. 11 din 30.12.2021

L_____ Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante I.P.Universitatea de Stat dm Moldova
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexc Mateevici, 60, mun. Chisinau
Număr de telefon 022 241 240
Număr de fax 022 244 248
E-mail oficial achizitii.publice.usm@gmail.com
Adresa de internet www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
(nume, prenume, telefon, e-mail) 022241240

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:
Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a grupurilor sanitare şi 
bucătăriilor din căminul nr. 19, str. Florilor 
4/6, mun. Chişinău

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziţiei 1 850 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernam ental www.m tender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1628777073704
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1628777073704?tab=contract-
notice

Data publicării anunţului de participare 12.08.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziţie:
Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări |
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

N u |  D an

Sursa de finanţare Buget de stat □ Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

22.09.2021

Denumirea operatorului economic „Sagitod-Grup” SRL
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr:12

Data: 04.10.2021
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 1229852,94

Inclusiv TVA: 1475823,53
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuţie 80 de zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului |
Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 priv ind  achiziţiile publice, 

art. 76, alin. (7)
Creşterea preţului în urma modificării (după caz) nu

mailto:achizitii.publice.usm@gmail.com
http://www.usm.md
http://www.mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


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

nu

Alte informaţii relevante -_

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
Lucrări de reparaţie a grupurilor sanitare şi bucătăriilor din căminul nr. 19, str. Florilor 4/6, mun. Chişinău 
Valoarea lucrărilor până la modificare 1475823,53 lei inclusiv TVA 
Valoarea lucrărilor după modificare 1453920,66 lei inclusiv TVA

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
în scopul respectării normativelor tehnice de exploatare a grupurilor sanitare, inclusiv a cerinţelor de 
igienizare, dezinfectare a suprafeţelor de pereţi şi tavane au fost excluse următoarele lucrări:______

№
Cl't. D enum ire  lucrărilo r

U nitatea de 
m ăsură

V olum

C a p i t o l u l  1. L u c r ă r i  d e  c o n s t r u c ţ i e  
C a p i t o l u l  1 . 1 .  T a v a n

24 T avane suspendate  din panouri p refabricate  dinPV C  (lam briu) m2 -70,00
C a p i t o l u l  1 . 2 .  L u c r ă r i  t e h n i c o  s a n i t a r e

58 M onta rea  s ifonu lu i de pardosea la  d in PV C , s im plu  , avind d iam etru l de 50 mm buc -5,00
C a p i t o l u l  1 . 3 .  C a l a l i z a r e  e x t e r i o a r a

74 D em o n tarea  co n ducte lo r d in  fonta  avind d iam etru l de 80-125 m m m -14,00

75 M onta rea  in pam in t, in  ex terio ru l c lădirilor, a ţev ilo r d in PV C  tip  4(G ) sau  3(M ), 
avind d iam etru l de 160 m m m СО <_

л

C a p i t o l u l  2 .  L u c r ă r i  e l e c t r i c e  
C a p i t o l u l  2 . 1 .  L u c r ă r i  m o n t a r e

130
M onta rea  e lem en te lo r de p ro tec ţie  d in m aterial p lastic , aparen t pe perete  sau in 
canale, p en tru  m ascarea  conducto rilo r sau cab lurilo r e lectrice, avind 
d im ensiun ile  8x21 m m

m -65,00

în acest context a apărut necesitatea micşorării valorii contractului cu 21902,87 lei inclusiv TVA. 

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucra de modificare a contractului de achiziţie nr. 15 din 30.12.2021 a fost încheiat 
acordul adiţional privind micşorarea valorii contractului.

Denumire operator
î n t r e p r i n d e r e a :  

C u  c a p i t a l  a u t o h t o n /  
C u  c a p i t a l  

m i x t / a s o c i e r e /
C u  c a p i t a l  s t r ă i n

Nr. şi data 
acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor (după 
caz)

economic Fără TVA Inclusiv TVA
„Sagitod-Grup” SRL AUTOHTON 19 30.12.2021 18252,39 21902,87

Preşedintele grupului de lucru 

Prorector management instituţional Violeta COJOCARU

Agenţia Achiziţii Publice: тип. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tencler.gov. mă; www.tender.gov. md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: тип. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc. md; www. anse. md

mailto:bap@tencler.gov
http://www.tender.gov


Model - tip 

 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 30.12.2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Teatrul Dramatic de Stat 

pentru Tineret “S ULIȚÎ ROZ IURIE 

HARMELIN” 

Localitate mun.Chişinău 

IDNO 1005600033978 

Adresa MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, 

mun.Chişinău, Cuza-Vodă, 17/1 

Număr de telefon 022 551042 

Număr de fax 022 551042 

E-mail oficial  s-pat@mail.ru 

Adresa de internet http://wp.teatr.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Alexandr Petrov  s-pat@mail.ru    

+37369138107 

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Echipament electric pentru teatru 

Cod CPV CPV: 31600000-2 

Valoarea estimată a achiziției  699 999.00 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

nr.  21045631 din 20.10.2021 

Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-

b3wdp1-MD-1634711952847 

Data publicării anunțului de participare 20.10.2021 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 

respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 

proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  

Buget CNAS □     Surse externe □  

Alte surse: Buget propriu al Instituției 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

28.10.2021 

Denumirea operatorului economic "MIZIC PROD" S.R.L. 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:3 

Data: 11.11.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 695 855.00 

Inclusiv TVA: 835 026.00 

Termen de valabilitate 31.12.2021 

Termen de execuție 30 zile 

https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1005600033978
mailto:s-pat@mail.ru
http://wp.teatr.md/
mailto:s-pat@mail.ru
https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=31600000-2
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1634711952847
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1634711952847
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ 

Rezelierea contractului  □ 

Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic 
LEGE Nr. 131din 03-07-2015 

  privind achiziţiile publice, art.76, al 7. P.2 lit a),b) 

Creșterea prețului în urma modificării (după 

caz) 

Prețul nu se modifică 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu au fost aplicate modificări 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 

serviciilor) 

Operatorul economic urma să execute livrarea bunurilor în termen de 30 de zile  de la data semnării  

Contractului. Se prelungește termenul de livrare a bunurilor cu 2 luni până la 11 februarie 2022. Concomitent se 

prelungește termen de valabilitate al contractului. Nu se afectează natura generală a contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Pentru a livra bunurile operatorul economic urma de livrat anumite detalii conform contractelor încheiate cu 

operatori economici de peste hotare. Luînd în considerație situație de pandemie Covid-19 termenele de livrare 

cu operatori menționate, precum și termenele de producere  au fost prelungite, ce  concomitent trebuia de 

prelungit termenele de livrare, prevăzute de Contractul încheiat în cadrul achizițiilor publice. Modificare nu 

afectează natura generală a contractului și nu afectează interesele autorității contractante. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție 

N 3 din 11.11.2021 s-a decis încheierea acordul adiţional privind prelungirea  termenului de livrare a bunurilor 

cu 2 luni până la 11 februarie 2022 și concomitent prelungirea termenului  de valabilitate al contractului până la 

11 februarie 2022. 

Denumire operator 

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data acordului 

adițional 

Valoarea modificărilor (după 

caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

"MIZIC PROD" 

S.R.L. 

Cu capital 

autohton 

1 29.12.2021 Nu se aplică Nu se aplică 

Conducătorul grupului de lucru: 

Alexandr Petrov                                                        ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 

L.Ș. 

 

 

 



3 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-

652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi(ii putrlice/acordului-cadru

Nr. {5 din 3/, /l.lDl/
I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Denumirea autoritilii contractante Agenfia Na{ionali pentru Siguranta
Alimentelor

Localitate rnun. Chi$indu

IDNO 1013601000082

Adresa MD-2009 mun.Chisin6u, str.Kogllniceanu, 63

NumIr de telefon 022-26-46-48
Numir de fax
E-mail oficial info@ansa.gov.md

Adresa de internet www.ausa.gov.md
Persoana de contact
(nunte, prenunrc, telefon, e-mail)

Burlac Cristina
022 -2 6 - 4 6 - 48 ; c r i st i n a.. b r r r I a c (li alliLgeylltd

Tipul procedurii de achizi(ie Licitatie deschisd n

Obiectul achizi(iei Ustensile si consumabile de laborator
Dentru activititile insnectorilor ANSA

Cod CPY 33100000-1

Valoarea estimati a achizitiei 2 403 013.00

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or|.al u I u i gu vern am en Ia I tt: tt,tv. m I e n d c r. gt tt,. m t {)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 1 627043884998
Link: Irttps://nr tcn rlct'. gor,. nr d/lcnders/occls-
b-li,r,clp I -M D- 1 62704--lIE,|99Ultirb: !:e!It,it--cl:
notice

Data nublicirii anuntului de participare 23.07.2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anun{ul
resnectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un
proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nul

Sursa de finan(are Buget de stat n
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{iel
acordului-cadru

18.10.2021

Denumirea oneratorului economic "Bio Analitica" SRL

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: 392LD
Data: 01 .11.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA: 495 424.00
Inclusiv TVA: 594 508,80

Termen de valabilitate 31.12.2021

Termen de executie 31.12.2021



Tipul modificlrilor Mic$orarea valorii contractului n

Temeiul juridic ort.76 alin.(7) pct.l) ;i pct.2) din Legea nr. l3l din
03.07.20 I 5 privind achizitiile publice

Creqterea pre{ului in urma modificdrii (dupd

caz)

- 361 920,00

Modificarea anterioari a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

nu

AIte informatii relevante

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

V. Descrierea achizi(ici inainte qi dupi modificnre:
(Se t,or indica nalura ,si antplocu'ea lucriirilor, natura ;i cantit.aleu sau valoarea bunurilor, nalura ;i
o ruplocrre a s ervici ilor)
Nerespectarea condiliilor contractuale gi termenului de Iivrare a bunurilor inbaza scrisorii nr.02121 din
28.12.2021 "Din cauza Luror problerne legate de indisponibilitatea matet'iei pritre, producdtorul Iru are

capacitatea sd livreze ofeftantului produsele din Lot I "Pachet safeu autosigilant din plastic 50x70ctn, cu

abrevierea ANSA", ir.r numdr de B0 000buc., parte a Cotttractului nr. 392LD din 01 .11 .2021" .

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesar[ modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ruodi/icdrii contractului cle achizilie/acordului-cadru)
Nerespectarea condifiilor contractuale gi termenului de livrare a bunurilor in baza scrisorii nr.02121 dir"r

28.12.2021 "Dir.r calrza Lutor problerne legate de indisponibilitatea tnateriei prime, producdtorul nu are

capacitatea sd livreze ofeftantului produsele din Lot 1 "Paclret safeu autosigilant din plastic 50x7Ocm, cu

abrevierea ANSA", in nurndr de 80 000buc., parte a Contractului nr. 392LD din 01 .11.2021".

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezLrltatul examindrii necesit5lilor"de rnodificare a contractului de acl'izilielacordului-cadrul s-a decis

incheierea acordul aditrional privind rricEorarea contractului nr.392LD din 01 .11.2021

Preqedintele grupului de lucru:

Alexandr MANCIU
(Nunrc, Prenunte)

Agenlia Achizilii Publice: nrun. Chi,sindu, qos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703;.fax: 022-820-728,'
e- m a il : b a p@t e n d e r. gov, m d ; wwv,. t en d er. gov. m d
Agen!icr Na;ionalii pentru Solulictnarea Conte,sta1iilor: mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;i Sfdnt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651 ; e-mail: conteslatii(@ansc.md; wwu,.an.tc.ntd

E"r: Crislina Burlac
E n a i l ; c r i s t i r t t t I 1 t.t.t.: !.t.t.<,, i t,r rl..t l.t t...qt 1,, t | !.r.!.

Tel: 022-26-16-48

Denumire operator
economic

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea
modificirilor

Suma finali a
contractului

"Bio Analiticq" SRL AA47zLD 30.12.2021 - 361 920,00 232 588,80



DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice privind  

achiziționarea autoturismelor 
 

Nr. 133/21 din 31.12.2021  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 
Obiectul achiziției Autoturisme 
Cod CPV 34110000-1 
Valoarea estimată a achiziției  1 304 089,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631514297982 
 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1631514297982?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.09.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

1 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631514297982


Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 291/21 din 29.10.2021 

Denumirea operatorului economic „DAAC - Autosport” S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 2096   

Data: 16.11.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 390 000,00 

Inclusiv TVA: 1 390 000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2021 

Termen de execuție 16.11.2021-31.12.2021 

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

Tipul modificărilor  Se prelungește termenul de valabilitate a 
contractului nr. 2096 din 16.11.2021 până 
la data de 01.03.2022. 
 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice și pct. 
30, subpct. 11 din Hotărârea Guvernului 
nr. 10/2021 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 
 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
La data de 16.11.2021 a fost încheiat contractul nr. 2096 cu operatorul economic „DAAC - 

Autosport” S.R.L. privind achiziționarea autoturismelor.  
 În perioada de livrare a bunurilor a parvenit o solicitare de la furnizor privind prelungirea 

termenului de livrare a autoturismelor, şi anume a unui autoturism, cinci fiind livrate la data 
actuală. În scrisoarea adresată către Agenţia Servicii Publice se menționează faptul că, criza 
globală a afectat şi producătorul autoturismelor „Dacia”, fiind prelungit şi termenul de fabricație 
a anumitor modele de autoturisme, în special cel care urma a fi livrat conform contractului nr. 
2096 din 16.11.2021. 

Astfel, s-a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractului până la data de 
01.03.2022 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Modificările menționate mai sus sunt condiționate de afectarea industriei auto, prin 

stagnarea producerii, cât şi furnizarea acesteia. 
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VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 

încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până 
la data de 01.03.2022 la contractul nr. 2096 din 16.11.2021 privind achiziționarea autoturismelor 

 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/Cu 
capital mixt/ 
asociere/ Cu 
capital străin 

 

 
Nr. şi data acordului 

adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

 

„DAAC - 
Autosport” 

S.R.L. 

 
- 

 
Nr. 2310 

 
 

31.12.2021 

 

- 
 

- 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice  
de bunuri, lucrări și servicii                            _________________             Sergey BOTNARU  
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice:  
mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
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http://www.ansc.md/
















DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

с{е achizi{ii publice

1{r. 70 ciin З0. |2.2021

Date tапtй

TI Date

III. Date cu pгiviгe la cotl1I,actul de acIlizitic'acordul-cadгu:
Tipul сопtrасtultri cle *chizilic/*cortluiui-cadru tsunuI,i t:

Contractul de achizitie/aco;,cltt}-circlrm se rеfеrй la Nu п Da п
uп proicct qi/sau prograrl} tilзam{*Bt diяr tbnduri ale
uniunii Еurопепе
Sursa de tiпап!аrе

tate

ес1

Buget de stat п
Buget CNAS п

Luсrйri п

Buget CNAM п
surse ехtеrпе п

AIte surse: [Programul priviпd
r е р arl i zar е а mij lo ас е lor fo пdului r utier
репtru drumuri publice па|iопаlе

пtru апul 2020-2021

Uu гс а aLltor].Latlea conlIac
Dепumirеа autorititii сопtrасtапtе I.S.,,Administra{ia de Stat а

Drumurilor"
Localitate NID 200-1, muп. Chisinйu. RNI
ID|{o 1003б00023559
Adresa muп. Сhisiпйu, str. Bucuriei, 12 а
It{umйr de telefon 022 212296
Numйr de fax 022 746249
E-mail oficial otgon@asd.md
Аdгеsа de internet www.asd.md
реrsоапа de contact Otgon Diana

)с еu pIIYll,t- lll 1е|,Z1LiLLll,ii

Ti цЦryчggglц jgэфlолiq Licitalie publici
Obiectul achizi{iei

Ctld Ci}V

Luсrйri de construc{ie а podului peste
r. Bflc 9i а pasajului peste calea fеrаtй
la drumul М1 fr. Romýnia-Leuqeni-
Chiqinйu-Dubйsari-fr. cu Ucraina, km
9l j5
45222l l l 9-9

yаlо*ir*а cstiдratir а aei,lillitici 24 7аз 000,00
Nr. 9i link-ul рrосеdurii (.уе u-a iпсliсrl сliп cadrul
роr t u l t t l t t i у l t |, е l,п ( I m а п t tt l t r tr tt,. t п l ( t l ({ L, r. g( ) |,. m !!)

Nr: оссls-ЬЗwdр 1-MD- 1 601522З66049
Link:
https : //mtender, gov.md/tenders/ocds-
ЬЗц,dрl-N4D-
| 607 522З 66 04 9 ?tab:contract-notice

Data рu lзiiсйrii апuпtulшi Фs*дФg!р:,lэ_
Data {tiatele) qi геtЬгirl{а {r"et'crintele)
рuliliсйriirrr :tпtеriоиrе !дl "jtll,nalrll 0ticial al
Uпiчпii Ечrорепе privintl рrоiссtul 1proiectele)
la саrе se rсfеrй anuntul rеsпесtiч rt]uoii caz)

09. i z2020

21.01.2021

лл "BADPRI\,{" SRLDепumirеа oneratorului есопоmiс



Nr. Ei d:lta сопtrасtului de tlcllizitie/:lcor.clului-
саdru
vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
саdru

iй6: i 4л 4

Qaia:20.01.202l
Fйrй ТVА: 28 бЗ2 З52.48
Inclrrsiv ТVА: 34 з58 822.91

I еrmеп de valatlilitate ['iпй la гесерtiа 1lпаIД

Тqrщýц_1!_" gц.lцliе 24.12.202\

IV I)ate cu рril,iге 1а nlocliticarilc- ilecesare а fl efёctuate:

Descrierea achizitiei inainte 9i dupй modificare:

Contractul de achizilie incheial este in ргосеs de execulie.

VI. i)еsсriегеtt ciгct-lt,t,tstal-i[elot, сагс ar.r tEcut necesarй rnocliflcarea:

in baza procesului velbal din З0. 12,2о21, grupul de lucru tehnic in соmропеп!а: Tatiana Rogovei,
;еf Direclia imрlеmепtаrе ргtliесtе а i.S. "ASD", Valeriu Severin, dйесtоr SRL ''Univeisinj''.
Valentin Vizitiv, director iM "ВДОРRiМ" SRL, Viасlimir Costev, responsabil tehnic ur i.s,
"ASD", а ехаmiлаt, cu ieEirea la tЪlа locului, situalia la obiectul: "Luсrйri de construclie а podului
peste r.Вiс qi а pasajului pestc calc:a t'erata la drumul М1 tiontierб cu RomAnia - Leuqeni -ChiginйLr - DLrbisaгi - 1l,опtiегii сu Ijсlаiпа. ltrrr 9z1-95" Ei а constatat urmйtоаrеlе:

Ре parcltгsutl ехесr-rtiгii сtlгttг:tсtt-lii-ti пr. 0б- 14/14 din 2о.0\ ,2021, in rezultatul modif,rcйrilor
еtЪсtuаtе itr proiectul de exectr!ic, о рагtе clin lucrйrile prevйzute in contract, са:

- Luсriri la accese spre Glridighici. Prrrncu ;i Leugeni;
- Consolidarea sistemului rutiеr ре sectorul рс 9з7+28 - РС 9З9+20;
- Ехесutаrеа rigolei гарiсlе;
- Executarea unui sссtог de trоtuаг.

inclr"rseJa etapa I, sй tle exect_ttate 1а ctapa II а proiectului.
In acela;i timp а apйt,Ltt tiecesitatea схесutйrii uпоr luсrйri. дstf'еl au fost elaborate unele

mоdiflсагi Ei a.jr-rstбri la ргоiссt. iп baza сirогtt luсrйrilе date au tbst executate de сitrе IM
"BADPRIM" SRL. Au tbst iпiгосlusе irr proiectui de execulie lucriri suplimentare 1а capitolele din
devizrrl оlЪrti:

- Iluminare stradaii;
- Releiele de sсurgеге (casiu репtгu ечасuаIеа ареlоr) la repara{ia drumului;
- Веtопаrеа аriрilог рагtеа stingii а poclului peste r. Вбс Ei pasajului peste calea fеrаtй;
- Statia cle ерut,аtгс t,i ltpcloi, 1:lLri,iale si rеlеlеlе de canalizare.

Tipul modificiriitlr Мiс9оrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа чаlоrii contractului п
Moditlcarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
N4odillcarea termenului de r.alabilitate п
Itezelierea contractului п

Temeiul juridic 1Legea пr. 131 diп 03.07.20] 5 privind
7 . . .,lLl(hiziliilL, pttblic,e. art. '6 (') l

Creqterea pre{ului in urm:r modificirii [пu se арliсёi/
N{odificarea апtеriоаrй а сопtrасtului de
achizi{ii р u blice/acorclulu i-c:t dru ( clttp tt с, а - )

Acord aditioпal пr. ] diп 09.09.202] lucrdri
excluse ] 881 ]()],95 lei iпclusiy ТVд,. lucrdri
iпсlu,уе ] 3В0 393,71 lei iпсlusiу TVA
Acord ttdi1iопаl пr.2 diп 22.09.2021-
пlodi/i carea lеrmепului de ехесutаrе.

Alte inftlrmatii rеlечапtе



AvAnd in vedere сй, сопfЬrm punctului 6.2 а contractului sus-menlionat, AntTeprenorul
general are obligalia s5 respecte proiectul tehnic, documentalia de executare qi pTevederile асtеlоr
normative in vigoare in constructii, se propune achitarea volumeloT de luсrйri suplimentare.

In acest sens s-au intocmit devize la чоlumеlе de luсrйri care urmеаzё а 1i excluse qi incluse
in devizul general in рrеlurilе ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept Ьаzй pentru
intocmirea unui Acord Adilional la oontract in scopul execuliei lucrйrilor modificate, in vederea
finalizёrii lucrбrilor la acest obiect,

ViI. Rezultateleexaminirii:
in rezultatul examinйrii necesitalilor de modificare а contractului de achizilie s-a decis incheierea
acordul adilional nr, 3 din З0,I2.2021рriчiпd modilicarea valorii contractului.

Dепчmiiе : ореrаtоr economic tucrйri

[M "BADPzuM" SRL (-) 3 030 981.73

Сопduсйtоrчl grupului de luсru: Iurie
ffitrш
/ .,g,,;1tý'
.c***i\*' q

Оlu'rп* 1', _"rqэ,&"



DART, DE, STIAMA

de atribuire a contractului de achizitii pLrblice n

Nr. 9 din 31.12.2021

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denum irea autorititii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir de fax
n-Uqj!oficial
Aclresa de internet

IMSP Spitalul Raional Calaragi

or. Caldlasi
r 003609 I 503 I 7

or. Cdlarasi str. N.'l'estemi
0244t2-t 1-35

024412-24-48

wlers:r@@
u,,w Vr,. s r'-c a I a1a s_i,11 !1 d

[]adaqcir C heorghc. 0684:l 24 I I 
" -i 

uri st- i rnsp(r)nrai l.rLr

rnuil)

2. Date cu privire la procedura de atribuirc:

Proccdura de achizilie repetati (dupa cazl
Lt QLgfe g_qti!191o_ry!9_pryl9r i _
Nr:21048819

ul nrocedurii de atribuirc anlicate

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod Cl'V
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii cfe atribuire (in cctzul aplicdrii altor
procedur ! de c dt I ic ita{ia desc h is d)

Procedura de atribuire ke va indica din cadrul
y t r l a I u I u i guv e rn a m e n I a I v't t,vr,. ttt l e n de r. got;. nt d )

l'E&tqf4g ugltrltii pu blice u tilizati

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritifii contractante

Bunuri n

Proilusc lactate ( repctat)
1 5800000-9

Atr.57 al.l al l,egii privind achiziliile pLrblice rrr.l3l
03.07.201 5

Nr: 210488 l9

ocds-b3 wqrp ! _V 12:1639 9gJ_t2:2P _

Ilgt,t p$!!_._qri i : I 6. I 2.202 I

[.irrk-ul chtre planul de achizilii publice publicat
www.sr-calarasi.ms.md

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd cuz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire r-: Licitatie electron icd

dupd caz)

Sursa cle finantare r:Buget CNAM: nSurse externe;

Valoarea estimati (lei, Jdrii TVA) r9l 000,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

-t

.l

l

D e !_g g1t_lfen 9 pjlt_t.o !:U,! g19c_q q o m i c

rea succinti a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a

Data transmiterii
unsului



-1. Modiliciri opcrate in documenta(ia de atrihuire:

@
publicate in n,lelutt. tniltou."tot O" ittformare \ IIn(ticdti sttrsa ulilizula ;i duta publicdriil

@W I
T..-.*lit"ite Oe tlepunere gi deschidere a I I 

Inclic'uti numdrul de zilel
ofertelor prelungit (dupd caz) _l _

5. Pdni la termenul-limiti (data 24,12 2021, ora l0:00), au depus oferta 7 .ofertand:

Denumirea operatorului economic Asocia{ii/
administratorii

SA Fabrica de unt din Floresti Crigorag S. luzvac S.

Cemirtan A. CojocariV.
Filatov A,

6. Informa{ii privind ofertcle depuse qi documentcle de calificare qi aferente DUAE prezentate

dc citre operatorii economici:

D elg.]teA_qle rylgMlll mo !g!Ug-
f)enumire document -- ---$4!9!9e-q9-Ll4 4rn !!qlu!l-*

Documentele ce constituie oferta
e va consmna prin: prezentot, neprezental' nu c

prezentaj
prezentat

i qglqLqe.-dgqegltu]er 

-I [)eclaralia privind lista principalelor prestdri ef'ectLratc irr

I u-ltimii 3_ani de activitate, c-qdi ale contractelol,sirrlilqry=.-
prezcntat

lnformcryia privind denumirea rlocumentelor ltrczentale .\e t,a indica in conformilule ctr cerinlele din

doi,cuntenttalia de alribuire ;i se va consen'tnq prin; prezentat, neprezentot, nu corespunde (tn cazul

canrj tlocumentul a.fb.st prezenlat, dar nu corespundecerinlelor cle c'aliJicare))

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

Pre{ul ofertei
Denumirea

lotului

Lotul I Produse
lactate

I nnte ) 5o/"

Chefir 2.-5%

(fbrd TVA)E

242 484,00

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

SA Fabrica de

din Floreqti
5300 kg

?11) Ll
jqo iie

Nr.

Pronunerea telrnicd
Proouuerea fi ttatrc iard

DUAE
Garanlia pentru ofefiE
(dupd caz)

D;d. nformitate cu

revederile legale dirr tara in care ofertantul este stabilit

zental

rezental

Denumirea
operatorului

economic

sii-" ii. "*is%si;iniina io%
lJrrt de vac6 72,5%o

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Cantitate gi

unitate cle

misuri



a ln ca:ul utiliziirii lic'itulici electronice se t,a intlic'u prclul o/brtci.finale
(lnformalia privind "Core.s:punderea ctt cerinlele tle culificare" ;i "Core,spunderea cu ,specificaliile
lehnice" , se va consemna prin; ., t" in cazul c'ores;punclerii si prin ,,-" in cazul necore.spunderii)

8. Pcntru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicitdrii

9. Ofertanfii respinpi/descalifica{i:

D_e,nu m i rea opg L4!g_Lu !"qi e,co n o m ic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut n

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

(Se va completa pentru loturile care au.fost alribuite in baza criteriilor:
prel sau cel mai bam raporl calitate-cost)

cel mai bun raport calitate-

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care o.fertel e au .fo.s t reevaluate repel al )

Motivul reevaludrii ofertelor

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

atribuirc s-a dccis:

Atribr"rirea contractului dc achizitie publica:

Denumirea Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate dc
mdsuri

Informa(ia solicitatd

_ t"l:,g.ii o..nuluqll:_ I 
-V;bar-elqil ofertd

De numirea ooeratorului econorlic I

Punctajul calculat
Total

Dcnumire lactorul 1 Ponderea

Dcnum re factorul n Ponderea

Denumirea oDeratorului econontic n Total
cnumire factorul 1 Ponderea

Dcnum re i-actorul n Ponderea

Preful unitar
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(fdrn TVA)

"_-P..t,rl 
t"trt

(inclusiv TVA)lotului



Lotul I Produse
lactate

5300 kg

I 900 kg.

740 kg

Srnintini l0% 300 kg

710 kg

SA Fabrica de

unt din Floreqti

Chefir 2"5%

Brinzd de vaci 9oh

Cagcaval 45% 290 kg

Anularea procedurii de achizilie publica:

irr ternciul art 71 alin. -- lit -- .

Argumentare:

15. Intbrmarea operatorilor economici despre cleciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Data transmiteriiDenumirea oPeratorului
economlc

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lgq.,'_.g_dql4t din Florestt 
-

29.12.2021

(lnfbrmarea operatorilor economici implica{i tn proceclura de alribuire despre deciziile grupului da

lucru pentru achizilii se realizeazd in conforntitare cu prevetlerile art. 3 t al Legii nr' l3I tlin 3 iulic

20 t 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estirnatd a contraci,-rri,i ertc l-t * r'r"l".ui.ttrans.rniterii cornunic6rii prin

rnai rnicd decar pragur-ile prevazLrte la art. 2 alin. (l) | if li]"49.lelectrorrice;i/sarr f-a>r!--_--
al t-egii nr. l3l din i iLrlie20l5 privind achizitiilc I t l=li;le il;.^t ":liilt'lll::i 

comLrnicdrii prin

;;il;;.-..-_-
IrcazulincarevaroareaestirnatdacontracrrilL'i .tt" {-i-fr'-i ;ii;liicazultrattsniiterii conrLrnicdrii prirr

egald saLr mai mare decAt pragurile prevdzute.la.arl t I -ll]Tc99!9ctryry1!fi,?i:'----:^"; ^.r- -
r r ,-.ri,. ii,,li" )ots ,-r.i r *; ' ' ' 'le irr cazul rrctrattsrniterii cotnunicdrit prttt

uiin. 1:; al Legiinr. 13l din 3 iulie 2015 privind I t J..1.6 zt . ., E-.. -;;h;;;ti;;"bi; --_--l 
nrijloace electronice ei/sau fax n

(Selectqli termenul rie a;teptare respectal. ()alcttlcu'ea termenelor prevazute de Legea nr' l3l din 3

iutie 2015 privind uchiziliilc publice, inclusiv u terntenelor Lle a;teptare, se e/bctueaza in conformitate

cu preveclerile Tyt'LULut iv Capitolul I (ccrlc'ularea |-ermenului) at Codului Civil al Republicii

Moldova).

rl

lui/
adru

rl)nll

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen

de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

ffiri TVA
inclusiv
TVA

983 r 0000-9 242 486,50 265 540,00 30.06.2022

tii 486,s0- - 265 540,00

10,74 56922,00 6 r480,00

13.52 25688,00 27140.00

57,4r 42483,40 45 880.00

26.85 8055,00 8700,00

I I I,l I 78888, I 0 85200.00

105,00 30450,00 36s40,00

Modalitatea de transmitere

treprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striin

Denumirea
operatorului

economic

SA Fabrica de

Lrnt din lrloresti

Numiru
gi data

contractul
acordului-c:



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achlzi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achiziyie public'ti uufo.sl aplicate criteriide durabilitale;is-a incheiat
contracl/contracte pentru lot/loturi penlru c'ure au.fost aplicale criterii de durabililele):

Au fost aplicate criterii pentru
verzi)?

publice du rabile (achizifii

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

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 dore de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierert
contractului/contractelor indicate a fost respectflt (exceptfrnd cazurile prevdzute de urt. 32 ulin. (3) al Legii
nr. 13l din 3 iulie 2015 privind acltiziliile publice )t precum;i cd in cazul depunerii contestaliilor;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de ntonitorizare, flceastefl au.fost examinate ;i solu(ionate,

Prin prez.enta dare de seamd, grupulde lucru pentru uchiz.i1iiconlirmd corectituclineo des.fdsurdrii procedurii
de uchiz,ilie,.fhpt pentru cure poortd rdspundere confornr prevederilor legole tn vigoare.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizifii:
l/\ /1

--Eo6t-x t u- -
(Nunte, Prenume)

I\II I

(indicali sunta cu TVA)

Prelul cel ntai scdzut n



DAREA DE SEAMA
de atribuire а Contractului de achizi{ii publice

Nr. 30/DS/21 din 11.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante Institulia РuЬliоё ,,Сепtrul de Tehnologii
Informationale in Finante"

Localitate Мuп. Chisinйu
IDNo 1005600036924

Аdrеsа Str. Constantin Тйпаsе nr. 7
Nчmйr de telefon 022-26-28-7з
Numйr de fax 022-24-з7-I5
E-mail ctif@ctif.sov.md
Adresa de internet ctif.sov.md
реrsоапа de contact Evsheni Balica

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de a.tribuire aplicate Сеrеrеа ofertelor de pre{uri
Tipul obiectului contractulrri de
achizi{ie/acordului-cadru

Servicii

obiectul de achizitie Servicii de instruire ре tematica:
o,Linux Course for LPIC Certification"

Cod СРV 80530000_8
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerii

рrосеdurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita|ia deschtsd sаu cererea фrtеlоr de

preyuri)

iп temeiul art. 57 al Legii пr.131 diп 03.07.20t5 priviпd
achizi|iile publice

рrосеdurа de аtriьuirе

MTender ID:
q cds*3-w_dp L\4D : -l б-2 Q 9-б 98 8 7__8-0-9

Liпk-ul:hltрs.;/htр_цdqr,gру,цd/l_е__цd"qrя/"о""qф-

Ь3 wdp 1 -MD -l 6209 698 8 7 8 09

Data publicйrii: 14.05.2021

Platforma de achйi{ii publice utilizatй { achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР Nчп Dап
Data:
Link-ul:

Апuп{ de participare publicat in ВАР/
Invita{ia de particiBar:e transmisб

МТепdеr ID:
осds-ЬЗwdр 1 -MD- 1 6209698 87809

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
асоrd-саdruп, sistem dinamic de achizilieп,
licita{ie electronicй{, catalog electronicп

Sursа de fiпап{аrе Alte surse: surýе proprii
Vаlоаrеа esfinatй Qei, Jiird TVA) 110000,00

Data publicёrii/transmiterii: 14.05.202|



Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйsрчпsului
Data transmiterii

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

5. Рiпi la termenuI-Iimiti (data 27,05.202l, оrа_12:00)о а fost depusй 1оfеrtй:

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

(Iпfоrmа|iа priyiпd dосumепtеlе prezeпtate Se vа сопSеmпа рriп: ,,l " iп cazul prezeпtdrii, ,,-" iп cazul

Rezumatul modificйrilor Nu аu fost mоdifiсйri

(МТепdеr)
Termen-limitй de depunere qi deschidere
а ofertelor prelungit

Nu{
Dап Cu zi]е

Dепumirеа operatorilor economici IDNo Asocia{iiladministratorii

Asociafia Obqteascб,,DNT" 100962000364з Vitalie Bordeniuc

пе,

Dепumirе document
D-enumirea operrato rului economic

Asocialia Obqteascё,,DNT"
Documentele се constituie oferta

(sеуасопsеmпарriп,:,,*"iпсаzulрrеzепtdriiýi,,:|'iп.сq7ulперrеzепtdriisачпuсоrеsрuпdе)
Fоrmulаrul of,er,tei (F 3. t) +

ProBunerea tehnicb +

Prolrunerea financiarй +

DUAE +

Garanlia pentru оfеrtй, in mйrimе de |Yо din valoarea
oferlei (йrа ТVА) +

Documente de callficaie
(sеvасопsе,mпарriп;,,+" iпсаzutlрrеzепtйriiýi,,-" tпсаzulперrеzепtdrii sаuпчсоrеsрuпdе)

curs autori zatl аq editat +

+

Experienla companiei in livrarea рrоgrаmеlоr de
instruire pentru proiecte sirnilare

+

Experienla profesionalй а forTnatorului I
l

Abilitalile profesionale а formatorului +

+



Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

economic

Pre{ul
оfёrtеi

(faiaTvA)

eanti{ate gi
unitate de
maSura

Corespunderea, :

cu сеriц{е|е de 
,

- ЬаIifiсаr.ё li;,

'Соrеsрuп-dеrеа

cu, specifica{iile
tehnite

Servicii de instruiTe ре
tematica:

,,Linux Course for fоr LPIC
- 1 Certification"

Asocia{ia
Obgteasci,,DNT" 15990,00 3 persoane + +

Servicii de instruire ре
tematica:

,,Linux Соursе for for LPIC
* 2 Certification"

Asocia{ia
Ob;teascб,,DNT"

63960,00 8 реrsоапе + +

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea
ofertei сu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea
рrеlului апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Data
solioitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatf, Rezumatul rйsрuпsчlчi operatorului
economic,

28,05,202| Asocia{ia
Obgteasc1,,DNT"

urmаrе а ехаmiпйrii
formularelor ofertei tehnice qi

financiare (F 4.1 9i F 4.2) s-a

stabilit, сб, ОЕ s-a conformat
condiliei pct. 9 din Anunful de

participare qi oferta а fost
formulatб pentru toate loturile,
conform cerin{ei stabilite de

autoritatea contractant6.

Totodat1, in SIA ,,RSAP"
(MTender)" oferta dar 9i
documentele aferente au fost
incбrcate doar iп compartimentul:

Lotul пr. 2, cu titlu: ,,Servicii de

instruire ре tematica: ,,Linux
Соursе for LPIC 2

Certification".
in acest context, Grupul de

luсru репtru achizilii al I.P.

,,CTIF", а solicitat explica{ii de
rigoare, ре sеаmй depunerii oferte
doar in compartimentul: Lotul nr.
2, cu titlu: ,,Servicii de instruire ре
tematica: ,,Linux Соursе for LPIC
- 2 Certification" 9i lipsei dubllrii
acesteia in compartimentul: Lotul
пr. 1, cu titlu: ,,Servicii de instruire
ре tematica: ,,Linux Course fоr
LPIC - 1 Certification".

Oferta comercial1 pentru instruirea
LINUX LPIC-I ;i LPIC-2 рrесum gi

actele aferente acesteia au fost
iпсЁrсаtе in SIA ,,RSAP" (MTender)
doar in compartimentul Lotului 2 -
,,Linux Course fоr LPIC-2
Certification" din motiv сй platforma
electronica nicidecum пч permitea
ataqarea actelor репtru Lotul l -,,Linux
Соursо for Lpic-l Certification", iar о
altemativб de iпсirсаrе а unei оfеrtе
comerciale complexe pentru ambele
loturi, dezvoltatorul platformei de
achizi{ii nu а previzut.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i

DenumiTea oэgxatorului; economic Motivul respingerii/descali fi cйrii

a
J



репtru fiесаrе lot л/

pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite
aceluia5i ofertant

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi

10. Modalitatea de ечаluаrе:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr

Criteriul aplicat
*Denumirea 

9i пum5rul lotului (aceastd rubrica se va completa iп
саzuI iп сqrе iп cadrul p,rocedurti de atribuire suпt aplicate mаi multе
cr.iterii de atribuire)

Pretul cel mai scйzut
costul cel mai scйzut
Cel mai Ьuп raport calitate-pre{ {
Cel mai bun raport calitate-cost

Factorii de ечаlчаrе

Asocia{ia Obpteascй,,DNT'
Servicii de instruire ре tematica:
,,Linux Course for for LPIC - 1

certification"

Servicii de instruiTe ре tematica:
,,Linux Course for for LPIC - 2
certification"

valoarea din оfеrtй 15990,00 бз960,00

Pre{ul ofertei 60 puncte 60 puncte 60 puncte

Evaluarea programului
cursului de instruire

40 puncte 38,4 puncte 40 puncte

TOTAL: 98.4 puncte 100 puncte

Motivul reevalu5rii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in саdrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achi 1са:

Dепчmirеа lotrrlui
Denumirea
oPetatoruiui

economic

cantitate
qi uпitfiё

de mйsuri

Рrе{чl
unitar

(fйrй ТVА)

Pretul
total

(fпrп ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv

, ТV:А)
Servicii de instruiTe ре
tematica:

,,Linux Course for for LPIC
- 1 Certification"

Asocia}ia
Ob;teascб,,DNT" З persoane 5330,00 15990,00 1 5990,00

Servicii de instruire ре
tematica:
,,Linux Course for fоr LPIC
- 2 Certification"

Asocia}ia
Ob;teascё,,DNT" 8 реrsоапе 7995,00 63960,00 3960,00

Total: 79950,00 79950,00

4



NОТД. in conformitate cu, prevederile art. 103, alin. 5 din Codul Fiscal al RM, serviciile de
pregбtire qi perfeclionare а cadrelor, sunt scutite de 1а plata Т.V.А.

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile yupului
de lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3 ] al Legii пr, ] 3 ] diп
3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. т ul de incheierea cont

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Саlсulаrеш tеrmепеlоr prevйzute de Legea пr, 131
diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, ýе efectueazii iп
сопfоrmitаtе сu prevederile TITLULUI IV Capitolal I (Calcularea Теrmепului) al Соdului
Civil al Republicii Moldova).

1,7. Contractul de achйitie incheiate:

l8.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se
соmрlеtеаzd doar iп cazul tп care laprocedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii
de durabilitate si s-a tпcheiat сопtrасt/сопtrасtе peпtru lot/loturi репtru care аu fost

lui:

l5.Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru

еrmеп rе репtru rасtчlч
In cazul in care valoarea estimatй а
contractului este mai micб dесбt pragurile
prevёzute 1а art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 1З1

din З iulie 2015 privind achizitiile publice

{ б zile in cazul transmiterii соmuпiсirii рriп
miiloace electronice si/sau fax
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatй а
contractului este еgаlй sau mai mare decAt

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

pragurile prevёzute |а art.2 аliп. (3) а1 Legii
nr. 13 1 din 3 iulio 2015 privind achizitiile
publice

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

ASOCIATIA
oBýTEASсA
,,DNT"
l009620003643

\\,06.202l з1,|2.2021

icate criterii de durabilitate
Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durab
(achizitii чеrzi)?

rile NU

Codul СРY al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplit
criterii de durabilitate:

эate

Asociatia Obsteasc6,.DNT" 02.06,2021, Рriп e-mail

теrmеп,ul de
valabilitate а

contractulu,i

275lCoPl202l 80530000_8 79950,00 79950,00

rч!цIцчrчlцr rlur l,vlrlr ц U4r Е

durabilitate 0ei MD):

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе аu
fost aplicate criterii de durabilitate:

5



Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucra declarй сd tеrmепаl de a;teptare репtrа
iпсhеiеrеа сопtrасtulаi/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерtftпd cazurile prevdzate de
art. 32 аliп. (3) al Legii пr. 131 diп 3 ialie 2015 priviпtl achiziliile publice), рrесum qi сйiп cazul
depaпerii coпlestaliilor si,/saa receplioпdrii rapoartelor de moпitorixare, acestea аu fost
ехаmiп ate q i s о la|io паtе.

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra репtrа achizi|ii сопJirmй соrесtitudiпеа
destd;urdrii procedarii de achizilie,fapt репtru care poartd rйsрuпdеrе сопfоrm prevederilor
legale tп vigoare.

Preqedintele Grupului
de lucru репtru achizifii:

Vadim MUNTEAN

'#iix
""?-\

lli:tll]i,
Ii/] :-
la/. I
il/; о
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 1 din 31.12.2021 

I. 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 022 228 697 
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, e-mail: 
vladimir.vornic@bnm.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Bunuri igienico-sanitare 
Cod CPV 39800000-0; 33760000-5 
Valoarea estimată a achiziției  191 880,54 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1616413608774  
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21037535/ 

Data publicării anunțului de participare 22.03.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □+    Servicii □     Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □ +   Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: Buget propriu 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

30.04.2021 

Denumirea operatorului economic Societatea pe acțiuni ,,MITRA-GRUP” 
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 24/77/2021-COP 

Data: 26.05.2021 
Fără TVA: 110 873,10 MDL 
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 133 084,48 MDL 

Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de execuție 31.12.2021 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  
Altele: □+ 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 
din 03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.4) 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 
privind activitatea grupului de lucru în 
domeniul achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

- 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Pe parcursul întregului text al Contractului cuvintele ,,SOCIETATEA PE ACȚIUNI” se 
substituie cu cuvintele ,,SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”. 

De asemenea, la punctul 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților, se substituie banca 
„Mobiasbanca – OTP Group S.A.” cu banca „OTP Bank S.A.”. 

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Modificarea formei juridice de organizare din ,,SOCIETATEA PE ACȚIUNI” în 
,,SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”, conform Extrasului din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice nr. 478455 din 22.09.2021. De asemenea, s-a modificat și denumirea 
băncii. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 30.12.2021 a fost încheiat acordul adițional privind 
modificarea Contractului nr.24/77/2021-COP din 26 mai 2021 de achiziționare prin procedura de 
cerere a ofertelor de prețuri a bunurilor între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic 
Societatea cu Răspundere Limitată ,,MITRA-GRUP”. 
. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
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Societatea cu 
Răspundere 
Limitată,,MITRA-
GRUP” 

1 31.12.2021  - - 

 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Constantin ȘCHENDRA 

(semnat electronic) 

 

 

 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-
728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; 
www.ansc.md 



DЛRЕ DE SEAMA
privind modifi саrеа сопtrасtчIчi

de achizi{ii publice

Nr. 2103б388 din 31.12.2021

L Date сч privire la autoritatea contractanti:

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

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

Dепumirеа autorititii сопtrасtапtе IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mogneaga"
LocaIitate Mun.Chi;inйu
IDNo 1 00з6001 50783
Adresa Mun.Clri qirlйtt, str.N.Testetni{anu, 29
Numir de telefon 022 403 691
Numйr de fax 022 40з 697
E-mail cr-сltl.zi_ltit]trbl j_c_g_rc(r/)c!lqil.,c_!).l_L}.

Adresa de internet ц,tчrч. s сг. trl cl

persoana de contact Aliona Grigorag

TipuI procedurii de achizitie М Liс tatie deschis5
Obicctul achizi{iei Servicii de mепtепап{й соrесtiчй ехtеrпй а

dispozitivelor medicale репtrч anul 2021
Cod СРV sегчiсiiм
valo:rrea estimatй а aclrizitiei 941 666,61
Nr. qi linl<-ul procedurii (se va indica diп
cadrul portalului guvеrпаплепlа,l
l!, yt, уу,. t l l l, е.п k!:, у ll ll. tll cl )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6|З642472| 56
Li ll I<-Lr l : ]-ttps :ZZn,,tcnс1e

Ь," 
jукlр,L":N{D:_llrЦб"42jJл_б?lаЬ_с:!lцlг_цqt-

iЦLi!^.q
Data public5rii anuntului de particinare 18.02,2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul
Oficial aI Uniunii Ечrорепе privind
proiectul (proiectele) la саrе ýе rеfеrй
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractuIui de achizifie/acordului-cadru servtctt М
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrf, la
un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
Uniunii Еurорепе

Nu

Sursa de fiпап{аrе Buget CNAM М

Data decizici de atribuire а contractului cle
achizitie

24,0з.202l

I)cnumire:r орсrаtоrului econtlIrric ,,Еriсоп" SRL
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Збl2l diп 05.05.2021

yаlоаrеа сопtrасtului de achizitie/acordului-
саdru

Fйrб ТVА: 247 9|6,00
Inclusiv ТVА: 29'l 499,00

теrmеп de valabilitate з|.\2.2021



IV. f)сsсriеrса achizitiei inainte qi dupi modificare:

I'a п ri l ct пlо rli|i спrе :

Pct. 12"6 dirr contract аге uгпritогttl сuргills:

,,12.6 |2,6. Prezentul Contract se cotrsideri valabil рf,пй la 31 decembric 2021".

Duрri пlоrli|iсаrе
Se mаjоrеаzй termenul de valabilitate al contractului пr. 06-36/21 din 05.05.2021

Pct. 12.б din contract sc lnodifici qi va ачеа urmitоrul cuprins:
,,12.6Prezentul Сопtrасt se considerб valabil pfinti la 31 Martie 2022."

V. Rczultatele examinirii:
in rezultatu1 exarTir-rйrii песеsitбlilог de rпосlifiсаrе а cotrtгactului de achizilie s-a decis

ргеltrrrgiгеа teгmetrttlui de valabilitate а Cotrtгactr-rltti пг. dl, Gheorglre BUNIC, pirrб la 31,.03.2022,

incltrsiv se ргеlr"tпgе;tе Ei gаrапliа de Ьuпё execr-rlie in сuапtutп de 5% dirr чаlоагеа totalЁ а

prezerrtului contract.

J'otodatй, ореrаtогltltti ecotlotllic i se чоr aplica sancfiuni сопГоrm ptrncttrlui 10.3 din contractul 0б-

З612l din 05.05.2021, саге рrсчеdе ttгпrйtоагсlе:

,,]().3, Репtrtt preslarea ctt ill|tirziere а Serviciilor, Pre,slaloruI 7эclclrld ritslэuпdеrе пateriald itl l,alclare cle

0,]%, сliп sumа Seryiciilor п.eprestctte, репtrufiесаrе zi de iпldrziere, dar пu mаi пtu|,|de 5 % diп suпtа lоlаlй а

рrеzепlttlъti Cclпlrclcl.. ill cazttl. iп care iпtdrzierea clepd;e;te 30 zile, se сопsidеrd са fiiпd refuz rlе а presta
Serviciile prevЙzute iп prezettlul Сопtrасt si Preslatorului i se уа relitle garuп|ia de Ьuпii execttlure cr

coпlrctcltllui, itl cclzul iп care act afo.sl, cottsl.il,ttil.й ilt соlфrmilаl,е ctt prevaclerile рuпсlului ]0.].,,

Dепumirе ореrаtоr
есопоmiс

Intreprinderea:
Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital strйin

Nr. qi data acordului
adi{ionaI

vаlоаrеа modificirrilor
(dupй caz)

Firй ТVА Inclusiv
тчА

,,BRICON,, SRL
Cu capital
autohton

Acord
aiclitiolral

rrг. 1

з1.12.2021

,ФiffiiR"х

Conducitorul grupului de luсru: ýtc

Ageпlict Achizilii Publice: ttlъtп. Сhi;iпitu, ;

:fan BULGARU ,,/

'-820-703, Jtx; 02 -82()-7 2в,
е - пlа i, l : Ь a1l@l е пclе r. gоv. m cl ; ylwlll. 

l, е п cl е r. gоv. 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                    □ 

 

DECIZIE DE REEVALUARE 

 în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante 

Nr. 1 din 31.12.2021    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Serviciul Tehnologia Informației și                      și 

Securitate Cibernetică 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1003600096694 

Adresa MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări 

Naționale 1 

Număr de telefon 022-820-954 

Număr de fax 022-250-522 

E-mail oficial  tender@stisc.gov.md 

Adresa de internet www.stisc.gov.md 

Persoana de contact  L. Cеmirtаn 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 

aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri  Licitație deschisă  □Altele: 

Procedura de achiziție repetată 

(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii   Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de transport date 

Cod CPV 72700000-7 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerea procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica 

din cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637154134972 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1637154134972?tab=contract-notice 

Data publicării: 17.11.2021 

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://stisc.gov.md/ro/achizitii 

 

http://www.mtender.gov.md/
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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: Buget propriu 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 241 500,00 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: (nu e cazul) 

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 e cazul) 

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 03.12.2021, ora 11:00), a depus oferta un singur ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Moldtelecom S.A. IDNO: 1002600048836 

Administrator: Alexandru 

Ciubuc 

Asociați: 

100% - capital de stat 

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

de către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Moldtelecom S.A.    

Documentele ce constituie oferta 

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

Scrisoare de garanţie bancară  prezentat    

Specificații tehnice F 4.1 prezentat    

Specificații de preț F 4.2 prezentat    

DUAE prezentat    

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cererea de participare prezentat    

Declaraţia privind valabilitatea ofertei  prezentat    

Declaraţia informativă ce ar confirma dreptul 

de furnizare a Serviciilor de linii închiriate, 

Serviciilor de transmisiuni date, Serviciilor de 
acces la Internet etc. 

prezentat    
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Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 

juridice 

prezentat    

Procura prezentat    

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate 

Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei 

(fără TVA) 

MDL 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespun

derea cu 

cerințele 

de 

calificare 

Corespun

derea cu 

specificați

ile tehnice 

Lotul nr. 1: Servicii de transport 

date (zone supuse monitorizării) 
Moldtelecom 

S.A. 

108 500,00 12 luni + + 

Lotul nr. 2: Servicii de transport 

date (oficii teritoriale) 
Moldtelecom 

S.A. 

133 000,00 12 luni + + 

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   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
08.12.2021 Moldtelecom S.A. Cu referire la Licitația deschisă nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1637154134972 

din 17.11.2021, privind 
achiziționarea Serviciilor de 

transport date, grupul de lucru 

pentru achiziții din cadrul I.P. 
Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică Vă 

comunică. 
 

Urmare examinării ofertei 

prezentate, grupul de lucru pentru 

achiziții a constatat, că toate 
documentele depuse prin 

intermediul platformei e-licitație au 

fost semnate electronic de către         
dl Iurie Cojocaru, delegat de către 

directorul Viorel Postolachi, prin 

procura nr. 01-10-01/1581907 din 

07.12.2020, pe când directorul 
actual al Moldtelecom S.A., este dl 

Alexandru Ciubuc.  

 
Astfel, ținând cont de cele relatate, 

solicităm prezentarea împuternicirii 

eliberate dlui Iurie Cojocaru de 
către dl Alexandru Ciubuc, director 

al Moldtelecom S.A., valabilă 

inclusiv la data prezentării 

ofertelor. Documentul solicitat, 

Nota autorității 

contractante: 

La data de 08.12.2021 
Moldtelecom S.A. a 

prezentat documentul 

solicitat. 
(08.12.2021) 
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semnat electronic, urmează a fi 

expediat în decurs de 3 zile 

lucrătoare, la adresa de e-mail: 
tender@stisc.gov.md. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: (nu e cazul) 

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 □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: (nu e cazul) 

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 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

MDL 

Prețul total  

(fără TVA) 

MDL 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) MDL 

Lotul nr. 1: Servicii 
de transport date 

(zone supuse 
monitorizării) 

Moldtelecom 

S.A. 
12 luni 9 041,66 108 500,00 130 200,00 
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Lotul nr. 2: Servicii 
de transport date 
(oficii teritoriale) 

Moldtelecom 

S.A. 
12 luni 11083,33 133 000,00 159 600,00 

Total  241 500,00 289 800,00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: (nu e cazul) 

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  

Moldtelecom S.A. 09.12.2021 e-mail, SIA RSAP MTender 

 

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: 

 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinde

rea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocie

re/ 

Cu capital 

străin 

Numărul și 

data 

contractului/ 

acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 

de 

valabilit

ate al 

contract

ului/aco

rdului-

cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

Moldtelecom 

S.A. 

Întreprindere 

cu capital 

autohton 

213 31.12.2021 72700000-7 
241 500,00 

MDL 

289 800,00 

MDL 
31.01.2023 

 

18. Informația privind achizițiile publice durabile (achiziții verzi)- nu e cazul: 

 

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) 
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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: 

 

                   Alina URSU                                                ____________________ 
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DARE DE SEAMA

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

model-tip

de anuh€Elrocedurii de atribuire

Nr 01 din26.12.2021

E

tr

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primaria comunei Purcari

[bcalitate rtldlnrrrrilinls;iri, :]: s.Purcari.r-ul Stefan Voda
IDNO ,'rr-]] 

':"" :rrirr 
':urrlirl 1007601006243

AdreSa s.ourcari .r-ul Stefan Voda .srt.Gr.Vieru
Numflr de telefon 0242 -3 0 - 4 -3 7 .0 60 r 9 | 9 0 6

Numni de fax
E-mail oficial spiceacs@mail.ru

Adaesa de internet
*r-"frf)rfroudecontact(num'e'nr,e;ytury1e",l;,lefont Spiceac Silvia

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati Gupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului.,de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri a Servicii n Lucriri n

Obiectul achizdiei Lucrari de aprovizionare cu apa potabila a

masivului locativ s.Purcari.r-ul Stefan Voda

Cod CPV 45200000-9

Procedura de atribuire k:e va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.'mteider.qov.mil

Nr: ocds-b3wdpl -MD- I 63637 9644354
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 1 63637 9 6443 5 4

Data publicdrii: 08.1 1.20?l

Platforma de achizitii publice utilizatl n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclus5 in planul de
achizi{ii publice a airtoritifii contractante ,,'

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de intanfie publicat in BAP (dupd ca) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dund caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizi[ie
nLicitatie electronicd nCatalog electronic

sursa de finan{are 
,,,1rr:rii:

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

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 2346666.67



/

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completq tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4, ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

5. PAni la termenul-limiti (data 02.12.2021-, oralO_:19), au depus oferta 2_ ofertanfi:

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

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. rnformafia privind corespunderea oferteror cu cerin(ele solicitate:

Data solicitiirii clarificlrilor 10.11.21" tt.lt2.2l
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Criteriile d in anunt si doc.sta@
Initierea licitatiei deschise Caiet dc carnini

Expunerea succinti a rlspunsului
ff*liilg "?'li,lll,#';51?[:l=Tm
depun.ofertelor,in caet de sarcini asa era
preva2Ut in proiet.

transmiteriiData 15.tl.2t -16.tL.21

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/atte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indica{i sursa utilizatd Si data publicdriiJ
08.r1.202r'l'ermen-limiti de depunere Ei deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicafi numdrul de zileJ I8.t 1.202 t-02.12.2021

Nr,
i i.ii:ii

Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ '

administratorii
1. SRL VIPART PLUS 100s600016494 Popov Vitalie
2 SRL ORIZONT 10036000s9222 Lipcan Vasile

Denumirea operatorului economic
Operator

economic I
Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare
Se va consmna prin: pfezental, neprezentat, nw



Dehumirea
lotiilui ,::

Denumirea

"p.."i""rt"ieco b iCr'

Pie{ul
ofertei

o*ie tVb-

Cantitate,
gi tilitaie

de mIsurf,

Coiespundeiea
cu cerinfele de,

calificare

CorepFn$Aere'a,
rCii,Spe,iificatiile

, tehnibe ,

Lot I Operator economic I
Operator econom cn

Lot n Operator econom c1
Ooerator econom cn

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se vo indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " in cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul necorespundeli)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pret n ,

Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preg

sau cel mai bun raport calitate-cost)

.'....,I}ati:.....,.
solicitifii

Operatoiul economic Informatia solicitatE' :..,,.
Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii
SRL ORIZONT Pret majorat rneprezentarea tuturor

documentelor

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din ofeitE Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Der-rumirea operatorului 
"corromic 

n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

(se va completa in cazur in care ofertele aufost reevaruate repetat)

Motivul reevaluirii oGrtelil

tn' 
il""#" 

expminiri, evalurrii qi comparirii ofertelor depusein cadrul nro.uou* * ",il**ll

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delyylnentru,achizilii se reolizeazd tn ionformitite cu prevederile art. 3I ai Legii nr. I3I din 3 iutie2015 privind achiziliile pubtice)

Denumirea
operatorului

economic

Preful unitar
(gre fVA) ,

Lucrari de
aprovizionare
cu apa
potabila a
masivului
locativ
s.Purcarirr-ul
Stefan Voda

SRL
Vipart Plus

3000000.00 3600000.00

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

In cazul in care valoarea estimatA a ccintractului
este mai micd decdt pragurile previzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice

Q 6 zile in cazul trans*iterii-o-.*[ariftrin
miiloace electronice si/sau fax u
n 1l zile in cazul tt.ttanrmiteriiioilurr[drii

n miiloace electronice gi/sau fax ncazulin care valoarea estimatd a 
"orrt*ctutuieste egald sau mai mare dec6t

V -11 zilein cazul transmiterii comunicariffi
mijloace electronice si/sau fax n

4



h-

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

Z 16 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii
iiloace electronicemrjloace electronice gi/sau fax n

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efecturoid in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civil at Republiiii Moldova).

I 7. Contractul de zchizi{ie / aco rd ul-cad ru incheiat:

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

rin prczenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de irt SZ ittn. (3) at Legii nr.l3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile pablice ), precum qi cd ti cazul depunerii contestaliilor"qi/ron
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, flceastea aufost examinate qi solugionite.

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

(DA/NU)

il
.ir#

iil':.: (indicali suma cu TVA)

i!:i

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n



Conducatorul grupului de lucru

Valerii



model-tip 

DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire o 

Nr _I _din 03.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Liceul Teoretic "Stefan eel Mare si Sfant" din Grigoriopo 
Localitate s.Dorotcaia. raionul Dubasari 
IDNO 1007600016926 
Adresa s. Dorotcaia, r-nul Dubasari, Liceul Teoretic Dorotcaia 
Numar de telefon 0248 45 805 
Numar de fax 0248 45 805 
E-mail oficial liceulgrig(a),gmail.com 
Adresa de internet www.ltgrigoriopol.md ~ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Bet Tatiana , 024845805 , liceulgrig@gmail.com 
mail) 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de preturi oLicitatie deschisa oAltele: 
[lndicatil 

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bunuri o Servicii 0 Lucrari o 
acordului-cadru 
Obiectul achizitiei Servicii de transport rutier 
Cod CPV 60100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alege~ea procedurii de atribuire (in cazul 

~ : : ' ~-~0: t~ 
aplicarii a/tor proceduri dee.al licitafia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: Nr: 21047418 
portalului guvernamental www. mt ender. gov. md) Link-ul : 

https://achizitii.md/ro/public/tender/2104 74 I 8/lot/11538473/ 
Data publicarii: 23.11.2021 

Platforma de achizitii publice utilizata 0 achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md 

0Da oNu 

Procedura afost inclusa in planul de achizitii 
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 

publice a autOritatii contractante httQs://ltgrigorioQol.md/?Qage id=75 

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: nu 
Link-ul: 

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie 0Licitatie 
(dupa caz) electronica oCatalog electronic 
Sursa de finantare 0Buget de stat; oBuget CNAM; o Buget CNAS; oSurse 

{ externe; oAlte surse: [lndicaf i] 
Valoarea'estimata (lei, fora TVA) 750000,00 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 



(Se va comp/eta fn cazul fn care au Jost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor 

iEx unerea succinta a ras unsului 
Data transmiterii 

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 

(Se va col1)pleta fn cazul fn care au Jost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 

J (du a caz 
[Indica(i sursa utilizata $i data publicarii} 

Termen-limita de depunere ~i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

5. Pana la termenul-limita (data 08.12.2021 
ofertanti: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

1. SA "l(y6occapcKoe ABTOTpaHcnoprnoe 
n e,L\n HHHe NJ" 

[Indica(i numarul de zile} 

20_, ora___ll_:--1.Q_), au depus oferta _1_ 

IDNO 

100961500047J 

AsociatiV 
administratorii 

Vereftenco Anastasia 

6. lnformatii privind ofertele depose ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document SA ")ly6occapcKoe Operator Operator Operator economic 

1 i;1~ J JI> . ABTOTpaHcnopTHOe economic 2 economic J n 
npe,L\npm1T11e NJ" 

Documentele ce constituie oferta 
101 (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnica prezentat 
Propunerea financiara prezentat 
DUAE prezentat 
Garantia pentru oferta 
(dupa caz) 

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

Formularul standard al prezentat 
Documentului Unic de 
Achizitii European 

;;.pfetra de .pret prezentat 

Specificatia de pret prezentat 

Specificatia tehnica prezentat 
Cerere departicipare prezentat 
Declaratie pe prpopria prezentat 
raspundere 
Declaratie privind prezentat 
valabilitatea ofertei 
gopia documentului prezentat ' 
perrnisiv de a presta 
servicii de transport 
Declaratie privind lista prezentat 
principalelor livrari 
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efectuate in ultimii 3 ani 
de activitate 
Copia Extrasului din prezentat 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 
Certificat de atribuire a prezentat 
contului bancar 
Copia certificatului SFS prezentat 
privind lipsa sau 
existenta restantelor fata 
de stat .-

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
i documentafia de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

11 Denumirea Denumirea Pretul ofertei Cantitate ~i Corespunderea Corespunderea 

lotului 
operatorului (Tara TVA)* unitate de cu cerintele de cu speci.ficatiile 

economic masura calificare tehitice 
Servicii de SA ",lfy6occapcKoe 869275,80 215 pers. + + 
transport ABTOTpattcnopTHoe 
rutier npeJJ.npmnHe N3" 

*in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pre/ul ofertei finale 
(Jnformafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " ~i "Corespunderea cu specificaf iile 
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ~i prin ,, - " in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s
a solicitat: 

J ) Data < Operatorul economic lnformafia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
solicitarii 

9. Ofertantii respin~i/descalificati: 

Denumirea o eratorului economic 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

economic 

Motivul res in erii/descalificarii 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [Indicaf i} 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut o 
Cel mai bun raport calitate-pret o 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(in cazul fn 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) 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati: 

(Se va comp/eta pentru loturile care au Jost atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate
pref sau eel mai bun raport calitate-cost) 

" Factorii de evaluare Valoarea din of erta 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 comp/eta in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor Tinand cont de faptul case prevede un deficit financiar de 130000 lei 
la ECO 222400, dar ~coala trebuie sa-~i continuie activitatea de la data 
de 10.01.2022, grupul de lucru a hotarat sa lncheie contractul pentru 161 
zile cu suma de 739967,40 lei, iar dupa obtinerea sumei necesare va fi 
lncheiat un acord aditional de majorare a acestui contract. 

Modificarile operate Denumirea Cantitatea ~i Pretul ofertei Pretul ofertei 
bunului unitatea de pina la evaluare dupa evaluare 

masura 
Servicii de 215 pers. 869275,80 739967,40 
transpo11 

14. in urma examinari, evaluarii ~i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
dee is: 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 
lotului operatorului unitate de (fara TVA) (fara TVA) (inclusiv 

economic masura TVA) 
Servicii de SA ",[(y6occapcKoe 215 pers. 3441,71 739967,40 739967,40 
transport rutier ABTOTpaHcnopTHoe 

npe.unpHSITHe N3" 

Anularea procedurii de achizitie publica: 

. In temeiul art. 71 alin. lit 

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

enumirea operatorului 
L rn eCOUOffiic: 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA ",lfy6occapcKoe 
AsToTpattcnopTttoe npeAnpm1n1e 
N3" 

13 .12.2021 e-mail 

(!nformarea operatorilor economici implicafi fn procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizifii se realizeaza fn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile pub/ice) 

16. Termenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul In care valoarea estimata a contractului este 0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 al in. (3) mijloace electronice si/sau fax o 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile D 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
pub lice mijloace electronice si/sau fax o 
in cazul in care valoarea estimata a contractului este D 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice ~i/sau fax o 
alin. (3) al Legii nr. 131din3 iulie 2015 privind D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
achizitiile publice mijloace electronice si/sau fax o 

(Selectafi termenul de a$feptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile pub/ice, inclusiv a termenelor de a$1eptare, se efectueaza fn conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

SA 
",lfy6occapcKoe 
AsToTpattcnopTH 
oe npeAnp1rnn1e 
N3" 

Intreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocfo 

re/ 
Cir capital 

strain 

Cu 
capital 
autohto 

n 

Numarul 
~i data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

03.01.2022 

Cod 
CPV 

60100000-9 

Valoarea contractului 

739967,40 739967,40 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului
cadru 

'31 .12.2022 



18. lnformatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizi{ie publica au Jost aplicate criterii de durabilitate ~is-a incheiat 
contractlcontracte pentru lot/loturi pentru care au Jost aplicate criterii de durabilitate): 

~ Aufqst apl~icate criterii pentru achizitii publice durabile (achizifii 
' -Verzi)? · 

J ••· Valoarea de achizitie cu TV A din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

1,Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
'~"··;... .;:-;,,:.. <v .. . 

de durabilitate: 

Criteriulde. atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate1cfit.~rii ~e durabilitate: 

(DA/NU) --'-'n-=-u _ _ _ 

(indica{i suma cu TVA) 

Preful eel mai scazut o 

Costul eel mai scazut o 

Ce! mai bun raport calitate-pref o 

Ce! mai bun raport calitate-cost o 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declarii cii termenul de a!jteptare pentru lncheierea 
contractuluilcontractelor indicate a Jost respectat (exceptand cazurile previizute de art. 32 a/in. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile pub/ice), precum !ji cii In cazul depunerii contesta(iilor !jilsau 
recep(ioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate !ji solu(ionate. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

Uzazucl 6ter;ruo1a, 
(Nume, Prenume) 

6 





















rпodel-tip

DARE DE SEAMA

:: ?l:Нi:;.ъT#;aiнlffiachizilii 
publice 

:
de апulаrtэ а procedurii de atribuire п

Nr,56/l din 03.01.2022

Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritй(ii contractante Рrimаriа muп. Ceadir-Lunga
Localitate mun.Ceadir-Lunga
IDN{O 1007601 0044з4
Adresa mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Numйr de telefon 0(29l) 2-|9-]2
Nчmйr de lax 0(291) 2-25-04
!,-mail oficial

р ri m аr i а. c e ad i rl u п gа. ac h i z i t i i (E gmai l. co m
Adresa de internet https : //ceadir-l unga. md/
I)сгsоапа de contact (пuпле, рrепL|пlе, tеlеfоп,
a-tttttil)

Efretlova Snejana
0(291) 2-19-72
ргi nraria. ceadi rlun ga. achizitii@qmail.com

Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

1'ipr-rl ргосеdurii de atribuire aplicato п Сеrеrеа ofertelor de pre}uri
/ Licitatie deschisй
п Altele: [Iпdiса{i/

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (а|uрd caz Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrduIчi-саdru

/ Bunuri
п servicii
п Lucrбri

Obiectul achizi(iei Закуtlltа прол)/ктов питания для детских
дошlко.IlьIIы х уLIреждений мун. Чадыр-Лунга
llit 1-oe полугодие 2022 rода

Cod СРV 1 5800000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlсgсrса рrосеdчrii de atribuire (iп cazul
clpliccirii altol, proceduri deccit licitayia
deschisd)
l)rосеdurа de :rtribuire (se va iпdiг:q diп
с о cl t,t t l. ро r ta lu lu i gull еrпапле п| а l
l tчlу. lll l е п cl е r, gr л,, m с1 )

Nг: gcds-b3rvЩ
I-ink-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3wdp 1 -MD- l636618385 15 8?tab:contract-notice
Data publicбrii: 1 1,11.202l

I)l:rtIbrrrra de achizi{ii publice utiliizatй / achizitii,md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in р|апul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contI.actante

/Da пNu
Link-ul сйtге рlапul de achizilii publice publicat:
https ://ceadir-1 uп qa.md/webportal/?q:node/5 09

Altun( dc iпtсп(iс publicat iп ВАР (dupa caz) Data:
Link-ul:



'Геhпiсi qi instrumcnte specifice de atribuire
(clttpci cctz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizitrie
пLicitatie electronicй псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе /Buget de stat; пВugеt CNAM; пBuget CNAS;
пSursе ехtегпе;
п Alte surse: [Iпdiсаsi|

Vаlоаrеа cstimati \ei, fara TVA) 2 070 270,89

Сhrifiсiri privind documenta{ia de atribuire;
(Se va сопlрlеlа iп cazul iп care au/tlsl solicitate ctarificdri)

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificarc
l)xJluncrea succintй а nsulu ji

Modilicriri орегаtе in documelrta{ia de аtriЬчirе:
(Sc, t,ct t.,otllplelct iп cazul iп care au fost operate modificdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului economi,c

Data transmiterii

Itezumatul mоdifiсйrilоr
l'ublicate tп BAP/aIte mijloacelor de
iпt'оrmаrе (duрd caz)

Рпdiсауi sllrsa ulilizatd si data publicdriiJ

'Геrmеп-liпtitй dc dерчпеrе qi desrchidere а
o|cз !9lqr prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Nr. Dсп umirса ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia(ii/
administratorii

l ,<Slavclla I-trx> SRL 002600003240 Sm rпоч Alexandr
2 r<AI-IM-TO]'AL) SRL 0l46000009l2 Fаl nciuc cristina
3 ((ВАGUЕ'Гl'Е) SRL 0146000з774| cebotari valentin
1 FPC KServiabil> SRL 00j600030995 ANGHELUTA TATIANA

<<I]i\I]ГtIС'А OLOI РАК)) SRL 0036l l ()()2499 Acbas Маriа
6 K])clcita Ргiп> SRL 0036l 101 1482 Civiriic Р.
1 ItJCINI'ГIlRTRANS SA 0036l0000214 Patloja Ivarr
tl СС KNivali-Prod> SRL 006600010l 12 Gгаdirrаru Sergiu
9 KMeatpromcorn> SRL 0l761 1004399 calin Anatolii
l0 LI. Sivoglo Serghei 0l661 1001519 Sivoglo Serghei
ll I.I. KSinteacova Svetlana> 0086l l00002l SINTEACOV LEV

I'ffпй la tеrmепu|-|imitй (data l02,12,2021,ora l0:00), au depus oferta ll ofertan{i:

[пlЬrmа{ii privind ofertele depuse Ei documentete cte calificare gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе ореrаtоrii economici:
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Dcnumirc
document

Dепumirеа ореrаtorцlчi economic
<Slav
епа

Luх>
SRL

(ALl
м-

тот
AL)
SRL

(ВАG
UETT

Е))

SRL

Fрс
<Servia

bil))
SRL

(FABR
IcA

oLol
РАК))
SRL

<Doc
ita

Prim
D

SRL

IUG
lNT
ER

TRA
NS
SA

<Niv
ali-

Prod
))

SRL

<Ме
at

Pro
m

соm
))

SRL

I.I.
Sivoglo
Serghei

I.I.
<Sintea

соча
Svetlan

а)

(Se
Dtlcurnentele се constituie ofcrta

ycl сопStllпа рriп: рrеZепlсtt, пepreze|.\tat, пl4 соrеSрuпdе)

DUAE preze11l

al
prezeпla рrеzепl

al
рrа:спlаl preze п

l0l
preze пl

al
prezeпl

al
preze
пlаl

prezeпt
at

prezeпtq
l

Рrорчпегеа
fiпапсiагй

prezeпl
al

prezeпla рrеzепl
al

pre:e пlаl рrеzеп
lal

рrеzепl
al

рrеzепl
al

preZe
пlаl

prezeпt
at

prezeпla
t

Рrорчпегеа
tehn ica

pre:e 11l

al
preze 11la pre:ell l рrе:с11 ргс:сt1l

al
prezeпl

al
preze prezent

al
рrеzепtа

l
Gаrап{iа
pentгu оfеrtё
(duрd caz)

prezenl
al

preze 11la

соrеSрu
пdе

Pre:e 11lal pre ze 11

lal
Preze пl

al
р reze 11 l

al
preze
ntal

prezeпt
at

prezenta
t

Doctlmente de calificare
Se уа сопsпtпgаriп: prezetllal, перrеzеlзltll, llu corespttпde

Зая вка на

участие

preze t1l

al
рrеzепlа

l
preze пl

al
pre:e 11lal рrеzеп

l0l
prezeпl

al
prezeпl

al
preze
пlаl

prezeпt
at

рrеzепtq
t

Щеt<ларачия
о

действитель
носl-и
оrilе;lты

рrеzепl
al

рrеzепlа
I

prezeпl
al

preze 11lal рrеzеп
lal

рrеzепl
al

рrеZепl
al

preze
пlаl

prezeпt
at

preZenta
t

С в лtле,t,ел ьст
воо
рс1,14сl,рации
предприяти
я. Г\tгаs

preze 11l

ol
preZeпla prezenl

al
l)ге:е1llа l preze п

lal
рrеzепl

al
рrеZепl

al
preze
пlаl

prezeпt
at

рrеZепlа
t

С в идеr,е,ц bcr"

в() ()

с i lc,l,e \ lil,гI1l le
crtoi'i уп;rате
нaLлогов

preze 11l

al
prezellla prezeпl

al
pre:e11l al рrеzеп

lal
preze пl

al
prezenl

al
preze
пlаl

рrеzепl
al

prezeпta
t

с в идеr,ел ьст
во об
открыт,и и

баt t ковского
с, Iе,га

prezeпl
al

preZeпla
I

prezeпl
al

preze 11lal preze11

tal
рrеzепl

al
prezeпl

al
preZe
пlаl

prezeпt
at

рrеzепtа
t

финансовы
й отчеr,за
2020 гсlд

рlеzепl
al

prezenla
I

рrеzепl
al

pre2e пlаl рrеzеп
lal

prezeпl
al

prezeпl
at

preze
пlаl

рrеzепt
at

рrеzепtq
t

Сан ltTapHcl-
ветери нарна
я

lltt,l ol)ltl}alt1,1я

l lit

ltсяl'е,Гi Ь Ност
ь

рrеzепl
al

рrеzепlа
I

рrе;епl
al

preZe 11lal рrеzеп
lal

рrеzепl
al

preZenl
at

preZe
пtаl

prezeпt
at

prezeпta
t



Сертификат
l]a
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о,|,

24.1l.,,z020
(Прелос,гавл
яеl,ся в день
подгIlll]ан tl и

tо t,oBclpa)

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtale Se va iпdica tп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепlа|iа de atribuire ;i se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеýрапdе (tп cazul
cdпclclocutlleпtul afost prezeпtal, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerin(ele solicitate:

D,enumireir lotuIui Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Рrе{чl
ofertei

(йrй ТVА)*

cantitate
si unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdе
rеа сч

сеriп{еlе de
calificare

Corespun
derea cu

specifica{ii
le tehnice

лог l - Рыбllая
пр()дукlIия

KSlavena I.ux> SR[- 202 657,08 +

Лоl 2-N{ясопI,ltцы KMeatpromcon.> SRL l 90 560 92 +
KSlavena Lux>> SRI- 192 786,3з + +
СС KNivali-Prod> SRL 2l l б00,00

Лот3 - Мясо говяжье I.I. Sivoglo Serghei 313 900,00
СС <Nivali-Prod> SRL з49 375,00 + +

Ло-1,4 - Яйцо KALIM-TOTAL)) SRL 66 266,67 + +
KSlavena Lrrx> SRI- 70 l 12,50

Лот 5 - Itрупы KALIM-TOTAL) SItL 24 841,92 + +
KSlavena Luх> SR[- зз 71з,4з
((BAGUEI ТЕ), SRL 54 428,90

лот б - Спецши ((BAGUE]'l'E>i SRI- 9 993,35
KSIavetla I_ux,, SRI. 22116.75 + +

Ло,г 7 * Разлlt,llrые
прOдук,l ы IIltI,ания

кАLIМ--Го'ГдL) SRL 229 419.з0 +

KSlaveIla Lux,, SRI. 238 856.13 +
,<RACiL E,1,1 U,.. Sl{L 249 9з5,эб

JIог 8 - М0;lо.ltt:lя
lll)0lдукI(rlя

lrPC "SегчiаЬil" SRL 876 134,72 + +
(FABRICA O[,OI РАК) SRL 896 446,]6

Лот 9 - Х",rеб (IUGINTERTRANS) SA 7l 302"00 +
<Docita Prim> SRL 85 624,00 + +

Лот 10 - OBoшtll и

фрукr,ы
I.I. <Sinteacova Svetlana> 280 601,50 + +
кдLIМ-ТоТАL) SRL 284 281,1з

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se уа iпrJiса prelul ofertei fiпаlе
(Itфrпшliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea cu speciJicaliile
|еhпiсе" , ,lе 1,а сопsеlппа рriп; ,.+" iП cazul corespuпcJеrii;i рriп,,-" tп cazul песоrеiрuп-dеri|i)

pentrtt eIucidat,ea urtоr neclat,itй{i sltl сопfirmаrеа llп()г tlate privind соrеsрuпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite iп documenta{ia cle аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitirt:

l)ata Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlчi economic_чр!lс_ltйЦi

Орсrаtоrчl есопоmiс Informa{ia solicitatй



22.|2.202l (Meatpromcom) SRl- Запрос о предоставлении
подтверхцающих документов

Не предоставил
подтверщцающие
документы

22.1z.2021 KALIM-TOTAL) SRL Запрос о предоставлении
подтвер}(Дающих документов

Не предоставил
подтверждающие
документы

22.12.2021 KDocita Prim> SRL Запрос о предоставлении
сертиф и ката соответствия

Предоставил документы

22.|2.2021 I.I. KSinteacova
Svetlana>

Запрос о предоставлении
подтверждающих документов

Предоставил документы

Ofertan(ii respingi/desc:rlifi ca{i:

Dепumirеа ореrаtоruIui
economic

N4otivu l respin gerii/descalifi cirii
((ВдGUЕТТЕ)) SRL Отклонена оферта tto Лоr-у N96 -- Специи по следующим причинам:

- Технические харакIеристики на специи не соответствуют требованиям
закупающего органа, закупающий орган запросил дрожжи - l00гр.,
лимо}lная кислота - 20гр,, борщ кислый - 20гр., ваниль _ 2rр., а компания
(ВАGUЕТ'ГЕ)) SRL предоставила в оферте дрожжи - 10lгр., лимоннаrI
кислота - 21гр., борщ кислый - 21гр., ваниль - 3гр.
отклонена оферта по Лоту Jф7 так как технические характеристики не
соответствуют требованиям закупающего органа, закупающий орган
запросил сода пиu{евая 500гр, соль 1кг, а компания KBAGUETTE) SRL
предоставила в оферте сода пищевая 501гр, соль 2кг.
- Гарантия обеспечения оферты менее 2Уо от стоимости оферты без
НДС. Общая стоимость оферты без Н!С составляет 424 З57,61,
соответственно2О/о от суммы составит 8 487,15 леЙ, а компания
KBAGUETTE> SRL прелосIавила гарантиIо на сумму 8 445,00 лей.

(IUGINTERTRANS)
SA

о,гклонена ot|epTa по Лоту N99 - Хлеб по следующим причинам:
- Техничсские характеристики хлеба не соответствуют заявленным, т.е.
закупаIоlций оргаll запросиJI хлеб 450гр., KIUGINTERTRANS> SA в
техI]ической оферте предоставил хлеб 400гр;
- Все докумеI{ты, t]редоставленные KIUGINTERTRANS) SA в рамках
данной процедуры зацJпкIl FIe подписаны электронной подписью.

KSlavclna Lux> SRL отклонена оферта по JIоту Ml - Рыбная продукция по следующим
причиrrам:
- Технические характеристики на рыбную Продукцию не соответствуют
требованиям закупающего органа, закупающий орган запросил рыбу
консервированную сайру и рыбу консервированную лосось 240 гр. банка,
а компанИя <Slavena Lux> SRL предоставила сертификаты на рыбу
консервированIlую сайру _ l 85 гр. банка, и рыбу консервированную
лосось l85 гр. и 200 гр. банка,
отклонена оферта по Лоту JФ7 - по следующим причинам:

- Технические характеристики не соответствуют требованиям
закупа}()IItего органа, закупаюIций орган запросил огурцы соленные,
гороIIIек зелеtlt,lй 420гр ж/б банка. кисе.пь 150гр, а компания <Slavena
Lux> SR[. rIрелоставила сер,гификаты [Ia огурцы маринованные, горошек
зеленый 720гр стекл/б банка. кисель 220гр.
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I. Si,voglo Serghei Отклонена оферта по Лоту }l'QЗ - Мясо говяжье по следующим причинам:
- Отсутствует сертификат соответствия продукции, выданный
авторизированным органом ;

- В технической оферте в колонке (производительD не указан
производитель;
- Технические характеристики мяса говяжьего не соOтветствуют
заявленным, т.е, закупающий орган запросил мясо говяжье охлажденное,
I.I. Sivoglo Serghei в технической оферте предоставляет мясо свежее;
- Отсутствует сертификат о владении собственной атгестованной
лаборатории для осуществления постоянного контроль качества или
контракт с лабораторией;
- В финансовой оферте I.I. Sivoglo Serghei указал, что поставка
продукI{ии булет производиться по понедельникам и четвергам, в то
r]ре]\,Iя как в теIlлерtlой документации закупающий орган указаJI поставка
По даIlIlо]\{у лот)/ /lолжIIа произво/Iиться по понедельникам, вторникам и
четвергам;
- Заявка на участие (Приложение Nл7) и декларация о действительности
оферты (Прилох<ение ]ф8) не заполнены должным образом.

(ALIM-TOTAL>
SRL

Отклонена оферта по Лоту N97 - по следующим причинам:
- Технические характеристики не соответствуют требованиям

закупаюш{его органа, закупающий орган запросил горошек зеленый 420гр
ж/б банка, а компания KALIM-TOTAL) SRL предоставила сертификат на
горошек зеленый 720гр стекл/б банка.
- Отсутствуют сертификаты соответствия на сушки ванильные, огурцы
соленые, сухофрукты, изюм, х€UIва, кисель.

<<Meatpromcom> SRL Отклонеtrа оферта по Лоту N92 - Мясо птицы по следующим
приLIиI{ам:
- Отсутствуют Ilодтверждаlощие документы о происхождении куриного
мяса. I] o{lepTe указаIlо, что Itомпания <Meatpromcom)) SRL является
произRодtlгслем куриного мяса. олIIако компания кМеаtрrоmсоm> SRL не
предостави.rIа Il }.l одr{ого полтверждающего документа. Был предоставлен
санитарно - веl,еринартtый сертификат на упаковку мяса, что не является
подтверх(дением происхождения самого мяса.

Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot /
репtru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicaliJ

Justificaгca dcciziei de а пu аtгiЬui сопtrасtul ре loturi:

Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Рrеlul cel mai scбzut /
costul cel mai scazut tr
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurt'i de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire apt|icate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)



Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
sau cel пэаi Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа о[еrlеlо r:

(Se va соmрlе|а iп cazul iп care фёrtеlе auJbst rееvаluаtе repetat)

Motivu l rесr,аIuii rii оl'еrtсlоr
vIodificйrile опеrаtе

iП urmа ехаmiпйri, evaluйrii si соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп саdrчl procedurii de atribuire s-a
decis:

АtгiЬuirеа contractului de achizitrie publica/acordului-cadru:

Factorii de evalual,e vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denunr rе tъсtоrul l Ропdегеа
Dепurп rе fасtогul п potrderca

Dепчmirеа lotului Denrumirea
operatorului

ccclnontic

Cantitate ýi
unitatc dc
mtrsurtr

Рrе{чl
unitar

(tйrй ТVА)

Pre{ul totaI
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Лотl-Рыбнаяпродукция l
Лот2- Ir4ясоI]т,иIlы KSlavena I-rrx>> SRL l l92 786.3з |92 786.зз 2з| 343,60
Лот3-МясоI,овя}Itье СС <Nivali-Prod>

SRL
l 349 375,00 349 375,00 419 250,00

Лот 4 - Яйцо KALIM-TOTAL)
ljRL

l 66 266,67 66 266,67 79 520,00

Лот 5 - Itруrlы KALIIvt-TOTAL)
lSRL

1 |24 84|,9z l24 84]l,92 l46 569,30

лот б - Специи <Slavena I-r"rx> SRL 1 22176,75 22 |]6.75 26 б12,10
Лот 7 * Различные
пролукты питания

1

Лот 8 - Молочная
пРодукция

FРС "Sel,viabil" SRL 1 8761з4,72 876134,72 957 297,50

Лот 9 - Х;rеб KDocita Рrim> SRL 1 85 624"00 85 б24,00 92 400,00
Ior, ]0 - ()tзоtllи и сРрукты LI. KSinteacova

Svc:tlana>
l 280 б0l .50 280 601,50 280 б01 ,50

,\пulаrеа рrосеdurii de achizilie publicё:

ill terneirrl агt. 7l alin. lit

,\rguпtеtttаге:
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Iпfоrmаrеа operatorilor econOmici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

KSlavena I-trx> SRL 24, 2,z\z e-mail
KALIM-TOTAL) SRL 24 2.202 e-mail
KBAGUETTE) SRL 24 2,202 e-mail
FРС <<SегчiаЬil> SIiL 24 2.202 е-пlаil
кFдВRlСА O]-OI РАК) SRL 24 2.202 е-пlаil
KDocita Prirll> SRL 24 2.202 e-mail
I[JGINJTER.,I,RANS SA 24 2,202 е-пtаil
СС KNivali-Pгodl> SIlL 24 2.202 e-mail
uМеаФщщqgm) SRL 24 2.202 e-mail
LI.SiуggЦS"{g!Ц 24 2.202 e-tllail
LI. KSinteacova Svetlana> 24. 2,202 е-пlаil

(Iп./Ьrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtrьt achizi|ii se realizeazd i|п сопfоrmitаtе сu prevederile art, 3l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l 5 privind achiziyiile publice)

Тсrlrtеltul clc a;teptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

Ilr cazul iп саrе valoarea estimatё а contractului
este nrai lr. icй dесбt pragurile рrечйzutе 1а art.2
alin. (3) al Legii пr. lЗl din 3 iulic:2015

lп cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este egalД sau mai пrаrе decit рrаgurilе
1эгеr,lzutс la аrt.2 alin. (3) al Legii пr. 13l dirr
З iulie 2015 ргiчiпd achizitiile publice

(Selecta{i tеrmепul de a;teptare respcэctat. Calcularea lеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi{iile publice, iпclusitl а tеrmепеlоr de a;leptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
,УЭrеvСdеrilе TIT'LULUI IV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

/ б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
n"riiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii

n mijloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
rlliiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
lгirr n-riiloace electronice si/sau fax п

Contractul de achizi{ie/acordul-caclru incheiat:

Dcnuntil,ctt
оllсгаtоruIui

economic

Iпtrерriпdеrеа

Cu capital
а utohton/
Cu capital

пt iхt/аsосiеге/
Сu capital

stri in

Numйrul
qi data

contractului/
асоrdчlui-саdrч

Cod
срV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

саdru

fйrй ТVА inclusiv
тчА

KSLAVENA
LIJX) SI{I-

СС*NБл+юd"
SRL

Crr capital
ttutohtoIl м l ]0з.01.2022

l 58000
00-6 2\496з,08 257955,70 з1.07.2022

Cu capital
autolrton ]ф2 0з.0l .2022

l 58000
00-6

349375.00 41 9250,00 з1.07.2022

KALIM-TOTAL))
SRL

Cu capital
ar-rtohton

мз 03,0l .2022
l 58000
00_6

19l l08,59 226089,з0
з1.07.2022
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FРС "Serviabil"
SRL

Cu capital
autohton

JrJ'q 4 0з.01.2022
l 58000
00_6

876|з4,]2 957291,50 з|.07.2022

<-Docita Prim>
SRL

Cu capital
autolrton

Nь5 03.0l .2022
l 5 8000
00-6

85 624,00 92 400,00 3|,07,2022

I.I. KSinteacova
Svetlana>

Cu capital
autohton N'9 6 0з,01.2022 l 58000

00_6
280601,50 280601 ,50 з1.01 .2022

lпlьrmа{iа ;rrivind achizi{ii ршьliсе durаьilе (achizitii verzi) (rчьriса datй se completeazй doar in
cazulin саrе l:r рrосеdurа de,achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criteriitle durabilitate Ei s-a
inchciat сопtгасt/сопtrасtе pentru lоt/lоtuгi репtru с!lrс au filst aplicate criterii de durabilitate):

рriп prezattlп dure de seaпlci, grupшl de lucru rlесlпrd сd tеrmепul cte a;teptare репtrч tпсhеiеrео
сопlrосtului/сопlrасlеlоr iпdiсоlе п.fоs,l respeclal (ехсерЛапd cazurile prevdzule rlе ort. зz itiп. (З) al Legii пr.l3l diП 3 iulie 20I5 privittd achiz,i\iile puhlice )l рrесum si сd iп cazul dерuпеrii conlestaliilor\vrou
recep|ioпririi rapoortelor de mопilоri?,а,rе, пceasleт ou.fost ехоmiпоtе;i solulioпite.

Рriп рrеz,епlп c|ore rle sеаmd, grupul de luсrч репlrч ochiz.ilii сопlirmii corectitucliпea desfdsurdrii procedurii
,rlc uclti7,ilic, |ttpl рапlrtt care ропrld rrisрuпdеrе ctlnform prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

__ Sh.rreu *сеЙ|'аrZ
1Nuur", РБпu,rr"1-

Att ibst aplicate criterii рспtru
vc t,zi) ?

achizi{ii publicc durabile (achizi{ii
(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate сritеrii de
durabilitate (lei NTD): (iпdicayi sumа сu ТVД)

codul cl'v al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicatc сгitеrii
tlc tlrrгrrbilitrrte:

Сritеriчl de atrilruire pentru lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicrrte criterii de durabilitate:

Preful cel mai scizut

costul cel mai scйzut

Cel mai bun rароrt
calitate-pre{ п

Cel mai Ьuп rароrt
calitate-cost п

10



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

cle incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. ldin 03.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I
tr

1.

Denumirea autoritdtii contractante Primaria orasului Donduseni

Localitate Or.Donduseni

IDNO 1001601006793

A drasq Or.Donduseni, str. Independentei 49

Numir de telefon rc2sD-2-22-03

Numir de fax rczsD-2-46-0s

E-mail oficial primariadonduseni@m

Adresa de internet
P.rs"""a de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Padnevici Alina
079549332

rerea ofertelor de preiuri nlicitalie deschisd

nAltele: /I
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizi(ie rePetatl
Bunuri I Servicii n Lucrdri nTipul obiectului contractului de achizifiei

acordului-cadru
Produse alimentare necesare pentru asigurarea

alimentatiei in institutiile de educatie timpurie din

or.Donduseni pentru perioada ianuarie - iunie

Obiectul achizi{iei

1 5 800000-6 Diverse produse alimentare

Conform Legii nr.131/2015 privind achizilii
publice, valoarea estimqta totala nu depdse;te

pragul 800 000 tei, tnsd se remarcd faptul cd

obiectul achizitiei se atestd a /i bunuri.

E*p.ttt"t.u motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn- cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr : ocds-b3 wdp 1 -MD-,163"321 0-6 1P."..dtta de 
"ttibuire 

(se vo indica din cadrul

portalului guvernamental

w')ryw.,mt ender. g ov. md\

Link-ul: https ://mtender. gov.md/tendersiocds-

b3wdpl -MD- 1 63 82 1 0 61 4519

Data publicdrii: 30. 1 1.2021

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

rDa nNu
Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoriti{ii contractante I-ittt *t catre planul de achizilii publice publicat:

A"""t d. t"ten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:---
.e""tArc"O* nsistem dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd nCatalog electronic
T.h"t.'t $t tt"irumente specifice de atribuire

G stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse exteme; latt" surse: [lndicali
Sursa de finan{are



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care aufost operate modfficdri)

6. Informalii privind ofertele depuse;i documentele de califrcare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de

clarificare
Exnunerea succinti a rlsPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJPublicate in BAP/atte mijloacelor de

[Indicali numdrul de zileJTermen-limitl de depunere Ei deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

5. pffni ta termenul-limiti (data 30.ll.2021.,ora-08:00)o au depus oferta 05 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Lovis Ansro 1007600043788 Sofrone Lilian
) SRL Basuette t0r4600037741 Curdova Svetlana

3 SRL Sidva V 1003602003s06 Volosciuc Vasilii

4 II Scutari Anatolie 101 1604000838 Scutari Anatolie

5 SA Inlac r002604000225 Aneheluta Gheorghe

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
Lovis
Angro

SRL
Baguette

II Scutari
Anatolie

SA Inlac SRL SidvaV

Documentele ce constituie oferta
va consmna prm: entQt, nu

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard
DI ]AE

ntat
ntat

zentat
zentat
zentat

ntat
ntat

entat
ental

ezenta[
ezentqt
'ezentat

Garanlia pentru ofertd
fthtni co.z)

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentqt

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezen

Formular DUAE prezentat neprezentat prezentat Drezentat orezentat

Oferta prezentat neprezentot prezentat Drezental Drezentat

Specificatii de pret prezentqt neprezentat orezentat orezentat Drezentat

Specificatii tehnice prezentat neprezentat Drezentqt Drezentat Drezentat

Garantia pt oferta,lYo prezentat neprezentat orezentat orezentat prezentat



prezentat prezentat
informatii desPre

^forfqnt

prezentat neprezentat prezentat

prezentqt
e"ttiftcil de inregistr si

Extras din Reg de Stat al

Pers Juridice 

-

prezentat neprezentat prezentat prezen[aI

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat de atribuire
cont bancar

prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat Privind liPsa
rl ctnri ilor

prezental

0rezentat
Raport financiar ntnl neprezentat rezentat prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizatia sanitar

veterinara

prezentat

prezentat
Autorizatia de

functionare Pe unitate de

prezentat neprezentat prezentat pt Yze

uansp0rL
Certificat de

inofensivitate,
conformitate, de calitate

a mat. Prime

prezentat neprezentst prezentat prezentat prezentat

prezentat
Certificat de detinere a

laborator atestat Pt
efectuarea control asupra

prezentat neprezentat prezentat pt ezvl

calltau I

Certificat de insP calit
cereale si derivate,
confirm caPacit
executarii calitative a

contr de achizitii

prezentat neprezentat prezentat prezental prezentat

neprezentat prezentat prezentat prezentat
Sist de management

sigur aliment ISO 220A0
Prezentat

(orlgultr dtrurrd.La)

Certificat de detinere
ritarabator, certttrcat sar

vetennar

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat

(Informayia privind denumirea documenteror prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu'corespunde (in cazul

cdnd documrntn olort, p,rezentat, dar nu corispundecerinlelor de calificare))

T.Informaliaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:
Cantitate
qi unitate

,lo inisrrri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Cor"sP.rttderea
cu specifica{iile

tehnicb
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

ponnomlc

Prelul
ofertei

(ftr[ TVA)*
T

199461,18 kg +
Produse de

bacanie

SRL Lovis Agro

+
40819.0 Kg +

Produse de
panificatie

II Scutari Anatolie

t74605.40 Kg
Produse de

bacanie

SRL Baguette



rului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motioot 
""evaluirii 

ofertelor

/7

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrur procedurii de atribuire s-a

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.1l alin. l litd'

Argumentar e: depasesc cu 30ok varoarea estimata a achizitiei, carcurata conform legii. Prin valoarea

incrusa in propunereafinanciaro, duporrrr- iatroareafonduriror arocate pentru indeplinirea contractului

ie achizitii pibltt, - Agent economic SA Inlac'

decis:

Atribuireacontractuluideachiziliepublic6/acordului-cadru:

Pre{ul,unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate qi

unitate de

-isrrri
199461.18 199461.18 238075,00

Produse de

bacanie

SRL Lovis
Angro

Kg

40819.0 40819.0 44084.s5
Produse de
panificatie

II Scutari
Anatolie

Kg

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDenumirea oPeratorului

25.12.2021
25.12.2021
25.12.2021
25.12.202rII Scutari Anatolie
25.12.2021

(InJbrmarea operatoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizi[ii se rearizeazd tn ionformitate cu prevederile art' 3I al Legii nr' ]31 din 3 iulie

2015 privind achizi{iile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: :-
I e zilein cazul transmiterii comuntcaryll prln

miiloace electronice q4qlg4 !6 a contractului

.tt fu micd decdt pragurile previzute laatt'2
uiin. Ol al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile Publice

i i comunicdrii

miiloace electro4rre!!!gu 'la4 !
comunicdrii Prin

miiloace electroniqg-Ei/!3u'la4g
a contractului

sau mai mare decdt



tvfotivut reevalu4rU i&44er

13. Reevaluarea ofertelor:

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

ffiri,evaluiriiqicompaririiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.1l alin. 1 lit d'

Argumentar e: depasesc cu 30% varoareq estimata a achizitiei, carcurata conform legii' Prin valoarea

incrusa in propunereafinanciaro, drporrr" iaroareafondurilor arocate pentru indeprinirea contractului
'ii 

athaitii piblttt - Agent economic SA Inlac'

Informarea ilor economici deciziile ui de lucru

(Informarea operatoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizilii se rearizeazd, tn ionformitate ,u prrur-drrliile qrt' 31 al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Pre{ul total
(flr[ TVA)

Preful unitar
(fnrn TVA)

Cantitate qi

unitate de

misuri

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea
lotului

t99461,r8199461.r8

40819.0

fvtoOutitutea de trans mitere
Dato ttaosmiteriiD.tt.t."a oPeratorului

25.r2.202r
25.r2.202r
25.12.202r
25.12.2021II Scutari Anatolie
25.r2.202r

SRL SidvaV

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ffiriicomunicdrii
iiloace electronice Eilsau fax o

a contractului

*" -"i -i.6 decdt pragurile nreyaryleJaart'2

"iit. 
Al al Legii *. t:t din 3 iulie 2015

ivind achizitiile Publice

i comunicdrii

mii loace electroniqg;!/sgu'flax g
omunicdrii Prin

miiloace elect{qq199-E!9'u fa4 !a contractului

este eeata sau mai mare decdt Pragurile



a16 lzrle l" c"t lnetransmiterii comunicdrii

iiloace electronice qi/sqU fax I@(3)allegiinr. 131 din

: inti.2015 privind achiziliile publice

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Termen de valabilitate
al

contractuluilacordului-
cadru

Valoarea
contractuluiNumirul

qi data
contractului/

acordului-
cadru

treprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Denumirea
operatorului

economlc

Pina la 31.12.2022

ra)
,.r.1

$
@
sv

Cu capital
autohton

II
SCUTAzu

ANATOLIE

Pina la 31.12.2022
lr)
t--
oo
cr}
ct

oo

+

Cu capital
autohton

SRL LOVIS
ANGRO

/
(serectari termenur de a;teptare respe-ctat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind acltiziyffli pLUlirr, iicluylv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile rtrruiiitV capit'olut I (calculareaTermenului)-al codului civil al Republicii Moldova)'

17. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd s-e Sompleteazd 
doar tn

cazul in care la procedura de achizilie pubticd iufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi prit u 
"or" 

aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii

verzi)?

(indicati suma cuTVA)
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

CodulCPVallotului/loturilorpentrucareaufostaplicatecriterii
de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Prel a

Cel mai bun raPort calitate'cost a

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

prin prezenta dure de seamd, grupur de rucru declard cd termenur de aqteptare penfiu tncheierea

contractului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art' 32 alin' (3) al Legii nr'



131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazal depunerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitoriZare, aceastea aufost exuminate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru,achizilii coniirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de achiz4ie,fapt pentru care ioitd rdspandere conform prevederilor legale in vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

,; ''.'t 
': 

: t "'lLi'i

,'.'' t t
' 

lj-t

I 
....,,-l't'

(Semndturq) '









DARE DE SEAMA

de апчlаrе а procedurii de atribuire

Nt, !/ аiп ,? 1 /2. hэz/
1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Dепчmirеа autorititii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinёu
IDNo 10136010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-066
Numйr de fax
E-mail oficial achizitii@isp.gov.md
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumQ tеlеfоп,
e-mail)

Elena Corduneanu,
еlena.соrduneanu(Eigр. gov.md;

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Luсrйri de rераrаliе capitalй а sediului
Inspectoratului de Poliliei Rezina (оr. Rezina, str.

Voluntarilor, l)
Cod СРV 45200000_9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nu se арliсй

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
y,ww, mt епdеr. gоv. m d,I

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -IбЗ41,2З853З59
Link-ul: htфs://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD-l бз4|23853 359
Data publicбrii: 1 3. |0.202|

platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md;

Рrосеdurа а fost inclusf, in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:
https : //ро litia.md/ro/advanced-page-type/li ste-
achizitii

Апuп{ de intenfie publicat in ВАР (duрd caz) Data:13.10.2021
Link-ul: Buletinul Achizitiilor Publice

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрй caz)

Licitalie electronicй

sчrsа de fiпапtаrе Buget de stat;

Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 17 000 000.00

3. Clarificйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

Data solicitйrii clarifi cirilor 1) 2l oct 2021,l5:06;
2)2| oct2021,15:5t.

Denumirea оDеrаtоrчlui есопоmiс



Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
clarificare

t) Buna ziuao explicati ча rоg Стоимость
ограждения Bs-l, Стоимость ограждения Bs-2,
Стоимость ограждения Bs-3, mai multe detalii
sau incёrcati planqa din proiect.
2) Buna ziua, mai multe detalii pentru pozilia 43
din Devizul Blocul А si pozi{ia'l9 din devizul
Blocul В,С.

Ехрuпеrеа succintй а rispunsului l) Вuпё ziua. Planqa din proiect, сбt qi intreg
proiectul poate fi vizualizat qi studiat la adresa:

mun. Chiqinёu, str. Octavian Goga 18, prealabil
telefonбnd la пr. de telefon:0692l9|22lgor Ceban.
2) Planqa din proiect, cAt qi intreg proiectul poate fi
viдJalizat qi studiat 1а adresa: mun. Chiqinйu, str.
Octavian Goga 18, prealabil telefonбnd la nr. de
telefon: 0692t9 l22 Isor Ceban.

Data transmiterii |)22 oct 202l, 08
2\22 оф 2021, 08

13;

13.

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribrrire: пч sчпt.

5. Рffпй la termenцI-Iimiti (data 02.11.202l оrа 13:30), ач depus oferta б ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele deprrse qi dосчmепtеlе de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Unicons AI S.R.L 1010600015688 Nisai Andrei
2. Caves Grup S.R.L. 1014600004998 Triboi victor
3. Еurоgаlех Prim S.R.L. 1 0086000з5294 ciocoi Dumitru
4. Gebhardt-Construct S.R.L. 1 003600058904 susanu Dumitru
5. Green Ensineerins S.R.L. 1 0 1 3600036806 Gheorghe Onu
б. Masda S.R.L. 100260001 1546 Munteanu Mihail

Denumire
document

Dепumirеа опеrаtоrului economic

Unicons
AI S.R.L

Caves Gruр
S.R.L.

Eurogalex
Prim
S.R.L.

Gebhardt-
construct
S.R.L.

Green
Engineering

S.R.L.

Magda
S.R.L.

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
Oferta + + + + + +

DUAE + + + + + +

Documenta{ia de
deviz

+ + + + + +

Grаfiс de ехесчtаrе а
luсrёrilоr

+ + + + + +

Сеrеrе de participare + + + + + +

Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

+ + + + + +

Garan{ia pentru
ofertй in cuantum de
2% diп valoarea
ofertei frrп ТVА.

Nu
corespunde

+ + + + +

Dосчmепtе de calificare

2



Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пl,| !9!9spuп49_
Doclaratie privind
experienta similarб

+ + + + I

Declaratie privind
lista рriпсiраlеlоr
luсriri executate in
ultimul an de
activitate

+ 1 + + +

Declara{ie privind
dot5rile specifice,
utilajul qi

echipamentul песеsаг
pentru indeplinirea
corespunzitoare а
contractuIui

+ + + + +

Declaratie privind
personalul de
specialitate рrорчs
репtrч
implementarea
contractului

+ + + + +

Lista
subcontractan{ilor 9i
partea/pa4ile din
contract саrе sunt
indeplinite de acestia

+ + + + +

Informatii privind
asocierea

+ + + + +

Angajament terf
sustinitor fiпапсiаr

+ + + + +

Angajament privind
susfinerea tehnici qi

profesionalЁ а
ofertantului/grupului
de ореrаtоri
economici

+ + + + +

Declara|ie ter{

sustinбtor tehnic
+ + + + +

Aviz репtru
participare la
liciИliile publice de
lucrЁridin domeniul
construc{iilor qi

instalatiilor

+ + + +

Disponibilitatea de
mijloace financiare
in valoare de l0%
din valoarea ofertei,
in conturi рrорrii sau
rеsчrsе creditare

+ + + +

Raportul fiпапсiаr
репtrч anul 2020

+ + + + +

certificatiDecizie de
inregistrare а
intreorinderii si

+ + + + +

+

+



Extrasul din registrul
de Stat

certificat de atribuire
а contului Ьапсаr

+ + + + +

certificat de
еfесtчаrе sistematici
а plЁ{ii impozitelor,
contributiilor

+ + + + +

Cazierjudiciar al
persoanei iuridice

+ + + + +

cifra de afaceri
medie anualб in
ultimii3 ani

+ + + + +

certificate de
atestare profesionali

+ + + + +

Dе{iпеrеа
certificatului
sistemului de
Management al
calitetii ISo 9001

+ + + + +

personal atestat in
domeniul securitllii
ýi sanatetii iп munca

+ + + + +

Manualul calitatii + + + + +

Declaratie privind
сопfirmаrеа
identitnlii
benefi сiаrilоr efectivi
qi пеiпсаdrаrеа
acestora in situa{ia
condamnйrii репtrч
participarea la
activitatiale unei
organizafii sau
grupiri criminale,
pentru corupfie,
fraudб qi/sau spйlare
de bani.

+ + + +

7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
оfеrtеi
(Iara

тчА)*

cantitate
Ei unitate

de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerinfele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice

Lot 1 Lчсriri
de repara{ie
capitalй а
sediului
Inspectoratului
de Poli{iei
Rezina (or.
Rezina, str.
Yoluntarilor,
1)

Unicons AI S.R.L 14 985 661,03

1 buc.

Caves Grup S.R.L. 16 025 100,00

Eurogalex Prim
S.R.L.

16 l l9 647,88
+

Gebhardt-
Construct S.R.L.

lб 748 б10,97

Grееп Engineering
S.R.L.

16 8,7,7 085,00

Маgdа S.R.L. 20 70,7 591,72 +

+

4



comeпtarii:

Necorespunderi constate:

Uпiсопs Al S.R.L.

- garanlia Ьапсаrй este valabilй рАпй |а 28.|2,2021, s-a solicitat рбпё la 01.01.2022 - пu
corespunde;

- cifra medie de afaceri ре ultimii 3 ani este de 16 130 845,00, s-a solicitat egalй sau mai mаrе de

17 000 000,00 - nu corespunde;
- deviz 2-|-|, poz.104 Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual cu amestec uscat

aplicate la tavane, necesar l79,Зб m2, in оfеrtё |76,Зб m2 (abatere neinsemnatё);
- deviz 2-|-|8, poz.25, simbolul necesar CB22A -sisteme de Ьurlапе tip brass din tablб protejatё

anticoroziv, in ofertй СЕ2OА- sisteme de jgheaburi - пч corespunde;

Cayes Gruр S.R.L, (asociere сu Galicus S.R.L.30%)
- in deviz au fost depistate necorespunderi um urmeaza:

Nr.
poz.

solicitat oferit

82 СК2lА - Uqi confecfionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile
necesare uqilor montate in zidйrie de orice
natura, la construcfii cu inйl{imea рбпё la 35
m inclusiv, intr-un canat, cu suprafalatocului
рбпё la 7 mр inclusiv.

СКO3С - Uqi din lemn interioare iп dоuё
canaturi, ре сйрtuqеli Ei uqi pentru balcon,,
inclusiv izolalia tеrmiсё qi hidrofugё а
tocului.

8з СЮ5А - UEi confecfionate din profiluri din
mase plastice inclusiv аrmаturilе si
accesoriile necesare uqilor montate in zidёrie
de orice natura 1а construc{ii cu inёltimea

рбпй la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului рбпб lа 7 mp inclusiv.

СЮlА - Uяi confeclionate din profiluri
din aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare uqilor montate in
zidйrie de orice natura, la construcfii cu
inйllimea рбпй la 35 m inclusiv, intr-un
canat, cu suprafata tocului рбпё la 7 mр
inclusiv.

I44 СF5OВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, la pere{i si pere}i
despйr{itori, рrераrаrе mапчаlа а mortarului
3mm

сF52В - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec
uscat ре baza de ipsos, la tavan, рrераrаrе
manuala а mortarului 10 mm

145 СFslВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, 1а pereti si pere{i
despёrtitori, preparare manuala а mortarului.
Diferenta in plus sau in miniu pentru fiесаrе
1.0 mm

сF53В - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec
uscat ре Ъаzаdе ipsos, la tavane, preparare
manuala а mortarului. Diferenfa in plus sau
in miniu pentru fiecare 1,0 mm

153 СF5OВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, la pereti si perefi
despёrfitori, рrераrаrе manuala а mortarului
3mm

СF52В - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate mапuаl, cu amestec
uscat ре baza de ipsos, la tavan, рrераrаrе
manuala а mortarului l0 mm

154 СF5lВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, la pereti si pereti

СF53В - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec

uscat ре baza de ipsos, 1а tavane, рrераrаrе



despЁrfitori, preparare manuala а mortarului.

Diferen}a in plus sau in miniu pentru fiecare

1,0 mm

manuala а mortarului. Diferenla in plus sau

in miniu pentru fiecare 1,0 mm

161 сFstВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, la pereti si pereli
despёrtitori, preparare mапuаlа а mortarului.
Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare
1,0 mm

СF53В - Tencuieli interioare do 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec
uscat ре baza de ipsos, 1а tavane, рrераrаrе
manuala а mortarului. Diferen{a in plus sau

in miniu pentru fiecare 1,0 mm

|72 СF5OВ - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu amestec uscat

ре baza de ipsos, la pereti si pereli
despёrfitori, preparare manuala а mortarului
3mm

сF53В - Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, сu amestec

uscat ре baza de ipsos, 1а tavane, рrераrаrе
manuala а mortarului. Diferenla in plus sau

in miniu pentru fiecare 1,0 mm

з2 IEO3A - Efectuarea probei de etanqeitate la
presiune а conductelor de alimentare а

aparatelor de incёlzire (aeroterme,

tеrmосопчесtоаrе, convectoare de plinta,
etc.) avбnd diametrul de 3/8"

IC12A - leavб din otel йrё sudurб sau

sudurй longitudinal pentru construcfii,

JJ IEO3B - Efectuarea probei de etanEeitate la
presiune а conductelor de alimentare а

aparatelor de incёlzire (аеrоtеrmе,

termoconvectoare, convectoare de plinta,
etc.) avAnd diametrul de 1 1/4".

IEO3A - Efectuarea probei de etanqeitate la
presiune а conductelor de alimentare а

aparatelor de incёlzire (аеrоtеrmе,

termoconvectoare, convectoare de plinta,
etc.) avAnd diametrul de 3/8".

Oferta tehnicй nu corespunde.

Eurogalex Prim S.R.L,
- cifra medie de afaceri ре ultimii 3 ani este de || 202 829,00 lei, s-a solicitat egalй sau mai mаrе

de 17 000 000,00 lei - nu corespunde;

Gebhardt - Сопstruсl ý.Л.L (asociere Edd Coпstr S,R.L. 50%)

- poz. 19 necesar RCsUO9B - Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200

m distanta cu iпсёrсйturа рАпё la 200 kg, s-a oferit RpCUO9B - Transporturi cu mijloace manuale

cu tomberonul la maximum 200 m distanta сч iпсёrсйturа рАпё la 200 kg;

- poz.16 necesar RCsVO9B - Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200

m distanta cu iпсйrсёturа рбпё la 200 kg , s-a oferit RpCUO9B - Transporturi cu mijloace

manuale cu tomberonul 1а maximum 200 m distanta cu iпсйrсёturа рiпб lа 200 kg;

- poz.6 necesar RCsVO9B - Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m

distanta cu incёrcбtura рбпй la 200 kg, s-a oferit RpCUO9B - Transporturi cu mijloace mапuаlе

cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu iпсбrсйturа рАпй la 200 kg ;

- Oferta nu corespunde.

G rееп Епgiпе е riпg ý.Д.L
- S-a solicitat poz. 6 08_0з-575-1 Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

(Установка ограничителей перенапряжений опсl-в/4Р , in ofertб 08-03_572-1- Bloc de

соmапdЙ de executare deschisё, inйlfime qi l6{ime рбпб la t0O0x800 mm, montat ре perete;

- deviz 20,,Semnalizarc depaz6, poz.13 necesar 10-04-066-05- Aparataj de perete: sonerie *

stroboscop, in оfеrtй 10_04-066-06 -Aparataj de perete, tablou de semnalizarc de studiou sau de

coridor;



- lucrбrile executate in ultimul an de activitate total in sumй de 11 819 815,00 lei, s-a solicitat egal

sau mai mаrе decflt valoaroa ofertei - nu corespunde;

Magda S.R.a.
- nu а prezentat rйspuns 1а clarificёri.

8. Репtrч еlшсidаrеа чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ulrri anormal de sсйzut) s-

а solicitat:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч чп singur lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: Рrе{чl cel mai scf,zut,

12. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч se aplicf,

1з. in чrmа ехаmiпйri, evaluirii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de atribuire s-a

decis:

Anularea procedurii de achizi}ie рuЬliсй:

in temeiul жt. 7 | alin. ( 1 ) lit. с) qi d) din Legea ш. 1 3 | 12015 privind achizitiile publice.

дrgumепtаrе: Nici unu din ofertanti nu а indeplinit cerintele de calificare sau nu au depus о ofertй

conform6.

14. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрului de luсru репtru achizi{ii:

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitati

Rezumatul rйspunsului operatorului
economic

22.||.202t

Unicons AI S.R.L

prezentarea
documentelor
justificate din

DUAE

оЕ а prezentat documentele solicitate.

Caves Grup S.R.L. оЕ а prezentat documentele solicitate.

Eurogalex Prim
S.R.L.

ОЕ а prezentat documentele solicitate.

Gebhardt-Construct
S.R.L.

ОЕ а prezentat dосumепtеlе solicitate.

Green Engineering
S.R.L.

ОЕ а prezentat documentele solicitate.

Magda S.R.L. ОЕ пч а prezentat documentele
solicitate.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului есоцоmiс Motivul respin gerii/descalifi сf, rii
Unicons AI S.R.L @ile аrt. 69 alin. (6) lit. а) 9i Ь)

din Lesea пr. l3l/2015 privind асhiцllilg_рчhЦgе._
Caves Grup S.R.L. @bderile art,69 alin. (6) lit, Ь) din

Lesea пr. l З l/2015 privind achiziliile рuЦЦ99j_
Eurogalex Prim S.R.L. @derile аrt.69 alin. (6) lit. а) din

Legea пr. l31l2015 privind achiziliile publice.

Gebhardt-Construct S.R.L. @derile art.69 alin. (6) lit. Ь) din

Lesea пr. 131/20l5 privind achiziliile publice.

Green Engineering S.R.L. @vederile art.69 alin. (6) lit. Ь) din

Legea пr. 131i2015 privind achiziliile publice.

Magda S.R.L. @vederile art. 69 alin. (6) lit. Ь) din

Legea пr. 1З1l20l5 privind achizitiile publb



Dепumirеа operatorului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Unicons AI S.R.L 29.12.202l е-mаil

Caves Grup S.R.L. 29.12.202| e-mail

Eurogalex Prim S.R.L. 29.|2.202l e-mail

Gebhardt-Construct S.R.L. 29.12.202l e-mail

Green Engineering S.R.L. 29.|2.202l е-mаil

Masda S.R.L. 29.|2.202| e-mail

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

l'uciu репtru ichiziYii se realizeazd tп coпformitate сч prevederile art. 3l al Legii пr. 13 ] diп 3 iulie

20l5 priviпd achiziyiile publice)

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de luсrа declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа iпc_heierea

coпtractalui/contractelor iпdiсмеЪfоst respectat (ехсерtfrпd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr,

1з1 diп з iulie 2015 priviпd achizi\iile publice ), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor EVsaa

recep|iondrii rapoartelir de monitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi sola|ionate.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grapal de luсrч репtrч achizi|ii сопJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de aihizЦie,fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lчсru репtrч achizifii:

AFTENIUC Arcadie



DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului  
privind achiziționarea serviciilor transport date pentru anul 2022 

 
Nr. 131/21 din 31.12.2021         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii transport date pentru anul 2022 
Cod CPV 72318000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636973117980 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636973117980?tab=contract-
notice  
Data publicării: 15.11.2021 

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: 16.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_89_1.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 443 802,50 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
1 
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5. Până la termenul-limită (data 07.12.2021, ora 09:00), a depus oferta un ofertant: 

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) 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 

prezentat 

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

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 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 

*Dreptul de a presta servicii de transport de date pe teritoriul 
Republicii Moldova - copia documentului permisiv sau link-ul pentru 
accesarea unei baze de date, semnată electronic de către operatorul 
economic 

prezentat1 

*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 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia prezentat 

2 
 



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

prezentat 

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

prezentat 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. - Operatorul economic 
„Moldtelecom” SA a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită 
indicat (17.12.2021) în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/263 din 14.12.2021. 
 
Comentarii: 
 
*1 Operatorul economic „Moldtelecom” SA, pentru această cerință, a indicat link-ul pentru accesarea 
unei baze de date https://anrceti.md/lista_furnizori_servicii_retele_ce (în DUAE, în poziția 4A.2.3 din 
Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici, conform solicitării autorității 
contractante din poziția 4A.2.1 a aceluiași capitol). 
 

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 

Servicii transport date pentru anul 2022 
Lotul nr. 1 

Servicii transport date 
„100/100 Mbps 3 IP” 

pentru oficiile teritoriale 
ale Agenției Servicii 

Publice 

„Moldtelecom” 
SA 

675 000,00  
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Lotul nr. 2 
Servicii transport date 

„Ethernet Layer 2” 
pentru oficiile teritoriale 

ale Agenției Servicii 
Publice 

„Moldtelecom” 
SA 

18 000,00 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Lotul nr. 3 
Servicii transport date 

„50/50 Mbps 1 IP” 
pentru oficiile teritoriale 

ale Agenției Servicii 
Publice 

„Moldtelecom” 
SA 

340 000,00 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Lotul nr. 4 
Servicii transport date 
„100/100 Mbps 1IP” 

pentru oficiile teritoriale 
ale Agenției Servicii 

Publice 

„Moldtelecom” 
SA 

234 000,00 
 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
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Lotul nr. 5 
Servicii transport date 
pentru  interconectarea 

sediului din mun. 
Chișinău, str. Alexandru  

cel Bun, 56 cu sediul 
central  

mun. Chișinău, str. A. 
Pușkin, 42 

„Moldtelecom” 
SA 

 

35 000,00 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Lotul nr. 6 
Servicii transport date 

pentru   interconectarea 
sediului din mun. 

Chișinău, str. A. Pușkin, 
47 cu sediul central mun. 

Chișinău,  
str. A. Pușkin, 42 

„Moldtelecom” 
SA 

 

35 000,00 
 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

Lotul nr. 7 
Servicii transport date 
„100/100 Mbps 1IP” 

pentru secția de 
înmatriculare a 
vehiculelor din  

or. Tiraspol,  
str. Ușakov, 14 

 
 

Achiziția nu a avut loc. 

Lotul nr. 8 
Servicii transport date 
„100/100 Mbps 1IP” 

pentru secția de 
înmatriculare a 
vehiculelor din  

or. Rîbnița,  
str. Gagarin, 11 

 
 

Achiziția nu a avut loc. 

 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
4 

 



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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr. 1 
Servicii transport 

date „100/100 Mbps 
3 IP” pentru oficiile 

teritoriale ale 
Agenției Servicii 

Publice 

 
 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 
 
 

-/- 675 000,00 675 000,00 

 
 
 

810 000,00 

Lotul nr. 2 
Servicii transport 

date „Ethernet Layer 
2” pentru oficiile 

teritoriale ale 
Agenției Servicii 

Publice 

 
 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 
 
 

-/- 18 000,00 18 000,00 

 
 
 

21 600,00 

Lotul nr. 3 
Servicii transport 

date „50/50 Mbps 1 
IP” pentru oficiile 

teritoriale ale 
Agenției Servicii 

Publice 

 
 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 
 
 

-/- 340 000,00 340 000,00 

 
 
 

408 000,00 

Lotul nr. 4 
Servicii transport 

date „100/100 Mbps 
1IP” pentru oficiile 

teritoriale ale 
Agenției Servicii 

Publice 

 

 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 

 
 

-/- 234 000,00 
 

234 000,00 
 

 

 
 

280 800,00 

Lotul nr. 5 
Servicii transport 

date pentru  
interconectarea 

sediului din mun. 
Chișinău, str. 

Alexandru  
cel Bun, 56 cu sediul 

 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 
 

-/- 35 000,00 
 
 

35 000,00 
 
 

 
 
 

42 000,00 
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central  
mun. Chișinău, str. 

A. Pușkin, 42 
Lotul nr. 6 

Servicii transport 
date pentru   

interconectarea 
sediului din mun. 
Chișinău, str. A. 

Pușkin, 47 cu sediul 
central mun. 

Chișinău,  
str. A. Pușkin, 42 

 
 
 
 

„Moldtelecom” 
SA 

 
 
 
 

-/- 

 
 
 
 

35 000,00 
 

 
 
 

35 000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

42 000,00 

Lotul nr. 7 
Servicii transport 

date „100/100 Mbps 
1IP” pentru secția de 

înmatriculare a 
vehiculelor din  

or. Tiraspol,  
str. Ușakov, 14 

 
 
 

Achiziția nu a avut loc. 

Lotul nr. 8 
Servicii transport 

date „100/100 Mbps 
1IP” pentru secția de 

înmatriculare a 
vehiculelor din  
or. Rîbnița, s 

tr. Gagarin, 11 

 
 
 

Achiziția nu a avut loc. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții 
publice pentru loturile nr. 7 și nr. 8. 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

„Moldtelecom” SA 
 

17.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

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

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
 
 

Între
prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

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. 
2309 31.12.2021 

 
 

72318
000-7 

 
 

1 337 000,00 1 604 400,00 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. 
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Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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DAREA DE SEAMĂ 
        de atribuire a contractului de achiziții publice 

 
Nr.1 din 03.01.2022  

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante IPLT”Alexandr Pușkin”din or.Anenii Noi 
Localitate Or.Anenii Noi 
IDNO 1012620008972 
Adresa Str.Chișinăului 26 
Număr de telefon 0265/2-34/96 
Număr de fax 0265/2-34/96 
E-mail alexandr.puskin.00@mail.ru 
Adresa de internet Achizitii.md 
Persoana de contact Lungu Ana 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii   Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Servicii de transport 
Cod CPV 60100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

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

 Nr: 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1637750117011 
 
 
 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:03.12.2021 Ora:14:23 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1637750117011 
 
 
 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1637750117011 
 
 
 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronic□ 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 311059.16 
 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
1. SRL”OCTASPEX-TRANS 30.11.2021 
2.”MSM-MR” SRL 02.12.2021 
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 02.12.2021, ora 13:00), au fost depuse 2 (doua) oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL”OCTASPEX-TRANS 1003600003546 Budescu Sergiu 
”MSM-MR” SRL 1017600052059 Chirita Marina 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 03.12.2021 ora 14:23. 
 
Oferte întârziate (după caz):Nu au fost. 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
SRL”OCTASPEX-TRANS + + +  
”MSM-MR” SRL + + +  
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(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 

8. Modalitatea de evaluare: 
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

preţul cel mai scăzut                                           
costul cel mai scăzut                     □                                  
cel mai bun raport calitate-preţ     □                
cel mai bun raport calitate-cost     □              

 

 
10. Informația privind ofertele examinate: 

 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

SRL”OCTAS
PEX-TRANS 

„MSM-
MR”SRL 

   

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

1 Servicii de transport 
s.Socoleni 

zile 94   

20
1.

59
 

+       
 

2 Servicii de transport 
s.Beriozchi 

zile 94 

40
9.

57
 

+         
 

3 Servicii de transport 
s.Cretoaia/Tintareni 

zile 94 

63
8.

29
 

+         

4 Servicii de transport 
s.Ruseni 

zile 94   

28
7.

22
 

+       
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5 Servicii de transport 
s.Albinita 

zile 94   

69
.1

3 

+       

 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

 

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

 
* Informația privind rezultatele licitației electronice: 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori 

Prețul fără TVA /noile 
valori 

Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat 

1.Servicii de transport 
s.Socoleni 

1 ”MSM-MR” SRL 18950.00 
2 SRL”OCTASPEX-TRANS 19000.00 

2.Servicii de transport 
s.Beriozchi 

1 SRL”OCTASPEX-TRANS 38500.00 
2 ”MSM-MR” SRL 39000.00 

3.Servicii de transport 
s.Cretoaia/Tintareni 

1 SRL”OCTASPEX-TRANS 60000.00 
 

 2 ”MSM-MR” SRL 79950.00 
4.Servicii de transport s.Ruseni 1 ”MSM-MR” SRL 26999.00 

2 SRL”OCTASPEX-TRANS 27000.00 
5.Servicii de transport 1 ”MSM-MR” SRL 6499.00 
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s.Albinita 2 SRL”OCTASPEX-TRANS 6500.00 
 

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire: 

 
Data solicitării documentelor confirmative:  
Data prezentării documentelor confirmative:  

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 

documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
1.Servicii de transport 
s.Socoleni 

O
fe

rta
 

Certificatul 
de 

inregistrare a 
intreprinderii 
emis de catre 

Camera 
Inregistrarii 

de Stat 

Licenta 
de 

activitate 
si anexa 

Informatii 
generale 
despre 

ofertant 

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 

din 
ultimul 
bilant 

Certificat de la 
organele 

Inspectoratului 
Fiscal privind 
lipsa datoriilor 

la Bugetul 
Public 

National 

Declaratie 
privind 

respectarea 
conditiilor 
in punctual 

6 

DUAE    

SRL”MSM-MR” + + + + + + + +    
2.Servicii de transport 
s.Beriozchi 

O
fe

rta
 

C
er

tif
ic

at
ul

 
de

 
in

re
gi

st
ra

re
 a

 
in

tre
pr

in
de

rii
 

em
is

 d
e 

ca
tre

 

Li
ce

nt
a 

de
 

ac
tiv

ita
te

 si
 

an
ex

a 

In
fo

rm
at

ii 
ge

ne
ra

le
 

de
sp

re
 

of
er

ta
nt

 

R
ap

or
t 

fin
an

ci
ar

 p
e 

ba
za

 d
at

el
or

 
di

n 
ul

tim
ul

 
C

er
tif

ic
at

 d
e 

la
 o

rg
an

el
e 

In
sp

ec
to

ra
tu

l
ui

 F
is

ca
l 

pr
iv

in
d 

lip
sa

 
da

to
rii

lo
r l

a 
D

ec
la

ra
tie

 
pr

iv
in

d 
re

sp
ec

ta
re

a 
co

nd
iti

ilo
r i

n 
pu

nc
tu

al
 6

 
D

U
A

E    

SRL”OCTASPEX-TRANS + + + + + + + +    
3.Servicii de transport 
s.Cretoaia/Tintareni 
 

Oferta Certificatul 
de 
inregistrare a 
intreprinderii 
emis de catre 
Camera 
Inregistrarii 
de Stat 

Licenta 
de 
activitate 
si anexa 

Informatii 
generale 
despre 
ofertant 

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 
din 
ultimul 
bilant 

Certificat de la 
organele 
Inspectoratului 
Fiscal privind 
lipsa datoriilor 
la Bugetul 
Public 
National 

Declaratie 
privind 
respectarea 
conditiilor 
in punctual 
6 

DUAE    

SRL”OCTASPEX-TRANS + + + + + + + +    
4. Servicii de transport 
s.Ruseni 

Oferta Certificatul 
de 
inregistrare a 
intreprinderii 
emis de catre 
Camera 
Inregistrarii 
de Stat 

Licenta 
de 
activitate 
si anexa 

Informatii 
generale 
despre 
ofertant 

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 
din 
ultimul 
bilant 

Certificat de la 
organele 
Inspectoratului 
Fiscal privind 
lipsa datoriilor 
la Bugetul 
Public 
National 

Declaratie 
privind 
respectarea 
conditiilor 
in punctual 
6 

DUAE    

SRL”MSM-MR” + + + + + + + +    
5. Servicii de transport 
s.Albinita 

Oferta Certificatul 
de 
inregistrare a 
intreprinderii 
emis de catre 
Camera 
Inregistrarii 
de Stat 

Licenta 
de 
activitate 
si anexa 

Informatii 
generale 
despre 
ofertant 

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 
din 
ultimul 
bilant 

Certificat de la 
organele 
Inspectoratului 
Fiscal privind 
lipsa datoriilor 
la Bugetul 
Public 
National 

Declaratie 
privind 
respectarea 
conditiilor 
in punctual 
6 

DUAE    

SRL”MSM-MR” + + + + + + + +    
 

14. Ofertanții respinși/descalificați:Nu au fost. 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
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Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu  
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14. 
 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
 
 
 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

1.Servicii de 
transport s.Socoleni 

SRL”MSM-
MR” 

 94  zile 201.59 18950.00 18950.00 

4. Servicii de 
transport s.Ruseni 

SRL“MSM-
MR” 

 94 zile 287.22 26999.00 26999.00 

2.Servicii de 
transport s.Beriozchi 

SRL“MSM-
MR” 

 94  zile 414.89 39000.00 39000.00 

3.Servicii de 
transport 
s.Cretoaia/Tintareni 
 

SRL“MSM-
MR” 

 94 zile 850.53 79950.00 79950.00 

5. Servicii de 
transport s.Albinita 

SRL”MSM-
MR” 

 94 zile 69.13 6499.00 6499.00 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“MSM-MR”SRL 24.12.2021 Achizitii.md / prin e-mail 
 
Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 
 

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

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

19. 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

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

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

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

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Număru
l 
contract
ului 

Data 
contractul

ui 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1. “MSM-MR”SRL Nr.1 03.01.2022 60100000-9 171 398.00 171 398.00 31.07.2022 

 
19.      Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute 
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că 
în cazul depunerii contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                              Lungu Ana                             ____________________ 

                                                     (Semnătura) 
 

L.Ș. 
 















model-tip

DARE DE SEAMĂ

reexaminata (s-a completat p.12 

“Informaţia privind factorii de evaluare”)

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

Nr. 10 din 21.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

*

Denumirea autorităţii contractante C o n s iliu l R a io n a l S o ld a n e s ti

Localitate o r .S o ld a n e s ti

1DNO 1 0 0 7 6 0 1 0 0 6 4 0 5

Adresa o r .S o ld a n e s ti s t r .3 1 A u g u s t 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 s e c tia e c o n o m ie .s d @ g m a il .c o m

Adresa de internet
Persoana de contact G a lin a  N an i

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri a L ic i t a t ie  d e s c h is ă  

□ A lte le :  [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) N r:

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ S e r v ic i i  □ L u crări □
%

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2022
Cod CPV 09132000-3
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: : *
o c d s -b 3  vvdpl - M D - 1 6 3 8 7 9 2 5 2 0 7 5 8

L in k -u l:  a c h iz it i i .m d /r o /p u b lic /te n d e r /2 1 0 4 8 1 3 7

D a ta  p u b lic ă r ii:  06.12.2021
Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e - l ic i ta t ie .m d ;  □ y p te n d e r .m d

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

L in k -u l:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ A c o r d -c a d r u  a S is t e m  d in a m ic  d e  a c h iz i ţ ie  a L ic i t a t ie
* *

e le c tr o n ic ă  n C a ta lo g  e le c tr o n ic

Sursa de finanţare
*

□Buget de stat; n 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 ;  n A l t e  su rse : [Indicaţi]

mailto:sectiaeconomie.sd@gmail.com
http://www.mtender.gov.md


Valoarea estimată (lei, fără TVA) 235962

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 16.12.2021 ora 9:00), a fost depusa o singura ofertă;

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL”Vento Retail” 1009600044712 Cernetchi Serghei
2.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

%
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
P ro p u n e re a  te h n ic ă +
P ro p u n e re a  f in a n c ia ră +
D U A E +
G a ra n ţia  p e n tru  o fe r tă  
(după caz)

+ ■•

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

S p e c if ic a ţia  te h n ic ă  
anexa nr.23 la

+

S p e c if ic a ţia  te h n ic ă  
anexa nr.23

+

C e re re  d e  p a r tic ip a re  
anexa nr.7

+
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D e c la ra ţie  p r iv in d  
v a la b ili ta te a  o fe rte i 
anexa nr.8

+

S c riso a re  d e  g a ra n ţie  
b a n c a ra  a  o f e r te i ( l%  d in  
su m a  fa ra  TVA) anexa 
nr.9

+

L is ta  a m p la să r ii  s ta li i lo r  
P E C O

+

C e rtif ic a t d e  
c o n fo rm ita te  sau  a lt 
c e r tif ic a te  c o n f irm a t 
e c h iv a le n t ce  c o n firm  
c a lita te a  p ro d u s e lo r  
p e tro lie re  o fe r ite  p e n tru  
(b e n z in a  -  A 9 5 )

+

C e rtif ic a t d e  e fe c tu a re a  
s is te m a tic ă  a  p lă ţii 
im p o z ite lo r ,c o n tr ib u ţii lo r  
e lib e ra t d e  In sp e c to ra tu l 
F isca l

+

*

C e rtif ic a t/D e c iz ie  de 
în re g is tra re  a 
în tre p r in d e r ii /E x s tra s  d in  
R eg is tru l d e  S ta t al 
p e rso a n e lo r  ju r id ic e

+

In fo rm a ţii g e n e ra le  
d e sp re  o fe r ta n t 
anexa nr.l 1

+

R a p o rt f in a n c ia r  a n .2 0 2 0  
v iza t si în re g is tra t de 
o rg a n e lle  c o m p e te n te

+

L ic e n ţa  in d o m e n iu +
D U A E +

(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

( fă ră
T V A )*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderii 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Produse petroliere pentru 
anul 2022

SRL”Vento
Retail”

225207,00 litru -f +

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
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-pret □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(în cazul in care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de , se
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
SRL “Vento Retail” Total -  lOOp

Denumire factorul - Cel 
mai mic preţ

60p 17,10
•

6%

Denumire factorul -  cel 
mare discaunt

40p l,5p 40

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
4



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:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 
de măsură

Preţul unitar 
(Ură TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Produse petroliere 
pentru anul 2022 SRL”Vento

Retail”

13170
litri 225207,00 225207,00 270248,40

Anularea procedurii de achiziţie publică:
A

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

SRL”Vento Retail” 17 .12 .2021 v .n o v a c @ v e n to .m d

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
-------------x ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In cazu l în  c a re  v a lo a re a  e s t im a tă  a  c o n tra c tu lu i e s te  
m ai m ic ă  d e c â t p ra g u r i le  p re v ă z u te  la  a rt. 2 a lin . (3 ) 
al L eg ii nr. 131 d in  3 iu lie  2 0 1 5  p r iv in d  a c h iz iţ i i le  
p u b lic e

□ 6 zile în  c azu l tra n s m ite r i i  c o m u n ic ă r ii  p rin  
m ijlo a c e  e le c tro n ic e  ş i/s a u  fax  □
□  11 z ile  îri c azu l n e tra n s m ite r ii  c o m u n ic ă r ii  p rin  
m ijlo a c e  e le c tro n ic e  ş i/s a u  fax  □

A

In  cazu l în  c a re  v a lo a re a  e s t im a tă  a  c o n tra c tu lu i e s te  
e g a lă  sau  m ai m a re  d e c â t p ra g u r i le  p re v ă z u te  la  a rt. 2 
a lin . (3 ) al L eg ii n r. 131 d in  3 iu lie  2 0 1 5  p r iv in d  
a c h iz iţii le  p u b lic e

□  11 z ile  în  cazu l tra n s m ite r i i  c o m u n ic ă r ii  p rin  
m ijlo a c e  e le c tro n ic e  ş i/s a u  fax  □

□  16 z ile  în  cazu l n e tra n s m ite r ii  c o m u n ic ă r ii p rin  
m ijlo a c e  e le c tro n ic e  ş i/s a u  fax

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat *

*
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Denumirea
operatorului

economic

— * ------------------------  ' : ----------

Întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

Pi l

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractulu
i/acordului-

cadru

. . . ' ' ‘ • 
tară TVA

•

W ' : V >•-'* ; v v? - ̂  X w. v?<>

: • s : 
•  « •inclusiv

• ............. . . .  .

TVA
■. . .

■ • : • *;

SRL”Vento
Retail”

autohton 41/21 21.12.20
21

09132000-
3

225207,00 270248,40 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 
verzi)? (DA/NU)

• . . .

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut □

•

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ n 

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) a! 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 corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume) (Semnătura)
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.1/22 din 04.01.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:ocds-b3wdp1-MD-1639143890397 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 

Cod CPV 03100000-2 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 
Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1639143890397 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1639143890397?tab=contract-notice 

Data publicării: 10.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_94_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 
Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700 000,00 

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

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a 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/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

http://www.mtender.gov.md/
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 20.12.2021, ora 16:00), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Intervetcom” 1002600022588 Ion Crețu 

2. SRL „Acustic Tehnologie” 1003600041432 Igor Akimov/ Igor Kojanov 

3. SRL „Geoter Com” 1003600009799 Gheorghe Ciudin 

4. SRL „Lovis Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone 

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

prezentate de către operatorii economici: 

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

S
R

L
 

„I
n
te

rv
et

co
m

” 

S
R

L
 „

A
cu

st
ic

 

T
eh

n
o
lo

g
ie

” 

S
R

L
 „

G
eo

te
r 

C
o
m

” 

S
R

L
 „

L
o
v
is

 

A
n
g
ro

” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Propunerea financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

DUAE 
Documentului Unic de Achiziţii 

European 
prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit 
prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional 

prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau 
certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de 

transport” sau „Certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa 

alimentelor a unității de transport” 

prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată 

prin referire la specificații sau standarde relevante 
prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și 

experienței pentru cel puțin 12 luni de activitate. 
prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 
statut „în 

așteptare” 

(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)) 

1. La lotul „Ouă de găină”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Intervetcom”. 

În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 

constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 

atribuire. Se propune achiziţionarea lotului  menţionat de la operatorul economic SRL „Intervetcom”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (buc.) 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Ouă de SRL „Intervetcom” 490 000,00 350000 + + 
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găină SRL „Acustic Tehnologie” 630 000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Geoter Com” 742 700,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Lovis Angro” 743 750,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

* 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 

22.12.21 SRL „Intervetcom” 
Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia 

obligatorie. 

A prezentat informațiile 

solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru un singur lot        

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
(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   

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  (buc.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Ouă de găină SRL „Intervetcom” 350000 1,40 490000,00 588000,00 
 

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 

SRL „Intervetcom” 

28.12.2021 prin e-mail 
SRL „Acustic Tehnologie” 

SRL „Geoter Com” 

SRL „Lovis Angro” 
(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) 
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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 Codu lui Civil al 

Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul

ui 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/ 

a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 

inclusiv 

TVA 

SRL „Intervetcom” - 14/2 04.01.2022 03142500-3 490000,00 588000,00 25.12.2022 

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): 
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. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ex.: Tatiana Marian 
tel.: 022 25 21 49 

e-mail: tatiana.marian@army.md 

mailto:tatiana.marian@army.md
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D A R E A  D E  S E A M Ă  
d e  a tr ib u ir e  a c o n tr a c tu lu i  d e  a ch iz iţ i i  p u b l ic e  X  
d e  în c h e ie r e  a a c o r d u lu i - c a d r u  □
d e  a n u la r e  a p r o c e d u r i i  d e  a tr ib u ir e  □

Nr. 1/22 Din 03.01.2022 .

Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  au tor ită ţ i i  co n tr a c ta n te Inspec toratul  pent ru P rotecţ ia  Mediu lu i
L ocalita te Mu n. Ch is i nău ,  str. Co ns tan t in  T ăna se ,  9
ID N O 1 01 8 6 010 00 09 8
A dresa M u n . Chiş inău,  str. Co ns tan t in  Tănase ,  9
N u m ă r  de telefon / 0 2 2 / 2 2 6 9 3 2
N u m ă r  de fax 0 2 2 / 2 2 6 9 3 2
E -m ail i a c u b @ ip m . g o v . md
A d r e sa  de in tern et w w w . ip m . g o v .m d
P er so a n a  de co n ta ct Viorel  l acub

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul p roced u r i i  de  
atr ib u ire  ap lica te

Lici taţ ie publ ică

T ipu l ob iec tu lu i  
con trac tu lu i de  
ach iz it ie /a c o rd u lu i-c a d r u

Bunur i  x Servici i  □ Lucrări  □

O b iectu l de ach iz iţ ie Produse petro liere pentru  anul 2022
C od C P V 09100000-0
E x p u n er ea  
m otivu lu i /tem eiu lu i  
priv ind  a leger ii  
p rocedu rii  de a tr ib u ire
(în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea 
ofertelor de preţuri)
Nr. p ro ced u r i i  de  
atr ib u ire  (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr: o c d s - b 3 w d p  1 - M D - 1 6 3 8 9 5 9 2 1 5 2 1 9
Link-ul :  https://achiz.i t i i .m d/ ro /p u b l i c / t en d e r / 2 1048267 /

D ata  şi ora  d esch id er i i  
oferte lor

Data:  21.12.2021 Ora:  13.30

A n u n ţ  de in tenţie  
p u b lica t  în  B A P

N u  □ Da x
Data:  30.1 1.2021 
Link-ul :
h t t ps : / / t e nde r .gov .md/ ro / sys tem/ f l l e s /bap /2014 /bap  nr 93 O.pdf

A n u n ţ  de p art ic ip are  
p u b lica t  în  B A P /
Invitaţia  de p art ic ip are  
tran sm isă

Nr:

Link-ul :  m t e n d e r .q o v . m d/ t en d e rs / o cd s - b3 w dp 1 -M D - 1 6 3 8 9 5 9 2 1 5 2 1 9

Data publ icăr i i /  
t ransmiter i i :  08.12.2021

T eh n ic i  şi in s tr u m e n te  
sp ec if ice  de a tr ib u ire

N u n ac o r d - c a d r u a  s i s t em d i na mi c  de ac h i z i ţ i e a  l icitaţie e l ec t ron icăn  
ca ta log  e l ec t ro n i ca

Su rsa  de f in an ţare
Buge t  de stat x 
Buge t  C N À M  □ 
Buget  C N A S  □ 
Surse  ex terne □

1

mailto:iacub@ipm.gov
http://www.ipm.gov.md
https://achiz.itii.md/ro/public/tender/21048267/
https://tender.gov.md/ro/system/flles/bap/2014/bap


Al te  surse:

V a lo a re a  e s t im a tă  (lei, 
fă ră  TVA)

1 5 0 0 0 0 0 ,0 0

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

D e n u m ir e a  o p e r a to r i lo r  e c o n o m ic i D a ta  d ep u n er i i  cereri i  d e  p art ic ip are
iC S  Luko i l  M o l d o v a  S R L 21 .1 2 .2 02 1

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

D ata  solic itării  c lar if icăr ilor
D e n u m ir e a  o p era to r u lu i  e c o n o m ic

E x p u n e r e a  su cc in tă  a r e zu m a tu lu i  
d em ersu lu i
D a ta  tran sm iter ii
R ă sp u n su l  la d em er s E xpu ner ea  succintă  a răspunsu lu i:
C o n tes ta r ea  d o c u m e n ta ţ ie i  de a tr ib u ire N u  □ D a □

Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

R e z u m a tu l  m o d if ic ă r i lo r
P u b lic a te  în  B A P /a lt e  m ij lo a c e lo r  de  
in fo rm a re  (după caz)

Indicaţi  sur sa  ut i l izată şi data publ icări i :

T r a n sm ise  o p era to r i lo r  ec o n o m ic i  în reg is tra ţ i Data:

T e r m e n - l im ită  de d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
oferte lor  p re lun g it

Nu □
Da □ Cu zile

Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 12:00), au fost d e p u s e  1 oferte:

D e n u m ir e a  o p era to r i lo r  
e c o n o m ic i

ID N O A so c ia ţ i i /a d m in is tra to r i i

ICS Lukoil M oldova SRL 1002600005897 Simonov Dumitru

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 21.12.2021 ora 13:30.

Oferte întârziate (după caz):

D e n u m ir e a  o p era to r i lo r  
e c o n o m ic i

D ata ,  ora  p rezen tării N oti f icăr i  privind  
rest itu irea  o fer te lor

Documentele ce constituie oferta:

D e n u m ir e a
o p era tor i lor

eco n o m ic i

P r o p u n e r e a
teh n ică

P r o p u n e r e a
f in an c iară

DIJAE G a r a n ţ ia  
pentru  ofertă

ICS Lukoil Moldova 
SRL

+ + + +

2



(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,, + ” în cazul prezentării, ’ în cazul
neprezentării)
C o n s ta tă r i /C o m e n ta r i i  (după caz):    __________ _

Modalitatea de evaluare:

Pentru f iecare lot x Pent ru  mai mul t e  loturi cum ula te  □ Pentru toate loturi le □

Alte  limitări  pr ivind număru l  de loturi care 
pot  fi at r ibuite aceluiaşi  o fer t ant
Just if i carea deciziei  de  a nu at r ibui  con tractul  
pe loturi

Criteriul de atribuire aplicat:

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

preţul  cel mai scăzut  x 
costul  cel mai scăzut  □ 
cel mai bun rapor t  cal i t ate -preţ  □ 
cel mai bun raport  ca l i t at e-cos t  □

Informaţia privind ofertele depuse:

O p e r a t o r i  e c o n o m ic i
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(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: ,, + ” în cazul 
corespunderii şi prin  ” în cazul necorespunderii)

C o n s ta tă r i /C o m e n ta r i i  (se com pletează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în docum entaţia de atribuire, cu expunerea neconform ităţii)

^ In fo r m a ţia  p r iv in d  fa c to r i i  d e  e v a lu a r e  se p r e z in tă  astfel:

(Se va com pleta tabelul de mai jo s  pen tru  loturile care au fo s t  atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel m ai bun raport calitate-cost)

D e n u m ir e a  fa cto ru lu i  de e v a lu a r e  şi 
p o n d e r e a  f iec ă ru i  factor

V a lo a re a  d in  o fer tă P u n cta ju l  ca lcu la t

De n u mi re a  operato ru lui  ec o no m ic

D enu mi rea  lotului (se va indica punctajul 
total p er  Iot)

Factorul  1

Factorul  n

Denu mire a  lotului
(se va indica punctajul 

total per lot)

Factorul  1

Factorul  n

* I n fo r m a ţ ia  p r iv in d  r e z u lta te le  l ic ita ţ ie i  e lec tro n ice :
(Se va com pleta tabelul de m ai jo s  în cazul aplicării licitaţiei electronice)

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 R u n d a  1 R u n d a  n
Lotul 1 M otorină Euro-5 Benzină Premium-95 P re ţu l  fără  T V A /n o i le  

va lor i
P re ţu l  fă ră  T V A  /noile  

valor i
ICS Lukoil M oldova SRL 1006360,00

Lotul 2 Benzină Prem ium -95 P reţu l fă ră  T V A  /n o ile  
va lor i

Preţu l fără  T V A  /n o ile  
valor i

ICS Lukoil M oldova SRL 323000,00

Lotul 3 Gaz lichifiat Preţu l fără  T V A  /n o ile  
va lor i

P re ţu l  fără  T V A  /n o ile  
valor i

ICS Lukoil M oldova SRL 117222,22

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

De n u mi re a  lotului C la sa m e n tu l D e n u m ir e a  o p era to r u lu i  
e c o n o m ic

P re ţu l  o ferte i  fără  
T V A /P u n c ta j u l  a cu m u la t

Lotul 1 Motorină Euro 5 1 ICS Lukoil Moldova SRL 1006360,00
2 ■
3

Lotul 2 Benzină Premium 95 1 ICS Lukoil Moldova SRL 323000,00
2
3

Lotul 3 Gaz lichifiat 1 ICS Lukoil Moldova SRL 117222,22

4



2
3

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

O p er a to r u l  ec o n o m ic D o c u m e n t u l
şi/sau

in fo r m a ţ ia
so l ic ita tă

D a ta  tran sm iter ii R ă sp u n su l  o p era to r u lu i  ec o n o m ic

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

Data solicitării documentelor confirmative: _21.12 .2020_  
Data prezentării documentelor confirmative; _21.12.2020

D e n u m ir e a
op era toru lu i

e c o n o m ic

Se in d ică  d o c u m e n te le  c o n f irm a t iv e  p r iv in d  se lec ţia  şi ca l i f icarea  O E  co n fo rm  
d o cu m e n ta ţ ie i  d e  a tr ib u ire  (inclusive DUAE)

Lotul 1 Motorină 
Euro 5

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

D U A E O l e n a S p e c i f i  

c a ţ i i  d e  

p r e ţ  

( F - 4  2 )

S p e c i f i  

c a ţ i i  

t e h n ic e  

( F - 4 . 1)

C e r t i f i c a t

d e

î n r e g i s t r a

re

( d e c i z i a

d e

î n r e g i s t r a  

r e )  / e x t r a s

D e c la r a ţ i e  

p r iv in d  

v a l a b i l  ita t 

e a  o f e r te i

C e r t i f ic a t

d e

e f e c tu a r e  

s i s t e m a t i c  

â  a p lă ţ i i  

im p o z i t e l  

o r ,  

c o n t r i b u ţ i  
i lo r

C e r e r e  d e  

p a r t i c ip a r e

C e r t i f i c a i

d e

c o n f o r m i i  

a te  a 

p r o d u s e l e  

r

L is ta  şi 

a d r e s a  

s a ţ i i  lo r  

P E C O

L ic e n ţa  d e  

a c t i v i t a t e  a 

î n t r e p r in d e r i i

D e c la r a ţ i e

p r iv in d

c o n f i r m a i '

e a

id e n t i t ă ţ i i
b e n e f i c i a r

i lo r

e f e c t i v i

ICS Lukoil Moldova 
SRL

+ + 4- + + + + + H~ + + +

Lotul 2 Benzină 
Premium 95

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

D U A E O f e r ta S p e c i f i  

c a ţ i i  d e  

p r e ţ  

( F - 4  2 )

S p e c i f i  

c a ţ i i  

t e h n ic e  

( F - 4 . 1)

C e r t i f i c a t

d e

î n r e g i s t r a

re

( d e c i z i a

d e

î n r e g i s t r a  

r e )  / e x t r a s

D e c la r a ţ i e  

p r iv in d  

v a l a b i l  ita t 

e a  o f e r te i

C e r t i f i c a t  

d e  

e f e c tu a r e  

s i s t e m a t i c  

ă  a p lă ţ i i  

im p o z i t e l  

o r ,  

c o n t r i b u ţ i  

i lo r .

C e r e r e  d e  

p a r t i c ip a r e

C e r t i f i c a t

d e

c o n f o r m i t  

a t e  a 

p r o d u s e l o  

r

L is ta  şi 

a d r e s a  

s a ţ i i  lo r  

P E C O

L ic e n ţa  d e  

a c t i v i t a t e  a 

în t r e p r in d e r i i

D e c la r a ţ i e  

p r iv in d  

c o n  f i r  m a r  

e a

id e n t i t ă ţ i i

b e n e f i c i a r

i l o r
e f e c t i v i

ICS Lukoit Moldova 
SRL

+ + + + + + + + + + + +

Lotul 3 Gaz 
lichifiat

Den 
и mir 
e
docu
meni

D U A E O f e r ta S p e c i f i  

c a ţ i i  d e  

p r e ţ  

( F - 4 .2 )

S p e c i f i

c a ţ i i

t e h n ic e

( F - 4 .1 )

C e r t i f i c a t

d e

în r e g i s t r a
re

( d e c iz i a

d e

î n r e g i s t r a  

r e )  / e x t r a s

D e c la r a ţ i e  

p r iv in d  

v a la b i  1 ita t 

e a  o f e r te i

C e r t i f i c a t  

d e  

e f e c tu a r e  

s i s t e m a t i c  

â a  p lă ţ i i  

i m p o z i te l  

o r .  

c o n t r i b u ţ i  

i lo r

C e r e r e  d e  

p a r t i c ip a r e

C e r t i f i c a t

d e

c o n f o r m i t  

a t e  a 

p r o d u s e l o

r

L is ta  şi 

a d r e s a  

s a ţ i i  lo r  

P E C O

L ic e n ţa  d e  

a c t i v i t a t e  a 

î n t r e p r in d e r i i

D e c la r a ţ i e

p r iv in d

c o n f i r m a i '

e a
id e n t i t ă ţ i i

b e n e f i c i a r

i lo r

e f e c t i v i

ICS Lukoil Moldova 
SRL

+ "t" + + + + + + + + + +

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p era to r u lu i  ec o n o m ic i M o t iv u l  resp in ger i i /d esca l if icăr i i

N o tă *  In cazul în care oferta operatorului economic clasat p e  p rim u l loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în docum entaţia  de atribuire, grupul de lucru va com pleta corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14. 

în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 3/21 din 22.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru:
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D e n u m ir e a  lotului O p e r a to r u l
e c o n o m ic
d e s e m n a t
câ ş t ig ă to r

C a n tita tea Preţu l  
u n itar  fără  

T V A

P re ţu l  total fără  
T V A

Preţu l total cu
’ t v a

Lotul I Motorină Euro 
5

ICS Lukoil 
M oldova SRL

72400 13,90 10 0 6 3 6 0 ,0 0 12076 3 2 ,0 0

Lotul 2 Benzină 
Premium 95

ICS Lukoil 
M oldova SRL

2 0 0 0 0 16,15 3 2 3 0 0 0 ,0 0 3 8 7 6 0 0 ,0 0

Lotul 3 Gaz lichifiai ICS Lukoil 
M oldova SRL

10000 11,72 1 /7 2 2 2 ,0 0 1 26600 ,00

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

D e n u m ir e a  o p era to r u lu i  
ec o n o m ic

D a ta  tran sm iter ii M o d a l i ta te a  d e  tran sm itere

ICS Lukoil M oldova SRL 22.12.2021 SI A RSAP, e-niai!

N o t ă *  In fo rm a rea  o p era to r ilo r  economici, im p lica ţi în p ro ced u ra  de a tr ib u ire  despre  deciziile  
g ru p u lu i de lucru  p e n tru  ach iz iţii se rea lizează  în con form ita te  cu p re v ed er ile  art. 31 a l Legii 
nr. 131 din  3 iulie 2015  p r iv in d  ach iziţiile  publice.

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

In cazul  în care va loa rea  e s t ima tă  a cont ractului  
este mai mică  decât  p ragur i l e  p revăzu te  la art. 2 
alin. (3) al Legii  nr. 131 din 3 iulie 2015  pr ivind 
achizi ţ i i le publ ice

□  6 zi le în cazul  t r ansmite ri i  comunică r i i  prin 
mi j loace  e l ec tron ice  şi /sau fax
□  1 1 zi le în cazul  net ransmi ter i i  comunicăr i i  prin 
mi j loace  e l ec tron ice  şi /sau fax

In cazul  în ca re  va loa r ea  e s t ima tă  a cont ractului  
es te egală sau mai mare  decâ t  pragur i le  p revăzu te  
la art. 2 alin. (3)  al Legi i  nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizi ţ i i le publ ice

□  11 zile în cazul  t r ansmi te r i i  comunică r i i  prin 
mi j loace  e l ec tron ice  şi /sau fax
□  16 zile în cazul  net ransmi ter i i  comunicăr i i  prin 
mi j loace  e l ec t ronice şi /sau fax

N o t ă *  C alcu larea  term en e lo r  p revă zu te  de L egea  nr. 131 din  03.07 .2016, inclusiv  a 
term enelor de aşteptare, se e fec tu ea ză  în con form ita te  cu p reved er ile  T IT L U L U I IV  C apito lu l 
I (C alcularea  Term enulu i) a l C odu lu i Civil, şi im plicit, art. 261 (1), 264 (4) ş i 265.

Contractele de achiziţie încheiate:

N r.
d/o

D e n u m ir e a
op era toru lu i

econ om ic ,
(ID N O )

N u m ă r
ul

co n tr a c
tu lu i

D a ta
co n tra c tu lu i

C od  C P V

V a lo a r e a  co n tra c tu lu i T e r m e n u l
de

v a la b il i ta te
a

con trac tu l
ui

fără  T V A cu T V A

1

ICS Lukoil 
M oldova 

SRL

1/22
03.01.2022 09100000-0 1 446 582,22 1 721 832,00 31.12.2022

Anularea procedurii de achiziţie publică:
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In temeiul art. 71 alin. lit 

Argumentare: _________

Prin prezenta clare ele seam ă, grupu l de lucru declară că term enul de aşteptare pentru  
încheierea contractu lu i/contractelor indicate a fo s t  respectat (exceptând cazurile prevăzute  
de art. 32 alin. (3) a! L eg ii nr. 131 din 3 iulie 2015 priv in d  achiziţiile publice  ), precum  şi că 
în cazul depunerii contestaţiilor, aceastea au fo s t  exam inate ş i soluţionate.

Prin prezenta  dare de seam ă, grupu l de lucru pen tru  achiziţii confirm ă corectitudinea  
desfăşurării p rocedu rii de achiziţie, fa p t  pen tru  care poartă  răspundere conform  
prevederilor legcde în vigoare.

7



























,!,,i ,)

DARB DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice п

Nr. 82lDS/21 din 03.01.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtd:

2. Date сu privire la procedara de atribuire:

Dепumirеа autoritйtii contractante Iпstitu|ia РuЬliсd ,,Сепtrul de Tehпologii
Iпfо rmatioпale iп Fiпопtе"

Localitate or. Сhisiпdu
IDNo 1005600036924
Adresa str. Сопstапtiп Тйпаsе, 7
Numйr de telefon 022-2б-28-73
Numйr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctiftDctif.soy,md
Adresa de internet wwtll.CTIF.sov.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Iпа Caba-Bradu, tеL.068б93 83 8
iп а. с а Ь а- Ь r а d u(Dс t if ,, s о v, md

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrеluri пLicita|ie deschisd
пАltеlе: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri а servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei, Sеrviсii cle tipdrire a.formuIarelor tipizata de
decl.urulie l,ttmulй iп lclaliu llепtru a.ttttl 2()22

Cod СРV СРV: 7_9ýQ()Q_Q0"? - Servicii tipografice qi serTicii
сопехе

Ехрuпеrеа motivulцi/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guчеrпаmепtаl
лц,wtу, lпl е п d е r, g,Q!,!!.ф

Nr: МТепdеr lD
tr: iJ я,-,h.,i "ylir1.17" |,; М Р; [ 

(1,} 7 .9''|. 2 | 27 l tlЗ

Link-ul:
Data publicбili 1 6. 1 1.202 1

Platforma de achizitii publice utilizatй а achizitii.md; а e-licitatie.md; п yptender.md

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

пDа пNч
Link-ul сбtrе planul de achizi|ii publice publicat:
h ttp s : //ww w. с t i|,, g о v, md/a с h izit ii-p u Ь lic е

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: 02.11.202]r
Link-ul: ВАР nr.85

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
oLicitalie electroпicd псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе пBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: [surse proprii|

Yаlоаrеа estimatй (ei, fard TVA) зб1 000,00

3. ClariJicйri priviпd dосumепtшliа de atribuire:



|ос уц LUlllPLYlu ,ll a-uzиL lll LL4lY uиJUbl JULlLlLLlLe LLul l.|lLul r,)

17 nov 2021,12:59
Subiectul iпtrеЬйrii: Pretul l
iпtrеьаrе: Din се considerente este stabilita suma estimata? Ajunge numai pentru а рrосurа materia_e, iаr restul
cheltuielilor salarii, energie electrica, incalzire s.a.m.d.?

R5spuns (18 nov 2021, 08:36):

Вuпа dimineala. La саlсulаrеа valorii estimative а achizi{iei s-au luat in considerare pre{urile anului 2021, Dvs рrорuпеli
рrеfurilе саrе le considera{i qi dacб чоr fi rezonabile 9i argumentate чоr fi luаtе in саlсul.

Data: 18 nov2021, 11:59
Subiectul intreb5rii: rг. de foi
iпtrеЬаrе: Spuneli чб rоg, din cAte foi va fi fоrmаtй declaratia? Doar 4 sau vor fi cu 6, cu 8 foi?

Rispuns (18 nov 202l, |4:З5):

Declaratia рrimаrа- 4 foi (5 pagini,) 1 pagina detine tabel ре verso. Declaratia complementara- 4 foi (4 pagini)_ ре чеrsо

tipar nu detine.

4. ModiJicdri operate iп dосumепtаliа de atribuire:

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

5. Рапd la tеrmепuI-himitd (data 07.12.2021, ora 17:00), аu depus oferta 3 оfеrtап|i:

6. Iпforma|ii priviпd ofertele depuse ;i dосumепtеlе de caliticare ;i феrепtе DUAE
prezeпtate de cdtre operatorii есопоmiсi:

\-'

ч

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatй si data publicйriiJ

Termen-limiti de depunere;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Дsocia{ii/
administratorii

1. I.S. ,oCombinatul Poligrafic din
Chisinйu"

1002600002449 Oleg Babin

2 ,,Tipografia Siriusoo S.R.L. 1002б00035029 Ivan Chiosa
3 ооNоча Imprim" S.R.L. 1004600030833 Rodica ýoitu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I.S. ,rCombinatul
Poligrafic din

Chiýinйu"

,rTipografia Sirius"
S.R.L.

,rNova Imprim"
S.R.L

Operator
economic n

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, neprezentat, пu соrеsрuпdе)

рторuпеrеа tehnicй +

Рrорuпеrеа fiпапсiаrй +

DUAB +

Garanlia pentru оfеrtI
(duрd caz)

+

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пLl соrеsрuпdе

Ехреriеп!а +
Mostre +
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Declaralie
privind lista principalelor
1ivrari/prestёri efectuate in
ultimii 3 ani de activitate

Declara{ie
privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea
contracfului (дпеха nr. 14

vvvr4r 4lrv lJr r v rrru -г

(пu corespunde)valabilitatea ofertei (Anexa
nT.8 din Docum Stand.

IV.B.:Ofertele operatorilor есопоmiсi ,,Tipografia Sirius" ;i "Nova Imprim" Ei dосumепtеlе се
tпsо|еsс oferta пu suпt publice (пu suпt deschise)). Deoarece criteriul de atribuire al procedurii esle cel
mаi miс pret iar oferta operatorului есопоmiс prim clasat este сопfоrmd;i acceptatd, grupul de lucrul
п-а deschis ofertele celorlalyi оfеrtапli.

N.B,; Оfеrtапtul i.S. "СоmЬiпаtul Poligrafic diп Сhi;iпйu" iп declara|ia priviпd valabilitatea
ofertei а iпdicat uп tеrmеп mai miс decit cel solicitat. iпsd la data de 10.12.2021 рriп сапсеlаriа
iпstitu|iei а parveпit о scrisoare пr.3б7 (iпtеrп 3208 сtiп 10./t2.202l) рriп care i.S. "СоmЬiпаtul
Poligrafic diп ChiEiпdtt" сопfirmd сd tеrmепul de valabilitate а ofertei este de 45 zile, Рriп decizia sa
grupul de lucru репtru achizilii а acceptat scrisoarea сu tеrmепul de yalabilitate а ofertei de 45 zile.

7, Iпfоrmаliа priviпd corespuпderea ofertelor сu сеriп|еlе solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

cantitate
;i unitate

de mЁsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
servicii de
tiрёrirе а
declara{iilor
vamale

I.S. ,,Combinatul
Poligrafic din Clrisinбu"

359160,00 сопfоrm
solicitйrilor

+ +

,,Tipografia Sirius"
S.R.L.

б33290,00

,,Nova Imprim" S.R.L. 64393б.00

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul oferteiliпale
(Iпfоrmа|iа privind "Corespbtпderea сu сеriп|еlе de calфcare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tehпice " , se vа сопsеmпа priп: ,, l " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tп cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritdli sau сопfrrmаrеа апоr date priviпd corespuпdereo
otertei сu сеriп|еlе stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire (iпclasiv justiticarea prelalui апоrmаl de
scdzut) s-a solicitat:

9. Ofertaпlii respiп;i/descaliJica|i:

10. Modalitatea de еvаluаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

Data
solicitirii

Operatorul есопоmiс Informa(ia solicitat5 Rezumatul rйspunsului operatorului
economic

Denumirea ореrаtоrului economic Motivul respinserii/descalifi сйrii
,Tipografia Sirius" S.R.L. перrеzепtаrеа mоstrеlоr

,,Nova Imprim" S.R.L. перrеzепtаrеа mоstrеlоr



11. |-LIel ,Lra ale alll,auarrl,e upL,cala;

Pre{ul cel mаi scйzut п

12. Iпfоrmа|iа priviпdfactorii de еvаluаrе aplica|i:

(se va completa репtrч lotttrile care ач Josl alribttile iп baza crileriilor: cel плаi Ьuп raport calilalelэre| sau cel пшi Ьuп rapolt calilale-cost)

13. Rееvаlааrеа ofertelor:
(se va completa tп cazul iп саrе olerrele ач fost reevaluate repeta)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificirile operate

14. iп urmа ехаmiпdri, еvаludrii;i compardrii ofertelor dерusе tп cadrul procedurii de
atribaire s-a decis: Дtribuirea contractului de achizi|ie рuЬliсd:

I5. Апulаrеа procedurii de acltizilie рuЬliсd:

in temeiul ar1. 71 alirr. lit

Argumentare:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre dеэiziilе grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazй iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 31 al Legii цr. ]3] diп 3 iulie
20l 5 priviпd achiziliile publice)

ч

ч

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй PunctajuI calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire fасtоrul 1 Ponderea

Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
misurД

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйr5 ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Seryicii de tipdrire а
formularelor tipizale
de declorayiilor
vаmаlе tп detaliu

IS.,,СоmЬiпаtul
Poligrafic diп
Сhisiпdu"

410 000 set 0о876 359 160,00 430 992,00

lб, Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grapului de luсru репfuu achizilii:

Denumirea ореrаtоrului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
I.S. ,,Combinatul Poligrafic din
Chiqinйu";
S.R.L.,,Tipografia Sirius"1
S.R.L. ,rNova Imрrim"

20.12.202l e-mail

I7. Теrmепul de a;teptare репtrа iпcheierea сопtrасtului:

cazul iп care чаlоаrеа estimata а contractului
este mai rnicй decit pragurile prevdzute |а afi.2
alin. (3) а1 Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

. П б zile iп cazul traпsmiterii
р riп mij lo ас е ele ctro пiс е ; i/s а u fax

п ttrib i"c,a"utffiii
mijloace electronice si/sau fax п

4



lll Uazul lll ualý' varual9a gýtllllala а Uulltlautlllцt LJ t L Zug lll Uazul цallýlt.tlttil1,I
este еgаlй sau mai mare decat pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

(Selecta|i tеrmепul de a$eptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legeaпr. ]3] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova),

1 8. С о пtr act ul d е ас h i1i|ie/ac о r d ul-c а dr u tп с h е iat :

Dепчmirеа
operatorului

economic

lntreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Numйrчl
gi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/ac
ordului-cadrufrrй ТVА inclusiv

тчА

I.S.
,,Combinatul
Poligrafic din

Chi9inйu"

capital
autohton

пr.02 din
03.01.2022

79800000-2 359 1б0,00 430 992,00 31.12.2022

19. Iпfоrmаliа priviпd achizilii pablice durabile (achizф verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tп cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a
tпcheiat coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care аu fost aplicate criterii de durabilitate):

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

(DA/NU) nu_

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i suma сu TI/A)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre|ul cel mаi scdzut Е

costul cel mai scdzut а
Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а
Cel mai Ьuп raport calitale-cost а

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucra declard сй tеrmепul de aEteptare репtrч iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectot (ехсерfiпd cazurile рrеvdzutе de ort. 32 аIiп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 ialie 2015 priviпd achizi|iile pablice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor Ei/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе si sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lacra репtru achizi|ii сопfirmd corectitudiпea desfd;urdrii procedarii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсdtоrul grupului de

mi,iloace electronioe i/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
riп miiloace electronice si/sau fax п

Yadim MUNTEA
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