
model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din 03.0L2,022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritl[ii contractante IIVISP Spitalul Clinic Munici I ,,S1hnta Treime"
MD-2068 mun. Chi indu" str. Alecu Russo, 1l
1003600 ts2592
mrrn. ChiEindu, str. Alecr_r Russo, I 1

02244t185, 022438237
022441185
ac hizitii.sf.treinr ail.com
Spital. sf. treirlre.nrd
Nina [.ipciu

Tipul proccdurii de atribuire aplicatc nCererea of'ehtelor de pre{uri MLicitalie deschisd
nAltele: findicati/
Nr:
Bunuri EI n l-ucrdri I

3 3 696500-0

fl
n
!

Procedura de achizi ie re

I'rocedura dc atribuire (s'e

portalultri
y, tt, t t,. n t I e n de r. g o v. U!l)

vct indica din caclrul
gttvernan.lenlal

Nr', 21048239

lhtt ps ://nrtender. gov. m d/tencl eri/ocd s-
wdpl -MD-[ 66 5 23 9 5 ? tab :c ontrac t -n o ti

Data publicarf i: 08.12.ZMI
I)lalforma de achizi(ii publice utilizatl I M achizitii.md; n e-licitatie.md; n tender.md

Procedura a fost inclusir in planul cle

achizi{ii publice a autoritifii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice pubticar
hllullspital. sfl tre i me.md/
Data: f
Link-r-r1:

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie
EI[,icitatie elePtronicd nCatalog electronic _
nBuget de st{t; MBuget CNAM; r:Bugei CNaS;
nSurse externe; MAlte surse: Sur.te nroa.ii
999782

Localitate

Numir de telefon
NumEr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prerntme, telefon,

2. Date cu privire Ia procedura cle atribuire:

Tipul obiectului contractului de achizitie/
a co rclu lui-cadru
0bicctul :rchizi{iei Re,agenyi pentru cmalizatorul Dimension petttru

an;ul 2022

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea proceclurii de atribuire (in cazul
uplicurii altor proceduri dcc,tit lititutia
de.ychisii

Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz)

fehnici qi instrumente specifice de atribuire

Sursa de finanfare

Valoarea estimatf (/ei,

3' Clarificiri privind documenta{ia cle atribuiret N{/ AU r-osr

IDNO
Adresa

Cod CPV



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

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire: 
^/U 

AU
(Se va complela in cazul tn care aufost operate modi,ficdri)

5. PAni la termenul-limiti (data 28.12.2021, ora l7:00), a de oferta I ofertant:

6. [nforma{ii privind ofertcle depuse;i docuntentcle cle califi re qi al'erente DUAE prezentate de
citre operatorii economici: C SLI RSAP M,

Docunrente dc calificarc
Se va consmnq in : prezentat, neprezent

(lnforma{ia privind denumirea documentektr prezentc,,le se ya i ca in conformitate cu cerinlele din
docuntentcrlia de atribuire si se va conserune prin; prezentat, ne, rezentat, nu corespunde (in cazul
cand docuntentul afost prezentat, dar nu corespundec,erinfelor calificare))

7. lnlbrma(ia privind corcspunde rca ol'crtelor cu r:crintelc icitatc:

Cantitate
qi unitate

rje mlsurii

Data solicitlrii clarifi cririlor
Denumirea operatorului cconomic
Ilxpunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Iixpunerea succintfi a riispunsului
Data transmitcrii

Rezu m atu I mod ific:-rrilo r
pndicali sur,['ublicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd cctz,
utilizatd Ei data publicariiJ

'fermen-lirnitfl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit

I de zileJ

I)cnurnirea operatorului economic Asociafii/
administratorii

ICS Diameclix Impex 1012600019

Denumire document
Denumirea opern

Documentelc ce constituic
l)ct consmna prin: .prezenfat, neytrezent

nrlui cconomic
ICS Diamedix L

, rut core'spttncle
ezentaI

rea financiard

Garan{ia pentru ofertd prezentat

" 
nu corespltnde

Document n

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Corcspuncleren
cu cerin{ele de

calificarc

Corespunderea
cu specificafii,le

tchnice

Reagenli pentru

anal izatorul
Dimension pentru
a.2022

Diamedix
Impex SRL

99947 2,84

Nr. IDNO

I Co4form clatelor SIA
RSAP Mtender

Propunerea tehnicd
prezentat

DUAE prezcntal

Document 1

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*
+ +

2



i finale
i "Corespunderea cu specificayiile

tehnice" , se vo consemna prin; ,, + " in cazul coresptmierii ;i in ,,-" in cazul necorespunderii)

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul ofer
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerin{ele de <:alificare,,

8. Pentru elucidarea unor nccra'iti{i sau confirmarea unor
cerin{ele stabilite in docume nta(ia de atribuire (inclusiv j
a solicitat: l!g;;g;o I ic i tcr t

9, Ofertanfii respinqi/tlescalificafi:1y!

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte lirnitari privind numdrul de loturi care pot fi ah.ibuite acelui

.lustificarea deciziei de a nu atribtri contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai scizut n
Cel n-rai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care tn cadrul procedurii cJe atribuit,e sutxt aplicate
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;,i denumire,a loturilor

12. Inforrnafia privind factorii cle evaluarc aplic:r{i:

(se va completa pentru l.otttrile care au fost atribuite in baza crit,
sau cel ntai bun raport calilate-cost)

ate privind corespunderea ofertei cu
ificarea prc{ului anormal clc sclzut) s-

Ei ofertant: findicaliJ

ai multe criterii de atribuire, s,e vor
aferente)

iilor: celmai bun raport calitate-pre1

Yaloarca d

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul ln care ofertele aufost reevoluate repet

14. in urma examin[ri, evalurrii qi comparirii oferteror crep
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

O;leratorul economic lnformafia solicit:r Rczmntul r:ispunsului
torului econonric

I respin gerii/dcscalificiirii

Factorii de evaluarc n ofertii l'unclajul calculat
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I
I)enumire lactorul n

Denurlirea operatorului economic rr

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operatc

10. Modalitatea de evaluarc:r ofcrtelor:

in cadrul proccdurii rlc atribrrir.c s-a

Data
solicitlrii

Denqmirea operatorului economic

l['otal
Ponderea

Ponderea

'f otal
Ponderea

Ponderea



Denumirea Iotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
;i unitate

de mlsuri
Reagenyi Dimension
ct.2022

ICS Diantedix
lmpex

Prcful
unitar

fhrri TVA

l'}reful total
(f5rn TVA)

Prcful total
(inclusiv

999472,84 1108174,01

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

15. Informarea operatorilor cconomici despre cleciziile grupului dc lucru pentru achizi(ii:

(lnfiirntareo operqtorilor economici intplicali tn proceclLu"a cle atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformita'te cu prevedey'ilu or,. St ati Legii nr. l3l rlin 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contr:rctului:

(Selecla{i termenul de a;teptare respectat. Oalcularea terntenelo),prcvdztte cle Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de cr;teptaru, .ru eJLctueazd in confornritate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Terntenulti) ulCoclulti Civit al Republiiii Molclot,a).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Valonrea contractului

Cod CPV

03.01.2022 33696500-0 999472,84 I108t74,0t

'I'trrnren dc
valabilitat

eal
contractul
rui/acordul
ui-cad ru

ICS Diantedix
lmpex SRL

Au lbst aplicate criterii pcntru achizi{ii publice tlurabire (achizitii
yerzi)?

18. Inforrna(ia privintl achizitii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica rlatl se conrpleteazi 4o:rrin
cazulin care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicatc criterii de durabilitite qi s-a
inchciat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate critcr.ii clc dur.a5ilitatc);_l

Data transmitcrii

ICS Diamedix I 03.01.2022

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achiziliile publice
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragur.ile
prev[zute la ar1. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile ili cazul transmiterii coinunicarii
miiloace electronice si/sau fax n
n I 1 zile in cazul netransmiterii .orr"-i.arii
rin mijlo4ce electronice $i/sau fax n

[ 11 zile in cazul tl.ansmite;ii co,"rrn'6,ri p,i;

n 16 zile in cazul netransmiterii con-urnicarii
rin mijlo{ce electronice si/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

ntreprind
erea:

Cu capital
:rutohtrln/
Cu cnpit:rl
mixt/:rsocic

rel
Cu c:rpit:rl

str:iirr

3 t. I 2.2022

(DA/NU)

4

Denumirea operatorului
economic

N{odalitatea clc transrniter,e

e-mail

liir:i T!'A i rrclrrsi y

:I'VA

52



Prin prezento cktre tle scamd, grupul cle lucru declurii cri te,
co nl roct r.rl tti/co ntroctelor inclicate a fost respe ctat (excepfi nd cozuri l
l3l din 3 iulie 2015 privitrd achiziliile publice ), pr,c*,;i cri

ul de o$teplare pentru incheierel
prevrizute de ort. 32 alin, (3) ul Legii nr.
in cazul depunerii contestoliilor qi,/sttu

co rect i I ucl i rrc o elesJiis urdrii p roced urii
legule in vigoure,

L.$.

receplionirii rupoorlelor de nrunitori?.ere, oceoslert ntr.fo;tl Eisolu(ionate.

Prin prezenlu dtre de seamri, grupul de lucru perilru achizilii
de ocltizilie, frrpt pentru care poarld rdspundere conform prev

(Nume, P

pentru

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii dr:
tl urabilitatc (lei NID): (indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru carc au lbst aplicate critcrii
tlc tl unrbilitatc:

Criteriul rlc atribuirc pclrtru lotul/lotu.ire pent.u car* au fost
rrplicalc critcrii rle dumbilitatc:

Prelul celmai sc[zut !
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost I
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 

Nr.     21048252 /1 __din    04 ianuarie  2022         .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1003611151227 

Adresa MD-6103, mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurin 2 

Număr de telefon (0291)  2 24 48, 2 11 10 

Număr de fax (0291)  2 24 48 

E-mail oficial  srciadirlunga@ms.md  

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Cheleș Lilia , 078878708,  

achizitii_imsp@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Продукты питания на 1-е полугодие 2022 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: 21048252 

Link-ul: 
ocds-b3wdp1-MD-1638950473807 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1638950473807?tab=contract-notice 

Data publicării: 08.12.2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   □Catalog electronic 

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

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 537 000,0 lei   

 

mailto:srciadirlunga@ms.md
mailto:achizitii_imsp@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638950473807
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638950473807?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638950473807?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 13.12.2021, ora 09_:00), au depus oferta _6__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1 SA «IugInterTrans» 1003610000214 Фаурян Вера 

2 II «Costova Maria» 1006611000898 Костова Мария 

3 SRL «Slavena-Lux» 1002600003240 СмирновАлександр 

/Смирнов Евгений 

4 SRL «Lapmol» 1002600024308 Ионица Елена 

5 SRL «Baguette» 1014600037741 Большакова Екатерина 

6 SRL «Alim Total» 1014600000912 Бахчиванжи Сергей 

 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 
Operator economic  

SA 

«YugInterTrans» 

Operator economic  

II «Costova 

Maria» 

Operator 

economic  

SRL «Lapmol » 

 

Operator 

economic  

SRL «Slavena-

Lux» 

Operator economic  

SRL «Baguette» 

Operator economic  

SRL «Alim Total» 

 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 

ofertă 

(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Заявка на участие prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Декларация о 

действительности 

оферты 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/decizie/extras prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Финансовый 

рапорт/финансовая 

ситуация 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Список учредителей 

экономического 

оператора 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат о 

присвоении 

банковского счета 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат об 

отсутствии или 

наличии долгов перед 

национальным 

публичным бюджетом 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Санитарная 

авторизация на 

деятельность/ 

помещения, склады 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Санитарная 

авторизация на 

транспорт 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат 

соответствия 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

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

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

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

 

Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespund

erea cu 

cerințele 

de 

calificare 

Corespunde

rea cu 

specificațiile 

tehnice 

ЛОТ №1 ХЛЕБ 1. SA «YugInterTrans» 78 710,0 по целому лоту + _* 

2. I.I. «Costova Maria» 97 592,59 по целому лоту + + 

ЛОТ № 2 ПЕЧЕНЬЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 4 883,33 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Alim Total» 

 

4 905,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 

 

5 250,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 3 МУКА 

ПШЕНИЧНАЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 1 079,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Alim Total» 1 079,50 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 1 425,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 4 КРУПЫ 
1. SRL «Slavena-Lux» 63 574,0 по целому лоту + 

 

+ 
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2. SRL «Alim Total» 63 575,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 66 665,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 5 ГОРОХ, ФАСОЛЬ 

1. SRL «Slavena-Lux» 9 800,99 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Baguette» 9 801,0 по целому лоту + + 

 

3. SRL «Alim Total» 10 728,0 по целому лоту + + 

 

ЛОТ № 6 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Slavena-Lux» 14 803,33 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Baguette» 15 789,30 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Alim Total» 16 177,0 по целому лоту + 

 

+ 

 
ЛОТ № 7 МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Lapmol» 165 861,11 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 8 МАСЛО 

СЛИВОЧНОЕ 

1. SRL «Alim Total» 86 805,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Slavena-Lux» 88 192,50  по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 90 277,50 по целому лоту + 

 

+ 

 

4. SRL «Lapmol» 114 201,39 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 9 МАРГАРИН 

1. SRL «Slavena-Lux» 11 750,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Alim Total» 
 

12 500,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 
 

13 750,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 10 СЫР 

1. SRL «Lapmol» 9 666,67 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Slavena-Lux» 9 866,67 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Baguette» 
 

10 750,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

4. SRL «Alim Total» 
 

10 833,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 11 МЯСО КУРИНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 132 200,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Alim Total» 
 

232 198,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 12 КОЛБАСНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 17 000,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 13 ЧАЙ 

1. SRL «Slavena-Lux» 2 041,67 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Baguette» 
 

2 605,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 14 РЫБА 
1. SRL «Slavena-Lux» 24 133,33 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 15 МАСЛО 

РАСТИТЕЛЬНОЕ 

1. SRL «Baguette» 
 

4 005,45 по целому лоту + 

 

+ 
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2. SRL «Alim Total» 
 

17 699,55 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Slavena-Lux» 17 729,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 16 ПРИПРАВЫ И 

СПЕЦИИ 

1. SRL «Baguette» 
 

5 907,20 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Slavena-Lux» 6 797,50 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 17 САХАР 

1. SRL «Alim Total» 
 

29 590,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Baguette» 
 

29 620,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

3. SRL «Slavena-Lux» 30 000,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 18 ЯЙЦО КУРИНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 13 159,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

2. SRL «Alim Total» 
 

13 160,0 по целому лоту + 

 

+ 

 

ЛОТ № 19 ЛАВАШ 
1. SRL «Slavena-Lux» 2 442,0 по целому лоту + 

 

+ 

 
ЛОТ № 20 ВОДА 

ПИТЬЕВАЯ 

 Закупка не состоялась     

 

* Экономический оператор SA «YugInterTrans» по лоту № 1 Хлеб предоставил позицию «Хлеб формовой 

Булка-400 гр.»,» вместо затребованной технической спецификации «Хлеб формовой Булка-500 гр.», что 

не соответствует заявленным требованиям, указанным в Стандартной документации и в приглашении на 

участие. 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se 

va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat: Nu 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL «Slavena-Lux» Лоты № 8, 10, 15, 16, 17 -по причине высокая цена 

SRL «Lapmol» Лот № 8- по причине высокая цена 

SRL «Baguette» Лоты № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17- по причине высокая цена, 

лот № 15- по причине аномально низкой цены. 

SRL «Alim Total» Лоты № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18 - по причине высокая цена. 

SA «YugInterTrans» Лот № 1 - по причине несоответствия товара заявленным 

требованиям. Вместо запрашиваемой позиции «Хлеб 

формовой -500,0 гр.» экономический оператор предоставил 

позицию «Хлеб формовой -400,0 гр.» 

 



6 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul 

unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Лот № 1 Хлеб I.I. «Costova 

Maria» 

по целому 

лоту 
97 592,59 97 592,59 105400,0 

Лот № 2 Печенье SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
4 883,33 4 883,33 5860,0 

Лот № 3 

Пшеничная мука 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
1 079,0 1 079,0 1294,5 

Лот № 4 Крупы SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
63 574,0 63 574,0 76289,0 

Лот № 5 Горох, 

фасоль 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
9 800,99 9 800,99 10584,0 
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Лот № 6 

Консервированные 

продукты 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
14 803,33 14 803,33 17764,0 

Лот № 7 Молочные 

продукты 
SRL «Lapmol» по целому 

лоту 
165 861,11 165 861,11 179130,0 

Лот № 8 Масло 

сливочное 
SRL «Alim 

Total» 

по целому 

лоту 
86 805,0 86 805,0 93750,0 

Лот № 9 Маргарин SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
11 750,0 11 750,0 14100,0 

Лот № 10 Сыр SRL «Lapmol» по целому 

лоту 
9 666,67 9 666,67 11600,0 

Лот № 11 Мясо 

куриное 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
132200,0 132200,0 158640,0 

Лот № 12 

Колбасные изделия 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
17000,0 17000,0 20400,0 

Лот № 13 Чай SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
2041,67 2041,67 2450,0 

Лот № 14 Рыба SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
24133,33 24133,33 28960,0 

Лот № 15 Масло 

растительное 
SRL «Alim 

Total» 

по целому 

лоту 
17699,55 17699,55 21239,35 

Лот № 16 

Приправы и специи 
SRL «Baguette» по целому 

лоту 
5907,2 5907,2 7085,4 

Лот № 17 Сахар SRL «Alim 

Total» 

по целому 

лоту 
29590,0 29590,0 31960,0 

Лот № 18 Яйцо 

куриное 

SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
13159,0 13159,0 15750,0 

Лот № 19 Лаваш SRL «Slavena-

Lux» 

по целому 

лоту 
2442,0 2442,0 2640,0 

 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA «IugInterTrans» 24.12.2021 e-mail 

II «Costova Maria» 24.12.2021 e-mail 

SRL «Slavena-Lux» 24.12.2021 e-mail 

SRL «Lapmol» 24.12.2021 e-mail 

SRL «Baguette» 24.12.2021 e-mail 

SRL «Alim Total» 24.12.2021 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea

: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CPV 

Valoarea 

contractului 
Termen de 

valabilitate al 

contractului/

acordului-

cadru 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

SRL «Slavena-

Lux» 

Cu capital 

autohton 

№ 
189/2021 

От 

31.12.2021г. 
15800000-6 296801,7 354731,5 до 30.06.2022г. 

II «Costova 

Maria» 

Cu capital 

autohton 

№ 
190/2021 

От 

31.12.2021г. 
15800000-6 97580,0 105400,0 до 30.06.2022г. 

SRL «Lapmol» Cu capital 

autohton 

№ 
193/2021 

От 

31.12.2021г. 
15800000-6 175512,0 190730,0 до 30.06.2022г. 

SRL «Alim 

Total» 

Cu capital 

autohton 

№ 
191/2021 

От 

31.12.2021г. 
15800000-6 134104,65 146949,35 до 30.06.2022г. 

SRL «Baguette» 
Cu capital 

autohton 

№ 
192/2021 

От 

31.12.2021г. 
15800000-6 5907,2 7085,4 до 30.06.2022г. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 



DARB DB SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii
de incheierea асоrdului-саdruп
de anulare а рrосеdurii de atribui

Nr.МD-lб3б0355 14043 din 04.01 .2022

privire la autoritatea contractanti:1. Date сu

licer

Denumireaautorititiicontractante IMSP SCM ,,SfAntt lАrhапshеl Mihail"
Localitate muп. Chisinlu
IDNo l00з600l52558
Adresa str. Аrhапshеl Mihr il. 38
Nчmir de telefon 022 29-26-52
Numir de fax 022 24-|4-88
E-mail oficial аrhапshеl mihail@ уаhоо.соrц
Adresa de iпtеrпеt httn://www.spital.a hansheImihail.md/
Реrsоапа de contact(zlume, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

oxanapalancica -
022 24-з6-98

2. Date cu privire la procedura de аtriЬчirе:

Tipulprocedurii de
atribuireaplicate

пСеrеrеаоfеrtеlоr de рrе{чri
rLicitatiedeschisб г:Altele: [Iпt icalil

Tipulobiectuluicontractului de
achizitie

вuпuril servicii п Luсrбri л

obiectulachizitiei Produseal imentaгepentrusemest чl I апul 2022

Cod СРV l 5800000-6
рrосеdurа de аtriьчirе Nг: ocds-b3wdp1 -М D-1 636с 355,14043

L ink-u l : https://mtender. gov.mdl
l 6360з 55 1 4043?tab:contract-n

епdеrs/осds-ЬЗwdр l -MD-
ltice

Data рuьliсйr i:04.1 1.2021, 1 :25
platforma de
achizitii рu bliceutilizati

rachizitii.md; п e-licitatie.md; r yptender,md

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй iп planul
de achizi{ii publice а autoritйtii
contractante

п Da rNu
Link-ul cёtreplanul de achiziliip
Рrосеdurача fi inclusё in planul

lblicepublicat:
Се achizitii pentru апul2022

Апuп{ de inten(iepublicatin ВАР Data:02,11.2021
Link-ul:
https ://tender. sоч.m d/ro/svstem files/bap/2Ol4lbap пr 85 1.pdf

Tehnicigiinstrumentespecifice de
atribuire

пАсоrd-саdru пl
ach izitieп Licitatieelectron iсёп(

istemdinamic de

atalos electronic
Sчrsа de fiпап{аrе nBuget de stat; rBuget CNAM

пАltе surse: flпdicatil
пВчgеt CNAS; пSчrsеехtеrпе;

Vаlоаrеаеs timatd Q е i, Jdr d Т VA) 2 2559,72,00

3.

Data solicitйriiclarifi c5rilor Nu au fost solicitl te сlаrifiсёri
DепumirеаоDеrаtоrului economic

l



Ехрчпеrеаsчссiпtй а solicitйrii de clarificare

Data transmiterii

Nu au fostoperate
Publicatein BAP/altemij lоасеlоr de
iпfоrmа
Теrmеп-limitй de depunereEideschidere д

ofe rtelo rр r elungit ( dup dс az )

Dепчmirеаореrаtоrulчi economic

Akimov lgоr, Regetnicov
AlexeiAcusticTehnologie SRL

l 00з60004l 432

Adrika SRL l 0 l 4600026086
Falinciuc cristinal0l4600000912Alim Total SRL

l 0 l4600040053AVT LUXCOm SRL
cebotari valentinl0l46000з774l

Costodar Impex SRL 10l9600024858
АпdrеiFегГесhii

l 00360 1 00 1 929Dorianis&Co SRL
ulschivladimirFlоrепi SRL

Andros BorisFrапzеlutа SA l 0026000040з0
Ideea Prim SRL

Melnic Tatiana1 0 l 8600003955Meltan SRL

Nivali-Prod SRL
l0066000l01 12

cazacu vasilel 003600 1 з2567iCP Panifcoop а URECOOP din StЦяqцt
l 003600030995

Serviabil SRL

дgriсiдlехеi1 01660000771 9Villa Prodotti SRL
Luchian RomanCasa de Соmеrt,, Vita" SRL

Dепчmirеаореrаtоrчlч
i economic

Documentelececonstituieoferta :

AcusticTehnologie SЮ

Alim TotalSRL

4. Modificйri ореrаtе indocumenta{ia de аtriЬчirе:

5. рffпй la termenuI-Iimitйdata
18ofertan{i:

25.1|.202l, оrа 09: au fostdepuseofertele а

6. Iпfоrm a{iiprivindoferteledepuseqidocumentelede
prezentate de сЁtrеореrаtоrii economici:

lificareqiaferente DUAE



АVТ LUX COm SRL рrеzепtаl prezeпtat )rezeпta prezeпtat

Baguette SRL рrеzепtql prezeпlat )rezeпta рrеZепtаt

Costodar Impex SRL
prezeпtat prezeпIat )reZeпta prezeпtat

Dant-Agro SRL
prezeпtat рrеzепtаl )rezeпta prezeпtat

Dorianis&Co SRL
prezentat prezeпlat tеzепtа рrеzепtаl

Flоrепi SRL рrеZепtаt рrеzепlаt )rezeпta рrеzепlаl

Frапzеlutа SA
prezeпlat preZeпlat )reZeпta preZeпIat

ldeea Prim SRL
prezeпlat рrеZепtаl ?rezeпla prezeпtaI

Meltan SRL
prezeпIal preZeпlal ,rеZепtа рrеzепlаl

Nivali-Prod SRL рrеZепIаl рrеzепtаl эrеzепtа prezeпtal

ICP Panifcoop а
URECOOP din Strёseni

prezeпtat prezeпtal crezeпta prezeпtat

Serviabil SRL
prezeпtal prezeпtat orezeпta prezeпlat

Telemar SRL рrеzепtаl prezeпtat orezeпta prezeпlat

Villa Prodotti SRL рrеzепIаl рrеZепlаl oreZeпta рrеZепlаl

Casa de Соmеr!,, Vita"
SRL

prezeпtal prezeпtat рrеzепtа
t

prezeпtat

I)епчmirе ореrаtоr
economic

Dепumirе mепt
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AcusticTehnologie SRL + + + + + х + + х х х + +

Adrika SRL + + + + + х + + х + + + +

Alim TotalSRL + + + + + + + + х х х + +

АVТ LUХ COm SRL + + + + + х + + х х х + +

Baguette SRL + + + + + + + + х х х + х
Соstоdаr Impex SRL + + + + + + + + х х + х +

Dапt-Аsrо SRL + + + + + х + + х х х + х
Dorianis&Co SRL + + + + + + + + х + + + +

FloreniSRL + + + + х + + + х х + х
Frапzеlutа SA + + + + + х + + х + + + +

Ideea Рrim SRL + + + + + х + х + + + +

Meltan SRL + + + т + + + х х + I

Nivali-Prod SRL + + + + + х + + + х х + +
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Р Panifcoop а
URECOOP din
Serviabil SRL
Теlеmаr SRL
Vitla Prodorti SRL

Соrеsрuпdеr
еа сu

specifica{iiIe
tehnice

Рrе{ul ofertei
(fбг5 ТVА)*

calificare

Dепum irea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrului economic

Lotul 1 Produse
de panifica{ie

,,Adrika" SRL

SC,,Ideea-Prim" SRL

lз4 l00,00СС ,,Nivali-Prod"SRLLotul 3 Mugchi
de viti

СС ,,Nivali-Prod"SRL 2з0 з25,00Lotul 4 Саrпе de

95 450,00Теlеmаг" SRLLotulб Меrlчсiu
VTLUX СОМ" SRL

l l30370.37Lotul 7 Produse
lactate

FРС ,,Serviabil" SR[-

,,Alim-Total" SRL
,Costodar Impex" SRL

lim-Total" SRL l00 732Lotul 9 Сru
4l l66,75Costodar Impex SRl-

,,Alim-Total" SRLLotul 1l
conserve din

l9l4l8,94,,Alim-Total" SRLLotul 12 Produse
de Ьбсдпiе

Rezmatul rйsрчпsчluiIпfоrmа{iа solicitati

ntat la data 08.12.202|0з.l2.202l
zentat la data 0з.|2.202lрrеZепtаrеа

certificatului de

conformitate сопfоrm
ificatieitehnice

,,Telemar" SRL0з.l2.2021

ntat la data 03.1 2,202]rprezentarea
certificatului de
conformitate valabil

,,АVТ Lux Соm" SRL0з.12.202l

,,Alim-Total" SRL

7. Iпfоrmа(iа privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu сеriп!еlе solicita

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritб{i sau соп rea

соrеýрчпdеrеа ofertei сu cerin{ele stabilite in tia
justificarea pretului anormal de scйzut) ý_а solicitat:

чпоr date privind
de аtriЬчirе (inclusiv

,,Acustic Tehnologie"
SRL



conforTnitate pentru

lotul пr,5 ,,оui de
sбiп6"
prezentarea
ceгtificatuluide
conformitate репtru
lotul пr.8 pozilia,,Fidea
сч оu"

nel rezentat

prezentarea
certificatului de
conformitate /

inofensivitate репtru
lotul пr.l2 poziliile
,,Fёiпб de grбu", ,,O1et
de mаsй". ..Ceai пеgrч"

рr( zentat la data de 0'l.|2.202|

17.12.202\ ,,Ideea Prim" SRL prezentarea Autoriza{iei
sanitar-veterinarб ре
unitate de transport gi

autoгiza{ie sanitarб de
fuпсtiопаrе

рr( zentat la data 20,12.202l

9. Ofertan{ii (ofertele) reýpinýi/descalifica{i:

Dепчmirеа
operatorului economic

Dепчmirеа
lotului

Motivul rel pingerii/descalifi cirii

Alim Total SRL
5. Oua de
gбiпd

Nерrеzепtаrеа certifi catului dc

argintie" SRL сопfоrm specifi
de calitate репtru ,,Sреrап{а" S

actul песеsаr nici in urmа solit

conformitate а рrоduсбtоrului,,Раsйrе
latriei tehnice. In оfеrtб este un certificat
RL. Ореrаtоrul есопоmiс nu а expediat
itбrii suplimentare din 0З. 12.2021 .

8. Paste
йinoase

Ореrаtоrчl economic пu а рrе,
pozitia ..Fidea cu ou".

entat certificat de сопfоrmitаtе репtru

Теlеmаr SRL

6. Меrluсiu
congelat

intrucAt valoarea оfеrtеlоr este

toate documentele solicitate in
solicitate suplimentar in locul
de аtгiЬuirе а contractului ,,рrе
discriminare, lipsй de egalitate
grupul de 1чсrч pentru achizili
economici prezint6 egalitate а1

calitatea dosarului de achizilii.
rерчЬliсаtй.

egalё, operatorii economici au prezentat

апчп{ul de participare, рrесum gi cele
tctelor expirate, {inAnd cont de criteriul

ful cel mai scбzut", репtru а exclude

Ei pentru а incuraja о concuren{6 loial6,
а decis апчlаrеа lotului. Operatorii

At la чаlоаrеа оfеrtеlоr, рrесum gi la
Achizilia in сачzё urmеаzё а fi ulterior

АVТ LUX СОm SRL

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot r
репtru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite acelui

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut r
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-preln
Се1 mai bun rароrt calitate-cost t]

i ofertant: [Iпdicayi]



12. iп чrmа ехаmiпiri, ечаluйrii qi соmраririi ofertelor
de atribuire s-a deciý:

Atribuirea contractului de achizilie publici:

se in саdrцI procedurii

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Dепчmirеа
ьчпчrilоr

cantitate
gi unitate

de
misчrf,

Рrе{ч
unita
(lara
тчА

Pre{uI
total
(fЕrП
тчА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тчА)

Lotul l
produse de
panificalie

S.C.
,,Adrika"SRL

pAine din йiпй de
grdu cal.
suреriоаrб

l 3000kg 7,50 97 500,00 l 05300,00

pdine de sесаrй l l000kg 7,65 84 l50,00 90860,00

Chifle cu
mac/susan 8000 Ьчс

2,35 l8 800,00 20з20,00

Totallot l 200 450,00 21б480,00

Lotul2
Biscuili qi

covrigei
SC,,Ideea-
Рrim" SRL

Biscuiti dietetici 800 kg l8,0c 14 400,00 17280,00

Covrigei 800kg l8,0c l4 4с|0,00 l5522,00

Total lot 2 28 800,00 32802,00

Lotul З

Muqchide
vitй

CC"Nivali-
Prod"SRL

Muschi de чitё l200 ks ll1,7 1з4 l00.00 l 60920,00

Total lot 3 l34 l00,00 lб0920,00

Lotul 4 Саrпе
de gtrintr

CC "Nivali-
Prod"SRL

pulpe de sёiпё 3000 kд з2,5( 97 500,00 l l 7000.00
piept de sйiпЁ 2300 ks 5,7,-]: l32 825,00 l59390.00
Total lot 4 230 325,00 27б390,00

Lotul 5 оuё
de gёiпё

Acustic
Tehnologie
SRL

Оuё de gёiпё
dietetice

45000 buc 2,00 90 000,00 1 08000,00

Total lot 5 90 000,00 l 08000.00

Lotulб
Merluciu
congelat

LOT ЛNULДТ

Lotul 7

Рrоdчsе
lactate

Fрс
"Serviabil"
SRL

Lapte pasteurizat
2,5% 19000litri

|2,0z 228,70з,70 247000,00

вrбпzi de vaci
9уо

3400 kg 56,41 192 0з,7,04 207 400,00

Сhеfir 2,5% 5000 ks l4,8 ,74 
0"74,0,7 80 000,00

Smбпtiпй l5% l 700 ks 37,0z 62 962,96 68 000,00

Iaurt cu fructe l6000 buc 5"74 91 85l,85 99 200,00

Iaurt паtчrаl fбrб
adaos de zаhбr

3300 buc 5,56 l8 333,зз l9 800,00

unt de часй 2600 ks 1з4,2 з49 0,74,01 з77 000,00

Cascaval l 000 kg l l3.з l lз з33,3з l36 000,00

Total lot 7 t 130 370,37 l 234 400.00

Lotul 8 Paste
Гбiпоаsе

,,Costodar
lmpex" SRL

paste йinoase 800 ks l4.8. l l 873,33 l4 248,00

Fidea сu ou 600 kg 2з.6 l4 l65,00 16 998,00

Total lot 8 2б 038,33 зl 24б,00

Lotul 9 Сrчре ,,Alim-Total"
SRL

сrчре de hriýcб l 300 ks 26,5l 34 528.00 4l 4з1,00

сгuре de оrеz l l00 ks l з.l l4 454,00 1,7 з4,7,00

Fulgi de ovбz
mёrunlili, de

fiеrЬеrе rарidё 4-
5 minute

1000 kg l0,2 l0 270,00 12 з20,00

сruре de sris 900 ks q?( 8 з25,00 9 990,00

Сruре de оrz
maruntit

lЗ00 kg 6,79 8 827,00 10 595,00

6



Total lot 9
Lotul l0
Fruсtе uscate

l4 l58.33
Total lot l0

Lotul l l
сопsегче din
legume qi

fructe

,,Alim-Total"
SRL

4 l 15,00

7155,00

Magiun iп
asortiment (mеrе,

caise, рrчпе,

26 l51,00

Total lot ll
Lotul 12

рrоdчsе de
Ьёсёпiе

,,Alim-Total"
SRL

26 172,00

O1et de mаsё de
бо/о

з4 50,7,20
Ceai пеgгч in

Сасао рчdrй
ехtrа, calitate

Рiрег negru
mёcinat

Fruпzб de dafin

zаhёr vanilat
Total lot 12

Modalitatea de trапsmitеrеDепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

lA RSAP МТепdеr, e-mai|22.12.202lS.C. ,,Adгika"SRL

13. Iпfоrmаrеа
achizi{ii:

operatorilor economici despre decizii grчрulчi de lчсrч репtru



SC,,Ideea-Pгim" SRL 22,12.2021 А RSAP МТепdеr. е-mа
CC"Nivali-Prod"SRL 22.12,202l А RSAP МТепdеr, е-mа
Acustic Tehnologie SRL 22.12.202I IA RSAP МТепdеr, e-mail
FРС "Serviabil" SRL 22.12.202l IA RSAP МТепdеr, e-mail
Costodar Impex" SRL 22.12.202l IA RSAP МТепdеr, e-mail
,,Alim-Total" SRL 22.12.202l IA RSAP МТепdеr. e-mail

14.Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

In cazul iп саrе чаlоаrеа estimati а contractului
este mai mica decAt рrаgurilе prevёzute la аrt,2
alin. (3) alLegiinr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

r б zile in cazul
miiloace еlесtrоr

ransmiterii comunicёrii prin
ice si/sau fах п

П 11 zile in caz
пriп miiloace ele

tl netransmiterii comunicirii
;tronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului
este egali sau mai mаrе decAt рrаgчrilе
prevбzute laart.2 alin. (3) al Legiinr, lЗl din З

iulie 20l5 privind achiziliile publice

П 11 zile iп cazt
miiloace electror
п lб zile in caz
рriп miiloace ele

l netransmiterii comunicбrii
trопiсе 5i,/sau fax п

Dепumir
еа

ореrаtоr
чlчi

economic

Intreprinde
rеа:

Сu capital
autohton/
Сu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strйin

Numirчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

Cod
срч

Yаlо:
contrar

rеа
tului

Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtчlчi./асоr
dчlчьсаdrч

fЕrй
тчА

inclusiv
тчА

S.c.
,,Adrika"S
RL

Inreprinder
ecu
capital
autohton

MD-
l6360355l404
зlI

1 58000
00-6

200450,
00

2 1 б480,
00

з0.06.2022

SC,,Ideea-
Рrim" SRL

Inreprinder
ecu
capital
autohton

MD-
l6360з55l404
Зl2 diп
з1.|2.2021.

l 58000
00_6

28800,0
0

з2802,0
0

з0,06.2022

CC"Nivali
-Prod"SRL

Inreprinder
есu
capital
autohton

MD-
l 6360355 l 404
3/3 din
0з,0\.2022

1 58000
00-6

з64425,
00

4з]з|0,
00

30.06.2022

Acustic
Tehnologi
е SRL

Inreprinder
есu
capital
autohton

MD_
163603551404
3/4 din
31.|2.202l

l 58000
00-6

90000,0
0

l08000,
00

з0.06.2022

Fрс
"Serviabil"
SRL

Inreprinder
ecu
capital
autohton

MD-
1 6360з55 1 404
3/5 din
01.01.2022

1 58000
00_6

1 1 30370

,37

1 2з4400
,00

30.06.2022

8

l transmiterii comunicirii prin
,се si/sau fax п

15.Сопtrасtчl de achizi(ie incheiat:



MD-
1 бз60з55 l404
3/6din
з1.|2,202l

з0.06,2022

з0.06.2022

MD-
1 6360355 l 404
зl7

din 31 ,|2.202l

,,Alim-
Total"
SRL

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de luсru declard сd lеrmепul aEteptare репtru iпсhеiеrеа
со пtract ul ai/co пtractelor iпdicate а fost rcspectat (ехсерtdпd prevdzute de ort. 32 аliп. (3)

al Legii пr. 13I diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), qi сd iп cazul depuпerii
coпtesta|iilor Eilsau recepIiondrii rapoartelor de monitorizare,
sola|ioпate.

аu fost ехаmiпаtе Ei

Рriп рrеzепtа dare de seamd, grupul cle luсru репtru achizilii со recl it udi пе а dеsfф ur drii
procedurii de achizilie,fapt репtru care poartd rйsрuпdеrе сопfоrm legale iп vigoare.

Conducf,torul grupului de lчсru pentru achizi{ii:

й;Ьi 'о lqп о|

(Numе, Рrепumе)

9



DлItЕ DIi SвАмл
glе atlibuire а соп t[рцt{ФЕ_J
de incheiere а acordului-cadгtl г1

de anltlare а ргосеdtrгii сlе atl,ibrriгe t_l

Nr. 01 din 04.01.2022

1. Date сu рriчirе Ia autoritatctt contractantri:

Dспumirеа autoritri ii contractalttc IP L,'I- Mlgddcesti
Localitatc
IDNo 10|2620009429

i,г-u lCrirtletl i,str. tегап cel Маrе l

024в-3 4 -25 5. 0248-з 4 -991

_Ц:цilil_о!ЦiЦ
ДЦq,:it_dеjдlgrцg1
Реrsоапа dc contact (пuпtе, рrеп,uпlе, tеlе./Ьп, Bozianu Rod ica,069205 l В2,
tttail гoclicaboziarr u8 l

2, f)аlе ctt privire la ;rrосеdurа tlc аtriЬuirе:

'|'ipul 1lrоr:ссluгii de irtribtlil,c a1llic:rte VйБй- ъйГ;й: а;-ръt;,i-_rrliл;па ае,;

_ГIФql,jаЦt ц.Ц,Дц Цi9!,,й iЦЙцlg
'|'iptlI contгacttllui вuпuri vsoгvicii п l-uсгiit,i п
ас h izi tic/aco гсl u ltri-cacl гtl

l 5800000-6

l!,, _q_ф а!_Qw_{р 1_]У| Q: 16 9.9 j:,8 0 5_В] 3 q В

VDап Ntl
П Гй-" zr t, J р-Йii, Г it е,йI,r_ПЦ;,iБlБЪП; й ;. 1 :

; A.",d-"",l ГБi it. rсi,* "iЙЬ 
.о. 

r, И; tЁ У
саtаlоя еlссtгопiс

suгsll cie fiпirпtаrе Ф,,дм С* _Ы, "ЙБГСNГМ; "ВrБГ ёМý,

_,tlз]_ч l t:ulti узtх !9_!, lЦg Тц ) 3806/16,21

3. Clarificirri privind documentafia de аtriЬuirе:

(,Se vtt <.:omplel,ct ill c,ctnLl iп care au.fbs,t ,yolicilqle clari,ficёrri)

Nuпrir de telefon
Nuпrйr de thx

Obiectul nchizi{iei

Cod СI'V
Ilxpulterca motivultti/tenteiului privind аlеgеrеа
ргоссduгii de rrtribuire (itl cozul аlэliсd,rii altor

,efuri decd t l icila |ict dеsсhisёt
_-*J*.--

Рrоссdtlrп de atгibrril,e (se vct iпdica с/iп c.:clclrttl.

р or l а l,u l,ui guч е п1 cl l11 е пt al уtуу,цt ЦLз.с]зц gs ч_,l!з!!)

Р, Щt |i, 1цц Ё.:tg Ццi$iрчl,_]iqg д Ц!уз!i
Рrоссdtlrа а fost iпсlusй in plalrul tlс aclrizi{ii
prrblice а аutогi (itii contl,actantc

Altulr{ de intcntie publicat in ВД[' (clupci cctz)

l'clrnici ;i instruntcntc spccilicc tle atI,ibuire

!t!_tps;_
[)ata: --^

Nг: ---

Data pLrblicйгii: l 4, 12.202l
l п c-licitatie.rnd; r; урtепdег,пrd

s. Mйsdбcesti. г-LrlСгiLrIеrli

Асlrсsа

l i ceLtrna gГrD glп а i l.cotll
I l.cor1-1



Data solicitirii сl:rriliсiгilоr
Рел1,1ц!це4 qpel,ato rul u i есопоm ic
!]xptlnerca sttccint:i а solicit:-trii de сlаrif'iсаrс
tr)xpulterea stlccintй а risрuпsultri

Data transnriterii

1 5 dесеrп 202 l -Ц:,ЦЛЦ____

ЦЦ фаrщ з !qq! ф]_.l_qt 9 р !l !_c]l g:.. tзl,а.l iцiL 1р t1 t9'?, __
Brrllй ziLra! А lЪst sсгis stlocint, Согесt- Solcl dc pLri 1Йга

П,з:дзtg.igIщgц! crrl it s цр9 i оагqЦз_д:цLtд].]]_l]Ц_
l5 dec 202l. |9:20

4, N4odilicril,i орегаttl iп documenta{ia cle ntrilluire:

(,Se vct c,olпplelct ill c,azul iп care au.fbs,t ореrаl.а mocli/icari)

Рu bl ictrtc in ВАР/а ltenrij loacelo l, d е inlb rп аге [Iпсliсаli sursa utilizatёt ;i data pltblicdriiJ
(dupit caz)
'I'crmen-Iinritit clc clcptlnere Ei desclridcгc а
оfеrtеltlr ;rrelungit (clupri cctz)

!Iпсliс:аУi пuпсlrul, dc zileJ

S.I'iпй la tcrmenul-|imiti (data 22.12,2021, оrа 00:00)о аu clepus otЫta 10 ofcrtan{i:

Dепu пrirса operatol,ttlui econonric IDNO
__&qццццца19li! _ _ _- --lo tйЪбЬ0l1т9 

- -
l 002600024зOв
l 0 l 460004005з- -iптаъ5бa'oЬ8' -

_ Дgriсi Д Le_lc_t __
_ lorritaScl,gl}:L __
Mtlsel Dtllllitt tl

[)гсlzогочsI<i l,i l iall
l0l060003l257
l 00360002696з
lТiа6oijбrтгГ- -_-

пб7ообизzгг _SgЦ,оtLq j,Цli,,l ___ _

Melnic Radionl 009600006996
V iосгis-Iп S,R.L. IaohirT VioгeliLr

б.Inftlrma{ii privind оfсrtсlе dcpuse Ei documeIrtcle de calificnrc qi albrcntc DtJAIi pt,ezentntc с|с
gýft"c ореrаtоrii есопопr ici:

Rezu lnatuI nrodilicйrilor

S,R.L "Сгесlо1-1гitл"

_lД.l:_Цrщддgц::__
S. I(.L, CaI,tltez Ргосеssitl

l 006600032 l 07

Dentl lnirc clocunreltt

SRl-
I-арпlоl

SRL
Сгсdорri

1,1l

ll
I)гоzоrоч

sl<i

I-ilian

Сагmоz
Ргосеssi
пg SRl-

S.C, Villa
Pюdotti

S.R,L
l ,оу is
Апl,.гtl

-SRL
DcInli
х l'ri пl

SIl,L
lЗ аguсl

tc

зг--
Viосгis
II\4Pl]x

AV'l' l.u,
("'tltlt

Sltl.

й;

l)octtmentclc сс constituie
of'el,ta

(Se va соllsllхпа J)riп: рrеzепtаt,
п е pr eze l1l.cl l, l,tu соr а s рuп de )

ргорuIlегеа telrrl iсd pl,eZ. ргаZ. ргсZ. p|cZ. ргеZ. рrсz ргеZ. ll гсZ, l]гсZ.
Ргоlltltlеrеа fi папсiагё l)геZ. l]геz. l)гсz. ргеz l)геZ. l)г(}Z |lгеZ. l)rсZ l]гсl __!]]_е1--

_ L]]Y.
DU^E ])ге7-._ ргеZ, l)гсZ, ргеZ. |]гOZ. l)гt]Z |lге/ ргOZ ргсZ
Gагапliа 1эеtltгu оfегtй
(cltt,pй ссlz)-пu sct, cet,ttt

,\е
Documente cle calilicare

у(!! о !1у!gg!!ц, узззуЦ,лз:лцэцЦц,_!!!! 9 r е |р!!!q
С_егеге de ptlпig]_pg,e ____l__ptg4| ргеz. | ргеz. L_рда __l_prq4 [ рr., | 1,,.7 ргсZ l)геZ

| Бгеr- f р,сr---] 1lгсz.

_l___L_____]
l p,.i, l ln - -тй;
l l_J

Dесlага[iе ргiчiпd valabiIitatea | рrеz, l р,,.r. | ргеz. | ргеz.о{Ьгtеi lIll ц--*]-_--- | __Ccгtificat dc еГссtttttге | ргеz. l р,,.r, I pl.ez. | 1lгеz.
sisterlllticй_aplalii_impozilЦqrr_]_ l_L l

l) l,c l. lllt'z.

|) l,с /,,рrсZ,

Nr.

l, S.C "Villa Ргоdоtti" S,R.L.
2, S, It, L. " [,illltrltll "
J.
4,

5. S,lt.t,. " Deltlrix Ргitl-t" Dilarl (ialirla
6. СоslrLt Сhсогgllе
1 S.R.L. "Baglte|lc" ccbtllttl,i valcttt i rl

ll.
9.

10.



l

contI,ibLltiiloг
Сегtil'iсаt clc аtгiЬLriге а contulLti
ballc а г

ргсZ рrеZ. ргеZ. ргеZ. |)гс 7-,

:"' __]::1
ргеz. | ргсz.CeгtiГicatidecizie de iпгоgistгаге

а iпtгерr,iпdегii/ехtrаs clirl

Registгr"rl de Stat а1 реrsоапеlог
i r,rгiс]iсе

рrеZ., ргеZ. ргеZ,, ргеZ. l]гсz.

Г"огtllttlаr iпfогпlаtiч сlсs;-tгс

о l'огtапt
рге7-. ргеZ. ргеZ. ргеZ. ргсZ. l] ге7-,

ргеZ.

pl,eZ

ргOZ

ТБr-Трi..:'

ргеZ.

ргеZ.

ргOZ.

ргсZ.

-рlЪr_
l]ге7.

ДiЙГ, i rat И 
*- *Таrr 

i шГ- - Б
1ttпсliопаге репtгu ргоdusе
аlimепtаrе/ Сегtifiсаt de
illгеgistгаге oficialй, еliЬегаt de
ANSA

ргOZ. рге7-. ргеZ. ргеZ, ргсZ.

ALrtoriza{ia sапitагй чеtеriпагtr de
fuпсtriопаге репtгu 1эгосlttsеlе de
огigiпе апilпаliегit а agentului
econotlr ic рагtiсiрапt

рrе7., pl,eZ. l]геZ. рrеZ, l)геz.

ДLrtогizа{iа sапitаг-чеtеriпаrб ре
Lrnitate cie tгапsроrt

ргеZ. ргсZ ргеZ. pfeZ. l)геZ.

certificat de irrofensivitate/
calitate/ confoгrrritate/ sarritaг
че[еl,iпаг, dесlагаfiа de
сопfогпitаlе (duрй caz)

ргеZ. ргеz. пергеZ. ргеZ. пергеZ.

Сегtifiсаt cle de{inct,e а

IaboгirtorLllui atestat репtгtl
еГесtLtагеа contгolului регlllапспt
аsuрга calitё!ii sau соп[гасt ctl
asel]lenea lаьоrаtог

рг97,, I) 1,0Z. ргеZ. l]геZ. l]гOZ,

Dесlага{iе ргiчiпd соtrfiгпlаr,еа
identitalii lэопеtlсiаl,ilоr, efectivi

Ei псiпсаdгагеа асеstога iп
srtua{ia сопdаrппйгii репtгu
1эагtiсiрагеа la activitati ale unei
oгgarriza[ii sarr gгuрйri сгiшirlаlе,

l]entгtl coгuptie, ft,attclб 9i/sart

_,1рl!iц9_Ф!л.ц L* * _ __ _

ргеZ, pl,eZ. ргеZ. ргеZ. р,.7- ргOZ, | ргеZ

(lпfЬt,пlсt|iсt 1,1t,il,iпcl dепuпlit,еа docttmeпlelor рrеzепtаtе sе л,а iпdiса tп соп.fоrtпitсttе съt сеriп|еlе сliп

dосчrпепtсt!iа de atribtti.re ,si se lla. соп,,\епlпа рriп; prezetxtat, пeprezelxtat, пll соrеsрчпdе (tп cazttl
сапсl doctttllctlltl u./Ь.sl рrеzепtсt.l, dar п,lt, соrеs]ruпdесеriп!еlоr de цtli/iссп,е))

7.I nlb rmа{iп р rivirrd со respttnd erea оfеrtеlоr cu сеriп{сlс stllicitate :

I)enttntiгca
lotului

Dепumirеа
орегаtоrultli ectlntlmic

Рrе{ul
оfегtеi

Йгй TVл;*

cantitatc
qi unitatc

clc пtisttгй

Corcslltlnt'lcrerr I Coгes;lrlntlcrett
сu ссriп{еlе dc | сu spccifica{iilc

cnlil'icrtl,e i tclrltice
[,оlul1-
РгtltItlsе
l.,actatc

S,R.L " l-aplnol" 82999.00 -l
1

S.R.L (irсdоргiпr tiз 000,00 -t-

II РгоzоIючsсkii l-ilian l0-/450.41 -l- l

- йБ2-
Сагtlе

Саrtтсz. PгocessiIlg
S.It, L.

91249,04 .l-

.t

-|-

,lýГ;viБрБйti;;
S,I{.L,

9в662.01

i l l',,orr',,,,.,r rcl,ii i.ilirrrl 9в666,50 |. l

ргсz.. pl,c,l,

ргеZ. ргеz.

р l,c/-.l) l,с Z.

ргеZ. ргеZ-,

ргеZ. pl,cZ.

ргеZ. рrе,z.

ргеZ. ргеZ,

рrсZ, рге/,.

ргсZ. p1,0Z.

|,



l
1

Lotul 3-
Piirre Ei
clrifle

l,otul 4-
Divel,se

ргоdusе

S.tt.L. ^' Dcllnix Pt,ittr"

ýлД.-_l-gч,ý4!gL_-__
S,R.L. "I}aguette'

alirllentarc
[ Ргоzоrочsсkii ],ilian

S.R,L. " АVт LUX
сом"
l I)гоz-tlгоr,sсkii Lil ian

S.R,t-. ''l}aguottc'

S.C. Viосгis-Itпрех
S.ll-.L

-,, ? , ,rll v .| 1*,lп, ca.ZLlL 1,1|lLIzorII. ticilaIiei еlесtt,опiс:е se t,ct iпdiса prelLi o.fertei.fiпale

lеlлпiс,е", ,\е 1)(t, c()l1,S,etп1.1(1.'lt.ill, ,, i " ill са,эъtl соrе,slшпdеrii ,1,i рriп ,,-" ill c,clzul. пecorespttпclarii)

8.репtru еluсiсlаrеп чпоr neclaritйli sarr сопfirmаrеа uпоr tlatc privind corespunderea of'crtci сu

cerin{ele stabilite itr docunrenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrс{ului anormal cle scЙzut)

s-a solicitat:

l пfоrmа!iа solicitatil Rczlnattll

9.0feгtan(ii res;rinqi/cIescalifica{i:

Achizilia пu а avtlt loc
cotlI'агt .7l lit А

10.Modalitatea сlc evaluare а llfcrtelor:

i]рдu,tt Цecaý lql_Y
репtгr.t mai nrltlte loturi cttmulate п
репtгu toate loturile п
Alte lirrritйri ргiчiпd tlumйrttl de lotrrri care pot fi

.Iulstillсагеа cleciziei de а пu atl,ibui сопtrасtul ре

,rцggцiцI! 9ý9дц щдц!___- _l
----l
----l

Motivrrl

atгibr"rite acel Lria;i

lоtuгi:

оГегtапt: 1IпclicaYiJ

1 1.Сritеriu! с|е atribuire aplicat:

!деlцl c,el mаiэqаZдt_ Y
Costr-rl се1 nrai sclzltt гr

Ccl rriai bulr гарогt calitate-pre{ гr

Cel rllai Ьuп rарогt calitate-cost гl

(ill cctzul iп care i.tt cctclrul proceclltrii cle alribuire s,ttпt

iпdicr.t loal,e crileriile de alribttire clplicate ;,i сlаэuпtil,еа
aplicale mcti tltulte
lоlъtrilа,а/сrепlс)

l 36734, l в

тjб l-i1, iT

l з l 556,0в
l9764,00

l9461,00
2l600.00
l вб l2,00

Opcrrrtoгtll есопоmiс

rrrtorrtlui ccononlic

criterii cle rltribuй,e, ,\,е yol,

t l

l

l595l2,10 i

t- -l-

Lotul5-
Pcste

"t- l

-1 ,I

|- l

I l

ecoIlomlc



r
12.1nfornra(ia privind factorii do ечаluаrе aplica{i:
(,\е llct cotпlэleltt репlrLl lottп,ile caI,e cпl.frl.s,l all,ibuile tп bctzct crilet'iilol':
pre| ,\сtu cel mаi btllt l,aport calilate-cos,t)

c,el mаi Ьuп rсцlоrl culilctle-

l 3.1l cevalu аrеа ofcrteIo r:

(,\а vct coll,tplelct iп caztll itэ care o.fer|ele au.fbsl reeyaluctte repetcП)

I|actoгii de ечаluаrе Vrl,,^*,;сiп Бtеrtп Ptlnctajul calculat

Dепurпirеа ореrаtоrului ecorromic l Total
Dentltn гс fttсtогtrl 1 Pondelea
Denum гc lhсtогul ll роtrdегеа

I)etrumirea сlрсгаtоrultti ccononric n 'l'otaI

Dспutпiгс lhсtогul l Ропdеrеа

Denr"trT iгс lЪсtогul rr Ропdеrеа

l1l.gЦ tц!:jýу Ц цёri i:Цtl:lq&l _ *
N{оdi|iсй rilе opcl,ate

14.in urnra cxantiniri, еr,аluirii Ei соmlrаririi оfсrtеlоr clepuse
s-ir decis:

Аtri br-ri геа cotrtra ctr"l ltr i d е aclri zili е pub licalacordului- саdru :

in саdrul procecltlrii cle аtrilluirс

ilЪii"*i.й
otului

PI,otltlse
I-,actate

Ca1,1tc

"ijili,.qГ

chifle

l)il cl,sc
р rotltlse

illiпtепtаrе

l)enttmireaprtr
ci ttselor

l]ilcu cle pr:i

ýolcl de pLti ctt os

Сагtоfi

_Q"зр_q,,
Mol,cov
ЪТ;ЁiБп,,,;'
J_Й--
Vегdса{ii

рtltцlцj9]
Меге
Мйгаr

cantitatea Рrе(ul
totrtl
(liil,й

j85 !;5
l 9 j з,3.]

Pl,g{ul
lotaI

(inc|usiv

_1L_! 5_9,]5 _ _

_ j,OqB,!)()_ 
__

__77_L1,1Q__

I)гоzогочslti
Liliarl

тчА тVА
17в3(),56
1163,89 ,

?,аqqц"l,1
??7?tl_, !,5

l j9з ij,26

2890(),00

52750,()0

_15р!1_

96З5,tl2 l0406,25

!,99_ ?2?2ý1__ *j_1__6_j,2]
qл1

__ ý.?! : -a:-" 1:."---

7l40,28
l l76,tt5

_ q.44 l_! l1?цý?
60,60 i 60(1.02

,1,зý_ _
5 8,84

Pre(rrltr
nital,(lii

гti

Орсrаtогul
econolnic

tlescntnatcfiqt

unitaterr
de

lnaSllra

31lФj].qll
63300.00

l | 520,00

S.R.l, IB_lirlzй<le_vagi
"[-арlпо|'' [.SцЦцЦцi,__

Ca9cava l

Сагrllеz l Cal,rle de vjta

А"hriй-*;
чut loc сопf
агt7l lit А

.) J,_).)

_--т,ч--

[]atlalle
]0,66 | 2(;64,9з
:рдq ]_JЭ.SJ,]Z__

l

lrs з9з 45.з1 l9257,00
lr.s 215 з6,1 1 вз в5,00

Lapte l 99з |0.37 2232|.06
IJrr1 l<g l 89,.l l20"j7 ? 1!22"!l0

|(l725,9l
l<g l52 9l ,70

l<g 2в9 l 00.00
ltg 844 62.5

kg 2ll в

lts i 875 5,14
ltg 5в7
lco 111
l<g

l<g 970

l.g 20

kg 111 6 |2з4з^20

|<g l0 _ _ Q!j,:s(l _

_j_19_7:9_1 _

{l в2 5,2.+

l,irmTr kg l2L)

l<p 35(l



]_]д_.!]i-_--
Arcleidtr lci___ _
Rosii

jg
- _!tc

l<s

i00
40___
240

__1']__.з_,!__

_:р;ý___
2l"l(l

j9jt]
l 694,л:;;
5Ull

мапdагiпе l(g 384 в,29 1024

цээ
1з92

огеz cll ЬоЬ
1,otutrd

l<g 22в l2,B8

Сгuро do агtrбut lg l36 1_9_;1l

paste йiпоаsе kg |14 I2.88 2,24()

Iririrli cle gгiLt ltg 50 7,вв Pj
14tl1маzйге ttsoati ltg 200 1,2|

Сгuре de

роruпrЬ
l<g l12 9,54

l 068

_l.]j]
l65.tI

- зia,g

Ulei l itгtl l70 з1,3в

з.iй; f,iC;__ l itгrl l440 _l]_.,]:)_
_ 1ц2__

lB,7l
маzdге vcl,cle bttc 266

l)astit tlc, гtl9ii bttc l1.1 21з2

Ccai lrs 5 l l5.вз 579;;LZ,+sa геiосlаtii l<g 60 з,J 4

Сасао kg 5 в6?в в 4з4

Orrii bttc 7l 55 l (]f
l 1 ,_,

_!э1_1
5з,|'/,ttlit I<g ,100

_ _Ц,lЦ
lй,,ru,lй,itь btlc 5 l z1,5,1 12

Iri гll buc 50
,l ,о 164

саstгачеti
lпuгаti

ltg l00 2в,]5
_ц1:
_]l4;
_ ]?5t

524

\4qgt!ц Ф._!:Ц
senlirlte cle irt

_ _]rg_
l<g

l6,L___
l00

]_p,7_1
],) (

S;,i,,t. ----['
SLlSal1

kg l0 52,,l2

eqtc S.R,],. 
,,|'Viосгis 3прсl

l)e9te пlttсгоLt lg 360 5 1,7
lвб

,

.lб
"t|,|

78

3522,60

_92ý7__ |if г,п

7:.'

]ащщ
6400.50

l9s-ii,60

,00

,50

lЭz.j.5о--
_ j!j_r,ra_

695,00
ICg,й
aT;i-lilзa,,jг

.ý 8()(). ()()

t,:i э <() / "._.,

,5в irл_
5,00

4j!0
; "5 !),!) t)

524^п, (l29,00

т2л47б

Anttlarea ргосесlirrii cle achizilie purlэlicй:

ir' ten"reiul art, 71 alin, lit

Агguпrспtаrе:

15.Iпt'оrrпаrса ореrаtоl.ilоr cconomici despre deciziilc gruрului dc luсru ;rепtru achizi{ii:

l)cItttnrirca opel,atorului
econonric

S.R.L,. "Lalllllol"
l " I)г(lz-orovsl<i Li liarl "

S.R.l-, "AV]- 1,1JX сом"

Modtrlitate:r de trапsпlitсrе

rйlГr,бо 
-

lв30.0()
-s;iB,i,бt_l

842в,в0

_ ?Фвq,jQ _
..t?' i()

L:

J1
|,/

.50

_,l]],|.iý

J|_
tjr00 _
).5 в

|,r_,7 1
0,з 7

l)ata tralrsnriterii

_ _ Д f 2.ZOД, sсгisоаэttrцаiz_
21,12.202l, sсrisоагеа

__ _ _ __ _!]lд9 26эQý Qý_
Z Z . Ц?9?!_. r,_t, оз,эqrцаqq__

2] 12}9_2_|,, s с l.]цц]._е_q ]ц? 1В*_
2'7,12.202l, sсгisоагеа rlг.265

21 .12.202l, sсгisоагеа rlr.269

2'/ ,12.2021, sогisоагеа rrr.26zl

21 .12.202l , sсгisоагеа rlг.26l
_ý.-.--*Y_rtЦ tщ! qtt i " _SJl. [-

11 11 )I),1 sсгisоztгеа пг.266,2 70

_!д.q,9_0

]|

iltiдQQ
, _з_1.{ t ,(1!l

] 50().0()

r:-ttlttil

Q R I "Сгrлdr-rпгitl-t)1 c-rlail
o-rlail
o-tllitiI

qRI "lпrziqАtrогп'' c-tlrail
c-tlrail

S.R.l., ''L]agLleltc " e-nrai l

6



(Iпfоrmаrесt operatorilor ecol.totпici implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grьцlului de

luirч репп"ъt ichizilii se realizeazd tп coпfortпitate сu prevederile arl. 31 al Legi,i пr. ]3l diп 3 iъliе

20l 5 priviпd achizisiile publice)

16.Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

i;ъ,irrfnй; ййй, *tiйiй ,, й,tr.tulrп 
"rt.

]l6-аLlрjцзццl_tщц"ý-]]] jIе:ц,qilдццlр,tдiр.l:itl

lllai tтiсй dccAt pragLrгilc ргечdzutе la агt. 2 alin. (3)

al t.cgii rlг. 13 l clirr З iLrlic 20l 5 pгivind achiziliiIe l] ll zile 'itl cnz-ttl tlelt,allslllitct,ii cotllLtllicitl,ii 1эгirl

otr[эlice
---l---

ill cazttl itl cal,e чаlоагеа estinratй а cotltгactului este

.j9rц99I9LцLlФ*.I_- 
--- '-Ъ-,,ЪiL 

_ .

l--] l l zilc itt cazttl tгаtlsпlitегii ctltllLttlicat ii 1,1l,itl

cgalii sau t1-1ai trtttгс clccAt ргаguгilс ргечбzrrtе la irгt. 2

alin. (З) al l,egii пг. lj l din 3 iulic 20l5 privilld

(,\el,eclct!i lеrmспul, с{е ct;le1,1lctt,a rеsресl.а,|, ("ctlcrlctrea lспllепеl,оr 7,л,ачd,zttlа cle [,cgett rtr. ],j ] tliп ,]

ctt pуel,ecl.el.ila 'Г]7'L(]t,UI IL' Calэilol.ul I (Саluiаrеа 'l'еrrпепъtltti) al С'ойlчi (|iyil ul llepublic:ii
i4 olclol,a).

l 7.Ctln tl,actu l clc aelt izi {ic/aco rсl u l-ca cl ru in cll ciat :

Iп lrcprintlercrr:
Сu capital
аutоhtоп/
Crr cnpital

nr ixt/asoc:icre/
Сu capitrrl

strriin

Capital
striin

Capital
alttolrtol:t

Capital
aulohtolt

Capital
autohtolr

Nuпtirчl
qi data

contractului/a
cortltlltli-

с:аtl rtl

Q

U

Vаlоа

liiгi Т'VА

06l

2022 04.01
2022

\о
I

Ф
u,

82999,0(

07l

2022

,бýa

2022

04.01
2022

оо
9\2tl9,

04.01
z022

\о

оо
1з1556,

09l

2,022

04.0l
2022

\о

оФ
са

18612,

rса contracttlltti

f)еltttlnirca
tlllcгirto t,ultli

econtlllrit:

S.R.L,
"L,aptnt)l"

"СагпlеZ
Processitrg'o

S.R.L,

iI"Prozo,,ovs
l<i Lilizrrl"

S.R,L,
"Viосгis
Itтlpex"

]1,05

ц:.феg9 g]9qt_I9!i99 _ý]л9цддI] _____ *
l_] lб z-ile iп cazul lletгat-lstTitclrii conrulticitl,ii ргiп

цu"]g9gg_g!ч9_цI]lц99 fllýщ fu{i. __

iпсlusiч'ГVА

109500,00

151294,32

22з34.40

Тсгmс
valabil

al
сопtrаt
/actl гtl

catl :

91jl1._5]

31 ,05

]

]

;

31.05

з 1.05



l]

18.Informa{ia privind aclrizi!ii prrblice durabile (achizi{ii vcrzi)(rubrica drrtii se completeazй
dоаr in cazul ilr саrс la рrосссlurа de achizi{io publicir au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-

а inclreiat соIltrпс(/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru са!,с,lu fost aplicrrtc criterii dc
durallilitate):N[I SE APLIC;\

Аu lbstlrplicatecritcl,ii 1lспtru асh izi{ii pu blice durabilc (trcltizi{ii
vcгzi)?

0A/NU)

\/аlоаrеа de achizilie сu ТVА cIin сопtrасt/ contl,itcte tl

lotului/|otuгiIor pettlrtl сагс atl Гost aplicate critel,ii dc
tlurabilitatc (lci Ml)):

Coclul СРV al lotului/loturiior репlru сilrе all lbst aplicate сгitегii
tlc durлbilitatc:

C l,itcгirrl cl e atl,i btli re;retr1 l,ul otu l/lottr l,ilc llclr tl,t l crl гc а u
fosta 1llicatecl,ite rii cle du rа llilitltte:

Pгe{Lr l cel rltai scilzttt tl
Costtll ccl Inai scilzttt l;
CcI пlаi butl l,аllоrt саlitаtе-llгс1 r, l

Ccl nrtri llrttl t,apoгt caIitate-cttst t,

I'riп prezettlo tlure de l,^eпmFr, grupul cle lucrtt dec:lпrii cti l,e-rпtettttl rle u;teplure рr:пlrч iпсltаiеrсч
coпlrrtclttlui/ctlпlroctelor iпdiспlе п.|Ьsl rcspr:c,lril (ахсерftпrI cuzurile 1lrevr\?,ltle сltl пt,|..32 пlitt, (3) чl Legii
пr, l.JI rliп .] iulie 20l5 privitld ttc:hiz,i\iile publice ), precuпt;i cit iп cctzttl rleptttlel,i,i crlпll:slu{iilor 1,i/stttt
rесерliопdrii rпpoartrllor cle tlюttilorizare, aceustetl alt.|'ost ехппtiпсttе ;i solttitlttale,

de ocltiz,i|ie,.fiцll репlrtt с,чrе pottrlй rris,llчпrlаrtl c,ott.form prcvecleri,lor legltle iц l,i!]rlttt,tl,

(]onducritorul grupulrri cle lucru рспtrч rlchizi{ii:

r i t tt l i t, ct ! i,s, t t t l t, i r, ti'Г t 
;,t1



DARE DE SEAI\{A

dc аtriЬuiге а сопtгасtulrri de achizilii рuЫiсе !dc iпсhсiсrс а асоrduIui-aчdr---"-''" 
o,LrUll

dc апulаrе u pro..Jr.,rii de аtпЬчi.е :
Nr осds-ЬЗll,dр l -MD- l6.3 SS7 527бlg1ll

| . Date cu privire la autontatea

Е' ;' u,,. r.i-ББП 1il;=_=:-ъ
;lrосеtturii rlc,,r,rnJlll,'::ului 1lri,iпd-]Бй

Ill,e (lп cazt.tl oplicdrii allllr

rivirc la

ditt ()1,0i 2022
сопtrасtапtй:

dc аtгiьuirе:

dc аtпьLriге

proceduri deccit t icitayi о cleschi.sd)

Tchnici ;i iпst,тЙсЙ specifice Се irtНБuБ(сlu рd c:clz)

l,\iе 1,n .ur,r,еIа itl саzt.tl itl саrej;, rr??:'r1

,Пlпumirеrrtlll*EБiБiйййБ

t'a c,tltltplelo itl саzч/ 
'n 

r,n,| ouY,,?,i#m

9."" ", 
l.ca ЙЙ dt,'Ш contractante

l0l ()6() l0()()287
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 

Nr. 2 din  04  ianuarie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati 

mun.Orhei 

Localitate mun.Orhei, str. Valeriu Cupcea 4 

IDNO 1008606006164 

Adresa mun.Orhei, str. Valeriu Cupcea 4 

Număr de telefon 0235-28871, 0235-28873 

Număr de fax  

E-mail oficial  cp.orhei@anas.md 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Danila Valeria 060980894 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □   

Obiectul achiziției Produse alimentare  

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637154778635 

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

MD-1637154778635 

Data publicării: 17 noiembrie 2021 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 29 octombrie 2021 

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Buget de stat;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 856 500,00 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Data:17 nov 2021, 18:58 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

scoateti laptele condensat din lot cu iaurtul. lapte condensat nu are 

nici un producator autohton. 
  

Data:17 nov 2021, 18:59 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

Solicitati iaurt cu acelas termen de valabilitate cu laptele condensat? 

Sub care criterii le-ati comasat intr-un lot??? 
  

Data:19 nov 2021, 08:40 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

Scoateti va rog specificarea lactatelor in asemenea loturi, care 

favorizeaza anumit producator.In caz contrar vom contesta pachetul 

de documente. 
  

Data:22 nov 2021, 09:30 

Subiectul întrebării: 
  

Lotul 13. Produse cu cheag 

Întrebare: 
  

Solicitati &quot;Brinzica glazurata cu ciocolata cu lapte condensat, 

Ambalată,greutatea nu mai mică de 75 gr. 5-7% grasime...&quot; 

Daca ati analizat bine piata inainte de a solicita acest produs in 

gramaj si grasime respective, trebuie sa stiti ca brinzica glazurata nu 

exista in gramaj mai mare de 75 grame si cu grasime sub 10-15%!!! 

Solicitam schimbarea gramajului si % de grasime la pozitia data 
  

Răspuns (23 nov 2021, 10:33): 

Data:22 nov 2021, 09:39 

Subiectul întrebării: 
  

Lotul 14. Iaurt,lapte condensat 

Întrebare: 
  

Ce % de grasime solicitati la iaurtul cu fructe?! Scoateti din lot lapte 

condensat, ca sa pot participa la licitatie publica toti!!! 
  

Data:22 nov 2021, 15:57 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

Scoateti va rog, produsele lactate din loturi artificiale 
  

Data:23 nov 2021, 15:51 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

Modificarile in lot vor fi efectuate pe viitor sau la licitatia data? 
  

Data:23 nov 2021, 19:05 

Subiectul întrebării: 
  

lot lactate 

Întrebare: 
  

De ce nu Scoateti brinzica glazurata din lot cu cascavalul.??? 
  

Data:26 nov 2021, 13:50 

Subiectul întrebării: 
  

lot carne 

Întrebare: 
  

valoarea estimata pentru lotul Carne este net inferioara preturilor 

reale. 
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Data:26 nov 2021, 14:41 

Subiectul întrebării: 
  

IBAN p/u Transfer 

Întrebare: 
  

Anuntati recvezite bancare p/u transfer garantia bancara. 
  

Expunerea succintă a răspunsului  Răspuns (18 nov 2021, 21:45): 

buna seara, pentru aceasta pozitie nu s-a specificat producator 

autohton 

Răspuns (18 nov 2021, 22:07): 

buna seara, va rugam sa analizati solicitarea AC pentru aceste 

pozitii.Pozitiile cuprinse in lot au la baza acelasi ingredient(laptele) 

fac parte din aceeasi categorie a produselor lactate, nu s-a solicitat cu 

acelasi termen de valabilitate 

Răspuns (20 nov 2021, 09:20): 

Luam în considerație, mulțumim 

Răspuns (23 nov 2021, 10:33): 

buna ziua, vom lua in consideratie , multumim 

Răspuns (23 nov 2021, 10:31): 

buna ziua,modificam multumim 

Răspuns (23 nov 2021, 10:30): 

buna ziua, modificam multumim 

Răspuns (23 nov 2021, 16:21): 

buna ziua, la aceasta procedura 

Răspuns (24 nov 2021, 09:14): 

buna ziua, ne cerem scuze dar deja numai dispunem de timp ca sa 

anulam procedura pentru ceva modificari,pentru procedura 

urmatoare vom tine cont de sugestiile dumneavoastra. Multumim 

Răspuns (26 nov 2021, 16:22): 

Buana seara, OE are dreptul sa inainteze oferta nu mai mare de 30% 

fata de valoarea AC ESTIMATA PENTRU LOTUL RESPECTIV. 

Răspuns (26 nov 2021, 16:14): 

BUNA SEARA, va rugam sa analizati cerintele AC cu privire la 

Garantia bancara(emisa de o banca comerciala) 

Data transmiterii Conform SIA RSAP 

  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor S-a exclus de la lotul 13 “produse cu cheag” brinzica 

glazurata, de la lotul 14”iaurt si lapte condensat” s-a 

exclus laptele condensat 

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 04 decembrie 2021 , ora_08:_00), au depus oferta  9 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. “Brodetchi “ SRL 1004606001297 Brodetchi Ion 

2. “Baguette” SRL 1014600037741 Bolsacova Ecaterina 

Curdova Svetlana 

3. “Alim Total” SRL 1014600000912 Falinciuc Cristina 
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Bahcivanji Serghei 

4. “Villa Prodotti” SRL 1016600007719 Agrici Alexei, 

 Agrici Vladimir 

5. “Produse de familie  1010600010111 Finciuc Miroslav 

S.C. ”Optim-Comert” SRL 

6. CC“ Nivali-Prod” SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu 

Plesca Igor 

7. “Fabrica de unt din Floresti” SA 1003607011922 Grigoras Pavel 

8.  “Lapmol” SRL 1002600024308 Ionitsa Serghei 

Ionitsa Elena 

9. “Lactis” SA 103602151429 Angheluta Gheorghe 

 

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

către operatorii economici: 

(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)) 

Denumi

re 

docume

nt 

Denumirea operatorului economic 

“Brodetc

hi “ SRL 

“Bague

tte” 

SRL 

“Alim 

Total” 

SRL 

“Villa 
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“Produs
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

* 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) 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1  

Produse de 

panificație                                          

“Brodetchi “ SRL 152911.50 15000 kg + + 

Lotul 2  

Dulciuri 

“Baguette” SRL 82042.00 1500 kg + + 

Lotul 3  

Produse 

cerealiere 

“Alim Total” SRL 210752.00 16400 kg + + 

“Baguette” SRL 240722.00 + + 

 Lotul 4                                    

Halva 

“Alim Total” SRL 5812.00 200 kg + + 

“Baguette” SRL 6500.00 + + 

 Lotul 5                                

Produse 

conservate 

“Alim Total” SRL 102874.60 2900 kg 

2280 litri 

+ + 

“Baguette” SRL 108692.90 + + 

Lotul 6 

Fructe 

uscate 

“Baguette” SRL 10934.00 240 kg + + 

“Alim Total” SRL 12966.00 + + 

                                                

Lotul 7 Ouă 

“Alim Total” SRL 45990.00 21000 buc + + 

“Baguette” SRL 52080.00 + + 

Lotul 8 

Condimente 

“Baguette” SRL 19569.26 1164 kg + + 

   Lotul 9 

Ceai,cafea 

“Baguette” SRL 58287.15 135 kg + + 

Lotul 10 

Carne 

“Villa Prodotti” SRL 339050.00 5900 kg + + 

“Produse de familie” 367391.00 + + 

“Baguette” SRL 426316.00 + + 

Lotul 11 

Mezeluri 

“Villa Prodotti” SRL 113000.00 2000 kg + + 

CC”Nivali-Prod “ SRL 131000.00 + + 

“Produse de familie” 143008.00 + + 

“Baguette” SRL 182668.00 + + 

                                   

Lotul 12 

Produse 

lactate 

SA “Fabriaca de unt 

din Floresti” 

347540.00  

4000 kg 

 

+ + 

SRL “Lapmol” 350839.90 - + 

“Lactis “ SA 375370.36 + + 

Lotul 13 

Produse cu 

cheag 

“Lactis “ SA 189999.00 3600 kg + - 

SRL “Lapmol” 190000.00; - + 

SA “Fabriaca de unt 

din Floresti” 

547388.00 - + 

Lotul 14 

Iaurt 

“Lactis “ SA 61111.11 11000 buc + + 

Lotul 15    

Produse din 

“Alim Total” SRL 91846.00 1900 kg + + 

SRL”Baguette” 99328.00 + + 
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pește 

Lotul 16 

Carne 

înăbușită 

“Alim Total” SRL 12932.00 400 buc + + 

“Villa Prodotti” SRL 14900.00 + + 

SRL”Baguette” 15000.00 + + 

Lotul 17 

Magiun 

“Alim Total” SRL 5949.00 300 kg + + 

SRL”Baguette” 6750.00 + + 

Lotul 18 

Maioneza 

 

SRL”Baguette” 1466.60 20 kg anulat anulat 

 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL”Baguette” OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins,pentru lotul 18 

“maioneza”  oferta peste 30% valoarea lotului 

“Alim Total” SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

“Villa Prodotti” SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

“Lactis “ SA OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

SA “Fabriaca de unt din Floresti” OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

SRL “Lapmol” OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

“Produse de familie” OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

CC”Nivali-Prod “ SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic 

comparativ cu OE respins 

 

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 □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

Lotul 1  

Produse de 

panificație                                          

“Brodetchi “ 

SRL 

15000 kg 10.19 152911.50 169350.00 

Lotul 2  

Dulciuri 

 

 

 

“Baguette” 

SRL 

1500 kg 54.70 82042.00 98450.00 

Lotul 5 

Fructe uscate 

240 kg 45.55 10934.00 13120.00 

Lotul 7 

Condimente 

1164 kg 16.85 19569.26 23479.00 

Lotul 9  

Ceai,cafea 

135 kg 431.76 58287.15 69945.00 

Lotul 3 

Produse 

cerealiere 

“Alim Total” 

SRL 

16400 kg 12.85 210752.00 245646.00 

Lotul 4 

Halva 

200 kg 29.06 5812.00 6974.00 

Lotul 5 

Produse 

conservate 

2900 kg 

2280 litri 
40.29 102874.60 123440.00 

Lotul 7 

Oua 

21000 buc 2.19 12966.00 15560.00 

Lotul 15 1900 kg 48.34 91846.00 110220.00 
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Produse din 

peste 

Lotul 16 

Carne 

inabusita 

400 buc  32.33 6466.00 7760.00 

Lotul 17 

Magiun 

300 kg 19.83 5949.00 7140.00 

Lotul 10 

Carne 

“Vila 

Prodotti”SRL 

5900 kg 57.46 339050.00 406860.00 

Lotul 11 

Mezeluri 

2000 kg 56.50 113000.00 135600.00 

Lotul 12 

Produse lactate 

“Fabrica de 

unt din 

Floresti” SA 

20200 kg 17.20 347532.00 375280.00 

Lotul 13 

Produse cu 

cheag 

“Lactis” SA 3600 kg 52.77 189999.00 214389.00 

Lotul 14 

Iaurt 

11000 buc 5.56 61111.11 66000.00 

 

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  

“Brodetchi “ SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Baguette” SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Alim Total” SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Villa Prodotti” SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Produse de familie  23 decembrie 2020 e-mail 

CC“ Nivali-Prod” SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Fabrica de unt din Floresti” SA 23 decembrie 2020 e-mail 

 “Lapmol” SRL 23 decembrie 2020 e-mail 

“Lactis” SA 23 decembrie 2020 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului

/ acordului-

cadru 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Terme

n de 

valabili

tate al 

contra

ctului/

acordu

lui-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

“Alim Total” 

SRL 

Cu capital mixt 
 

1 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 
470141.66 564170.00 

30 iunie 

2022 

“Baguette” SRL Cu capital 

mixt 
2 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 170828.33 204994.00 
30 iunie   

2022 

Brodetchi “ 

SRL 

Cu capital 

autohton 
3 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 

152911.50 169350.00 30 iunie 

2022 

“Villa 

Prodotti’ SRL 

Cu capital 

autohton 
4 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 

452050.00 542460.00 30 iunie 

2022 

“Lactis” SA 
Cu capital 

autohton 
5 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 

251159,00 280389,00 30 iunie 

2022 

SA “Fabriaca 

de unt din 

Floresti” 

Cu capital 

autohton 
6 04 

ianuarie 

2022 

15800

000-6 

347532,00 375280,00 30 iunie 

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)? 
(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  □                                   
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Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

 

Nr.   2 / 22   din   05.01.2022. 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare 

patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail vitalie.rohac@army.md  

Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact ROHAC VITALIE 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 

Procedura de achiziţie repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de 

achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Carburanţi card valoric conform necesităţilor  

Armatei Naţionale pentru anul 2022 

Cod CPV 09100000-0 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea ofertelor 

de preţuri) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md 

 

  
ocds-b3wdp1-MD-1639467604026 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1639467604026?tab=contract-notice 

Data: 14.12.2021, ora:09.59 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 

Anunţ de intenţie publicat în BAP 

 

Anunţ de intenţie Nr. 24 din 06.12.2021, BAP nr. 96 din 

10.12.2021 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_96_0.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  -  

Sursa de finanţare Buget de stat  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2249800,00 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  

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: 

Rezumatul modificărilor - 

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

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

- 

 

5. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora14:00), a fost depusă  1 (una) ofertă: 

 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639467604026


2 

 

 

 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 

ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L. 1002600005897 Asociat: „LITASCO” SA, Geneva; 

Administrator: ISAYEV FEYRUZ 

 

6. Informații privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici: 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 

DUAE - Formularul standard al Documentului 

Unic de Achiziţii European 

prezentat 

Specificaţii tehnice  prezentat 

Specificaţii de preţ  prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 

TVA  

prezentat 

Cererea de participare  prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

Documente de calificare 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 
prezentat 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 

cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 
stabilit 

prezentat 

Actul care atestă dreptul de a livra 

bunuri/lucrări/servicii 
prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standarde 

relevante 

prezentat 

 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

 

Denumirea lotului 

Unitate 

de 

măsură 

Cantita

te 

Preţul  

estimat AC 

(fără TVA) 
Preţul ofertei 

(fără TVA)* 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Corespun

derea cu 

cerinţele 

de 

calificare 

Corespun

derea cu 

specificaţi

ile tehnice 

Benzină A-95 cu aditivi,  

card valoric - 27 carduri 
litru 62160 984200,00 1009582,00 

ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” 

S.R.L. 
+ + 

Motorină de calitate 

superioară cu aditivi, 
card valoric - 41 carduri 

litru 94920 1265600,00 1313851,00 
ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” 

S.R.L. 
+ + 

 

Constatări/Comentarii:  

1.  Pentru loturile nr.1 şi 2 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” S.R.L., oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire şi se 

propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile date. 
 
 

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:  
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Data  Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

29.12.2021 ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” S.R.L. 

Clarificări asupra documentelor 

de calificare  (anexele nr.22 şi 23 

din D.S. nr.115/2021) 

a prezentat informațiile 
solicitate 

 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot  

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 

14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziţie publică: 

 
Denumirea lotului  Unitate 

de 

măsură   

Cantitate  Denumirea 

operatorului 

economic 

Discount 

% 

Preţul unitar  

(fără TVA) 

Preţul total  

(fără TVA) 

Preţul total 

 (inclusiv TVA) 

Benzină A-95 cu aditivi,  

card valoric - 27 carduri 
litru 62160 

ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” 

S.R.L. 
6,5% 

16,24 1009582,00 1211498,40 

Motorină de calitate 
superioară cu aditivi, 

card valoric – 41 carduri 

litru 94920 13,84 1313851,00 1576621,20 

Total       2323433,00 2788119,60 
 

 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.  

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” 

S.R.L. 
31.12.2021 SIA RSAP şi  e-mail 

Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achiziţiile publice. 

 

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

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

publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice şi/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice şi/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achiziţiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice şi/sau fax □ 

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

Comentarii: 

Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
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17. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Număr

ul 

contrac

tului 

Data 

contrac

tului 
Cod CPV 

Valoarea 

contractului 
Termenul de 

valabilitate a 

contractului fără TVA cu TVA 

1 

ÎCS”LUKOIL 

MOLDOVA” 

S.R.L. 

Cu capital 

străin 14 / 3 05.01.2022 09100000-0 2323433,00 2788119,60 31.12.2022 

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, acestea 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:                     Sergiu VOINU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 

e-mail: natalia.croitoru@army.md 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
mailto:natalia.croitoru@army.md
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DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de actnzilii publice

Nr. 25 din 03.01.2022

L. Date cu privire la autoritatea contractantE:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritf,{ii contractante Primdria mun. Unsheni

Localitate mun. Ungheni

ID}$O 1007601001787

Adresa str. Nationaldnr. T

Numir de telefon 023622577

Numlr de fax 023622577
orimaria uneheni@yahoo.com
www.unsheni.md
Racovila T atiana, +37 3 697 29897,
rac ovita. tat iana@mail.ru

nLicitalie deschisi

Procedura de achizitiq:re$etar,*,," (duB,fi ' c62) Nr:
Tiput obiectului contraCtului de achiiiilial
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizifiei Produse agroalimentare pentru trimestrul I aI
analrui2022
1 5300000-1

Procedura de atribuiie (se va indiea din cadrul
portalului
www.mtender.sov.md):: :
, t : :.i : :: ,: ' : : ,

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 638965929405
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b 3 wdp 1 -MD - 1 6 3 8 9 6 5 929 40 5? tab:contract-notice
Data public 6rii 08.12.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizatl n achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md
l:::. :j , : :::::::'::,:,

::
fro'cedura a fostinclusf,in planul de

aehizffi pubtice a autbritifii contractante

lDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http :/iungheni. md/wp-
content/upl oadsl 2021 l0 1 /?lanul-de-
achiziVoCS%9Bii-z}2l - 1 .pdf
Data:
Link-ul:
Nu se aplic6

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

valoarea estim til;,, (Iet,' fdra,"TVA) 285 500.00



Clarificiri privind documentafia de atribuire:

va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul ln care aufost operate modificdri)

5. Pini la termenul-limiti (data 20.12. 2021, ora_15 : 00 ), au depus oferta 2 ofertan{i:

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

Data soliciteiii clarificErilor
Denumirea oDeiatoanlui economic
ENpunerea,succinfii a solicitlrii de
clarificare
[iounerea succinffl,,a r[snunsului
Data fuanamit€rii

Pu$licdb,in BAPlaltermij loacelo'r,de
informaie (dupd caz)

[Indica\i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen;Iimiti de depuneie:gi d€schidere a
ofertelor nreluneit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

.l{n IDNO

l. SRL"Alim Total" 1014600000912 Administrator Bahcivanii Serehei
2. GT"Glodeanu V.V." 34433958 Administrator Glodeanu Vladislav

,Denumire doCument
Denumiiea operatorului economic

SRL"Alim Total" GT"Glodeanu V.V."
Documentele ee constit{ie oferta

(se va consemna prin: prezenlat, neprezenlat, nu
corespunde)

prezental ptezentat

Propunerea financiard prezeffial prezefrtat
DUAE prezentat prezentat

Garanlia pentru ofert6 prezenlal Drezentat
' ' Docrimente db,,califtare.:,

S e v a c on s e mna prin : prezentAt, neprezentat, nu
corespunde

Cerefe db,,:oarticiome ptezental Dtezenlal
D eclarada pri$ind:. valabilitatea, ofertei" ptezentat

Certificatpny,r4d lipsa datoriilor de Bugetul de
Stat

prezentat ptezental

Dovada inresistr,drii pefsoanei iuridice prezenlal prezentat
C ertifi cat de, inofensivitatel
cal itate/conformitate/sanitar veterinar

prezentat prezenlal

Autorizalia,sanitar:v@' - de,.,fii4c{ionare a
depozitelor si incaperilor de pdstrare

pfezental prezentat

2



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

documentalia de atribuire si se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prizentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denrrmirea
operatorului:

economic

Centitate
,gi,unitate

,,tdgl ,.,,

milsuii

Cofes.pund
,':'.:efeA,:CU

,*peatncefi
',le tehnice

Lotul l
Cartofi

SRL"Alim Total" 52200,00 10000 kg f T

GJ"Glodeanu
V.V.''

55600.00 10000 kg + f

Lotul2
Yarlz6

SRL"Alim Total" 229630.00 4000 ke + +

GJ"Glodeanu
V.V."

29640,00 4000 kg + +

Lotul3
Morcov

SRL"Alim Total" 20265"00 3500 ke + -r

GJ"Glodeanu
V.V."

25935,00 3500 kg + +

Lotul4
Sfecll rotie

SRL"Alim Total" 16425"00 2500 ke T T

GJ"Glodeanu
V.V."

18525,00 2500 kg + +

Lotul5
CeapI

SRL"Alim Total" 15750,00 3000 ke + 1-

GJ"Glodeanu
V.V.''

16680.00 3000 kg f +

Lotul6
Conopidi

SRL"Alim Total" 19428,00 600 kg + +

GJ"Glodeanu
v.v."

19446,00 600 kg f +

Lotul T

Brocoli
SRL"Alim Total" 25185,00 500 kg + f

GJ"Glodeanu
V.V."

25465,00 500 kg + +

Lotul S

Ardei
SRL"Alim Total" 62490.00 1500 ke +

GJ"Glodeanu
v.v."

62505,00 1500 kg + +

Lotul9
Praj

SRL"Alim Total" 9084"00 300 ke -r +

Gf"Glodeanu
V.V.''

12501,00 300 kg + +

Lotul l0
Yarzil pechinl

SRL"Alim Total" 19752,00 800 kg -r -r

GJ"Glodeanu
V.V."

7408,00 800 kg T +

Lotul1,1
Ridlcini de pitrunjel

SRL"Alim Total" 9222,00 200 kg -1- +

GJ"Glodeanu
V.V."

10186,00 200 kg + +

Lotul 12

Rfldicinl de {elinI
SRL"Alim Total" 6027.00 300 ke + +

GJ"Glodeanu
V.V."

8334,00 300 kg + +



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul oferteiJinale (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificayiile tehnice" , se va
consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

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

9. Ofertanfii respinqildescalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n "

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

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

'Data l

ssficitlrii
24.12.2021 SRL"Alim Total" Necorespunderea

specificafiei tehnice
propuse la lotul nr. 8
cu certificatul de
inofensivitate
prezentat.

Operatorul economic a
modificat specificafia tehnici Ia
lotul nr.8

Denumirea operatorului econo-ic Motivul res pingerii/descalifi cirii
SRL"Alim Total" La lotul nr. 8 se respinge oferta conform pct.77,

alin (5) al Documentafiei standard pentru
realizarea achiziliilor publice de bunuri qi
servicii aprobatS prin Ord. MF nr. l 15 din
15.09.202I, unde se stipuleazd c5 grupul de
lucru respinge oferta in situlia cdnd "ofertantul
modificE, prin clarificdrile pe care le prezint6,,
confinutul propunerii tehnice qi/sau al
propunerii financiare" qi art. 69, alin. (6), lit. a)
al Legii nr. 13112015, ofertantul nu indeplineqte
cerinlele de calificare $i selectie.



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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economtc

Cantitate qi

unitate de
masura

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

,Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul l
Cartofi

SRL"Alim
Totaltt

10000 kg 5,22 52200,00 56400,00

Lotul2
Yarzf

SRL'oAlim
Totalto

4000 kg 7r40 29630,00 32000,00

Lotul3
Morcov

SRL'OAIiM
Total"

3500 kg 5r79 20265,00 21875,00

Lotul4
Sfecli rosie

SRL"Alim
Total"

2500 kg 6r57 16425,00 17750,00

Lotul5
Ceapi

SRL"Alim
Total"

3000 kg 5,25 15750,00 17010,00

Lotul6
Cononidi

SRL"Alim
TotaI"

600 kg 32,38 19428,00 20982,00

Lotul T
Brocolli

SRL"Alim
Totaltt

500 kg 50,37 25185,00 27200,00

Lotul8
Ardei

G!"Glodeanu
v.v."

1500 kg 41,,67 62505,00 67500,00

Lotul9
Prai

SRL"Alim
Totaltt

300 kg 30,28 9084,00 9810,00

Lotul l0
Yar:zil de
pekin

Gf"Glodeanu
V.V.'

800 kg 9,26 7408,00 8000,00

Lotul 1L

Rddicind de
pltruniel

SRL"Alim
Total"

200 kg 4l,lt 8222,00 8880,00

LotulL2
Ridlcini de
telini

SRL"AIiM
Totaltt

300 kg 20,09 6027,00 6510,00

Anularea procedurii de achizilie publicS:



În temeiul art. 71 alin. lit 

Argumentare: _________________________ _ 

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

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

GT"Glodeanu V.V." 27.12.2021 e-mail 
SRL"Alim Total" 27.12.2021 e-mail 

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

In cazul în care valoarea estimată a contractului 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mi"loace electronice i/sau fax o 

f--~"------ -----''-----------------l 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 D 11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
privind achiziţiile publice rin mi"loace electronice i/sau fax o 
In cazul în care valoarea estimată a contractului D 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
este egală sau mai mare decât pragurile mi"loace electronice i/sau fax o 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din D 16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice prin mijloace electronice i/sau fax o 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Valoarea contractului Termen de 
<'li 

Numărul 
i< al 

valabilitate 
Denumirea şi data al 

operatorului contractului/ 
CodCPV 

contractului/ 
economic fără TVA inclusiv TV A 

acordului-acordului-cadru 
"' "' ,j " cadru 

SRL"Alim Total" 13 
03.01.2022 

15300000-
202216,00 218417,00 31.03.2022 

1 
G Ţ"G lodeanu 14 03.01.2022 15300000-

69913,00 75500,00 
31.03.2022 

V.V." 1 
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 achiziJii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziJiţ,fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale 
în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Temovschi Dionisie 
(Nume, Prenume) 

6 



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. > din oS.QA. 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap. exdrupo@mail .ra
Adresa de internet www.exdrupo .md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21048146
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări x

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a gropilor şi de umplere a 
rosturilor cu mastic bituminos pe străzile mun. 
Chişinău

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l638795735004
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD -1638795735004?tab=contract-notice
Data publicării:06.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

xD a nNu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat- 
08.09.2021.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 26.01.2021
Link-ul: etender

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 878 605,84

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

http://www.exdrupo
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-08.09.2021.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-08.09.2021.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-08.09.2021.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-08.09.2021.pdf


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora 09:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL "Marca ASC” 1008600013863 Marjina Oleg, Caunova Angela/Marjina Oleg

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL "Marca ASC”
Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat

Documente t e calificare
Oferta prezentat
Cerere de participare prezentat
Certificat de înregistrare prezentat
Declaraţia privind dotările specifice prezentat
Informaţii generale prezentat
Raport financiar prezentat
Lichiditatea generală prezentat
Licenţa prezentat
Experienţa similară prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Declaraţia privind personalul prezentat
Certificat de atribuire a unui cont bancar prezentat
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor 
faţă de buget prezentat

Certificat de atestare tehnico-profesională prezentat
Lista subcontractanţilor prezentat
Asocierea prezentat
Informaţia referitor la angajamentul terţ susţinător 
financiar prezentat

Informaţia referitor la angajament privind 
susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic prezentat
Declaraţie terţ susţinător profesional prezentat



Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii prezentat
Manualul calităţii prezentat
Scrisoare de recomandare prezentat
Acces la laboratoare prezentat
Formularul 7,5,3 prezentat

(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:

D enum irea lotului
D enu m irea

operatoru lu i
econom ic

P reţu l
ofertei

(fără  TV A )*

C an titate  
şi unitate  

de
m ăsură

C orespundere  
a cu  cerinţele  
de calificare

C orespundere  
a cu

specificaţiile
tehn ice

Lucrări de reparaţie a 
gropilor şi de umplere a 

rosturilor cu mastic 
bituminos pe străzile 

mun. Chişinău

SR L "M arca  A Ş C ” 879 081,49 1 buc. + +

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

30.12.2021 SRL "Marca ASC” Prin intermediul telefonic s-a 
solicitat pezentarea următoarelor 
documente confirmative: certificat 
privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public 
naţional, confirmarea transferului 
garanţiei pentru ofertă de 1% şi 
Anexa nr. 19 Informaţia referitor la 
angajament privind susţinerea 
tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de operatori 
economici

La data de 30.12.2021 operatorul 
economic a prezentat documentele 
solicitate.

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalifîcării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:



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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate_______

A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total
*

(inclusiv
TVA)

Lucrări de reparaţie a 
gropilor şi de umplere 
a rosturilor cu mastic 
bituminos pe străzile 

mun. Chişinău

SRL "Marca 
ASC”

1 buc. 879 081,49 879 081,49 1 054 897,79

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii- Modalitatea de transmitere

SRL "Marca ASC” . c> ,\, 2022 olegmd(2),mail.ru

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

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

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

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

La procedura data este un singur participant -  respectiv, potrivit art. 32 alin. 3 lit. b) -  respectarea 
termenelor vrevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziţii vublice/acordul



cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost sinsurul ofertant la 
procedura de atribuire si nu există alţi operatori economici implicaţi în resvectiva procedură de 
atribuire.

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

: D enum irea  
op eratoru lu i i 

econom ic

în trep rin d erea:  

Cu cap ita l 
a u toh ton /

C u  ca p ita l i 
m ixt/asociere /

1 Cu cap ita l

stră in  |

rs
N um ărul 

şi d a ta  

con tractu lu i

ilillllil
C o d C P V

V aloarea  con tractu lu i

T erm en  de 

valab ilita te  

al

con tractu lu i

SR L

”M A R C A

A S C ”

C u cap ita l 

au toh ton A oS.oA^â'l
45233142-6 879 081,49 1 054 897,79 28.02.2022

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): Nu este cazul

Au fost ap licate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)?

(DA/NU)

V aloarea de ach iziţie  cu T V A  din  contract/ contracte a 
lotu lui/loturilor pentru care au fost ap licate criterii de 
durabilitate (lei M l)):

(indicaţi suma cu TVA)

Codul C PV  al lo tu lu i/lo turilor p entru  care au fost ap licate criterii" 
dc durabilitate:

C riteriul dc atribuire pentru lotu l/loturile  pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

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

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:

Sergiu TOMIŢĂ



model-tip

DARI' DE SEAM;.

, de atribuire a contractului de achizi[iipublice r
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. I din04.01.2022 r.
1. Date cu privire la autoritatea contra ctantraz

Denurnirea autorit:i{ii contractante Primaria s. Cazaclia. UTA Gagauzia
Localitate UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
IDNO 10ffi6A100444s
Adresa UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
Numdr de telelbn 0(29 1) 67 -0-99 ; 0(29 r) 67 -2-3 6
NumIr de f'ax fax:0(291) 61-7-28
E-mail oficial c azaclia.pr iryaria@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, pTenume, tetefoi,
e-mail)

Biicli T atiana, 0(29 I) 67 -0-99,
cazaclta.priryaria@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ryCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisa
nAltele: [IndicatriJ

Procedura de achizifie repetatfl (dupd caz) Nr:21048792
Tipul obicctului coptractului de achizit ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei flpo4yrcru npr1alnfl. [rrfl noABeAoMcrBeHHhrx
yupex4eHufr rrprrMgpr4r{ ceJra KasaKnrls ua I
rronlroArre 2022 rola.

Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea proccclurii de atribuire 0; cazul
aplicdrii altor proceduri /ecdt Iicita{ia
deschisd)

Coornercreue o(feprr,r BceM 3arrparrraBaeMbrM
rpe6onaHzxu

Procedura de atribuire (se va inrliia di, caarul
po r t a I ul u i gt Ne r n a m e n t a I w ww. mte n der. gpv,ud)

Nr: ocds-b3wp1 -MD- 1 639 654362654
Link-ul : http s : I I achizitii publice
md / ru / c abinetl achizitii I list
Data public Ftrii: I 6.12.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptenderrnd

Procedura a lbst incliisi in planul de achizifii
publice a auforit l t i i  contractante

n  D a  l N u
Link-ul cdtre planul de achizilii pubhce publicat
cazaclia.md

Anun{ de intentie publicat in BAp (dupd caz) Data:16.12.2021
Link;ul : tfttps : I I ac,hizitipublice
mdhulcabinet/achizitii/list

Tehnici;i instrumente specifice cle atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de aciingie
rLicitalie electronicd nCatalog electronic



Sursa dc finantare
rBuget de stat;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatilValoarea estirnati effira TVA) 501 l12,00 tei

3. Clariticlri privincl documentafia de atribuire:
(se va comltleta tn caznl fn care atrfost solicitate clarificdri)

il}.- , ora 12:00-14:00), au depus or"r*u r or.*

6. Info'nafii privind ofertele depuse U, Oo.oro.o
prezentate de cdtre operatorii economici:

Data solicit:irii 
"ta 

iin*;ritu.

Expunerea succintj  a . lspunrut,r i
Data transmiterii

4. Modi{icrlri operate in rlocumenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul fn, care au fost operate mortiJicdri)

Rezunra tlrl nr odi fii.Iril,o r
Publicatei"g@
informare (cluod ca) [Indicalisurse@

Termen-l imit idcd@
ofertelor prelungit (dupd caz')

flndicayi numdrul de zilel

Nr. Denumireaopffi

glU-"F'ttsRICaOffi
S.A.(IUGII{1'ERffi
Slt-t-uSl-.arVeNaF
SltL(BAcLItt'f 't-

,  qu uw1ruD urer.ta J.olertanfi :

IDNO Asocia{iil
administratoriiI

) ruu4ouuuz430g Ionita Serghei
fi036tt002499-

J . Acbas Maria
10036100002144. fatlo.ia Ivan
r002600003240 Smirnov Alexandrt '
101460003.1741 Lurdova Svetlana

Denumire document _ . Denumirea opq.atoiutrl 
""ono.ni"

SRL
(BAGUETTE>

. SI(L
(LAPMOL)

SRL,
(FABttICA
OLOI PAK>

S.A.
(IUGINTERT

R A N S T .

SRL
(SLAVENA

LUX>nl n n t ^

(Se va conc
v rr r r rs l l tu l€ 0 lgr ta

al, neprezenlal, nu corpsnttnrl, )-
rropunerea tehrrici prezentat preze,ntat r---

I prezentat
'./

Dtez.ent2.tp
JffezentatdLi:L prezentat prezentatDUAE

ffi
Ilz4s*)

DTe7,entAt ptezentat
prezental prezentat Dre7.ent^f prezentatnu se aphca nu se aplica nu se aplica nu se aplica nu se aplica

\e vn rn
Documente de calificare

ptezentat
DUAE
uOepra

-
I CXHIIqCCKA'I

cneqa$arcaqrax

"- y, LrL. yt azeilttut, flel)rezgntq

prezentat I t*^rt"t 1
t, nu corespunde
H prezentat I prezental

prezentat orezentat ptezentat prezentat
prezentat prezentat

preL9ilLaL ptezerfiat prezental prezentat

2



[ {euonan cnequrbuxaqus prezentat ptezefial prezentat prczefitat prezenlal
Ilo4rneprrr4cuhe o
perlrcTpaur.ru
ropr,rAuqecKoro nr4rla B
COOTBCTCTBhH C

3AKOHHbIMII

floJlo)KeHpr-fl MI4 CTpaHbI

perr4crpaqr4u oft epenra

prezentat ptezefiat prezenlal ptezentat ptezental

BrrnomleHrze .
o6{garerscrs lro orrJrare
HaJlofoB. coopots 14

B3HOCOB COIII{aIIbr{Of O

cTpaxoBaHr4q, B

cooTBeTc'fBI1l4 c

IeI4CTByrOUl14MH
3AKOHHbIMII

NOIO)I(CHI, I 'Mh

Pecny6nraxu Mol4ona
I4nLI CTpaHbr efo
perrrcrpar{}rrr

prezental prezentat prezentat ptezerfial prezentat

C auurap n o - B erep 14 H ap H arr
aBTOpr.i3arlr4a

prezefitat prezentat prezentat prezentat prezentat

Cepru$urar
COOTBETCTBI4{ HA BCE

rrpoAyr(Tbr

prezentat prezentat pfezental prezefial prezentat

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprex,entut, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
I)enumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
tarFr.

TVA)*

Cantitate gi
unitate de
masura

Corespund
erea cu

cerinfele de
calificare

Corespupde
rea cu

specificafiile
tehnice,,

Lot I
Moroquue
rpoIyKTbr

SRL (LAPMOL) 188 284,11 ruIrp/urryrd
KI

+ -r

SRL (FABRICA'orot 
PAK>

203 941,22 narp/ruryx/
KI

+ +

Lot2
PagrH.rHrre
MOJIOIIHLIe

TIPOA}'KTI,I

SRL (SLAVENA
LUX)

23 855,61 mryx/rr -r +

Lot 3
Xne6o6yloqnbre
vI3nienmtr

S.A.(IUGINTERTR
ANS>

44 738,30 rrrTyn -r +

Lot 4
Msco roBsxGe

SRL (SLAVENA
LUX)

rr3 375,20KI + -r

SRL (BAGUETTE) I I3 4t2.50 KT + -r

a
J



7

* In cazul artiliziirii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finate
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii qi prin ,, - " th cazul necorespunderii)

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

Lot 5
flpo4onom,crBeHH
bre npoAyr(Tbr
)KPIBOTHOIO

IlpoucxolKAeHr4s

SRL (SLAVENA
LUX)

81 587,50 KI T +

SRL (BAGUETTE,, t04 675,00 KT + +

Lot 6
Pag:u.IqHLre

rrpoAyKTbr rruTall]j'.
- Mar(apoHHbre

u3Aenvs.

SRL (SLAVENA
LUX>

8 371,00 KI + +

SRL (BAGUETTE) 8 401,00 Kf + T

LotT
Pa"g:ruqrrnre
lpolyr(Tbr rrnTaEtrtr

SRL (SLAVENA
LUX>

126 100,55 mrrp/unyx/
KT

+ +

SRL (BAGUETTE) 1 5 2  1 0 1 , 5 3marp/ur:ryr/
KT

+ -r

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatX Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

ucx.:Jt{b 575
OT

28.12.2021

SRL (LAPMOL) flo4rnep>x4errLre u
rrpeAocTaBneH14e
rleHoeofi orpepru lo
nory J\b 1, usueueuuofi
IIocne 3aBeprrreHr4t
gJrer(TporrHbrx Topf oB.

28.12.2021s 14:36
Buna ziua!
In urma licitatiei cunr 21048792
care a avut loc in data din
27.12.21.
Sintem cistigatori la lotul produse
lactate.
Asteptam contractul din partea
dumneavoastra.

ucx.: Ns 576
OT

28.12.202r

SRL (SLAVENA
LUX)

llo4rneprrAeHrre 14
rrpeAocTaBneHHe
rleHoBbrx o(fepr no
JroraM Ns.4, 5, 6,7 ,
I,I3MCHEH}IbIX IIO CJIE

3aBeprIIeHr4f

3JICKTPOHHbIX TOPTOB.

28.12.2021s 16:01
SRL (SLAVENA LUX)
olroBerqaeT, rrTo I4Mr4 IIOJryqeIIbl
pe3ynbrarbr renAepa Ns 210487 92
or 16.12.2021 r. Mtr cofrracHbr c
,qaHHbrMH rro3r{rlr{rMr4 rr corJracHbr
3AKIIOqUTb KOHTPAKT.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dcnumirea opcratorului economic Motivul res pingerii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ol'ertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile a



Alte limitdri privind numdrul de lotuli care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicatriJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul dc atribqire aplicat:

Prelul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun rapofi calitate-cost n

(In cazul fn care in cctdrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Inlbrrnafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completu pentrp loturile care au fost atribuite ln baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Motivul reevaluiirii ofertelor
Modificririle operate -

14. lu urnta cxamindri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul proceelurii de
afr[[turire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

F'actorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculdt
Denumirea operatorului econornic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. lteevalunrca ol'ertelor:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de

rnasura

Pre{ul
unitar
(tnri
TVA)

Pre{ul
total
(fnrI
TVA)

Preful
total

(inclusiv
TVA)

Lot 1
Moro.{HLre
IIpoAynTbr

SRL (LAPMOL) nr{Tp/rrrTyrvKr 188 284,17 188 284.17 203 346.90

Lo t2
Pa:ru.{ubre
MOJIOLII{bIE

npoAyKTbr

SRL (SLAVENA
LUX>

urryrc/xr 23 855,67 23 855,67 28270.00

Lot 3
Xre6o6ylounue
H3ilETfiTfl,

S.A.
(IUGINTERTRANS))

rxTyK 44 738,30 44 739,30 48 315,74

5



Lot 4
Msco roBflrcr,e

SRL (SLAVENA
LUX)

KI rt3 375,20113 375,20 136 042,25

Lot 5
flp o4oeo:mcrB er{rrbre
npoAynTbr
}KI4BOTIIOI.O

npoucxo)Kl[eHr{rr

SRL (SLAVENA
LUX)

81 587,50 81 s87.50 97 905.00

Lot 6
Pagnnqurre
rrpoAyK'r'br nuTclrHfl -

Mar(apoHHbre
Ij3NEIIV'I

SRL (SLAVENA
LUX)

8 371,00 8 371,00 10 045.20

Lo t l
Pa3rraqusre
npoAyKTr,r Trv'tallutr

SRL (SLAVENA
LUX)

nurp/urryx/rr 126 100,55 126 100,55 148 910,65

Anularea procedurii de achiziliepublicd:

+
In terneiul alt .  7l al in. l i t

Argumentare:

rea oDefatof l lo.r  econoni lcr despre declzule grupulur oe lucru pentru acnlzrt i l :
Denumirea operatorului

cconomic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL (LAPMOL) I,Icx.: J\b 586 or 28.12.2021 e-ma : d.cebotari@lapmol.md
SRL (SLAVENA LUXI> Izlcx.: Ns 587 or 28.12.2021 e-mal: Lidia.Curdova (Dslavena.md

S.A. dUGINTERTRANS> Wcx.: J\b 588 or 28.12.2021 e-ma l: milina@ius-trans.md
SRL (BACUETTE) VIcx.; Ile 589 or28.12.2021 e-maI : baguette. srl(Dmail.ru
SRL (FABRICA OLOI PAK) lzlcx.: Ns 591 or 29.12.2027e-ma 1: sanaO01(Eyandex.ru

Informa i des deci iil lui de I achizitri

(lnJbrmarea oltcratorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeqzd ln conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

15. Termeuul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

ilo

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai rnici decAt pragurile prevdzute la afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

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

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal5 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Iaart.2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zile in cazul netransmiterii comumcanr
nrin miiloace electronice si/sau fax r



1 6. Contractul de achrzisiel acordul-cadru incheiat:

I)enumirea
operatorului

economic

intreprinde
rea:,

Cu capital
autohton/
Cu capi{al
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Numirul
pi data

contractului/
acorclului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

. .

'TH' 
.

SRL
(LAPMOL)

N s 3 04.01.2022 1 5500000-3188 284,17 203 346,90 15.07.2022 |
I
i

SRL
(SLAVENA
LUX>

N s 4 04.0r.2022 I 5800000-6353 289,92 421173.L0 t5.07.2022

S.A.
(IUGINTER
TRANS)

N s 5 04.01.2022
1s811100-7
1581 1200-844 738,30 483L5,74 15.07.2022

17. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar in cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate

;i s-a tncheiat contract/iontracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate)z

prin prezeni,ta dure de seumd, grupul de lucru declurii cd termenul de a;teptare pentru incheierea

contractului/contractetor indicate-u fost respectut (exceptfrnd cazurile prevd'zute de urt. 32 alin. (3)

ul Legii nr. I3l clin 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum ;i cd in cazul depunerii

conteitatiilor ;i/suu' recep(iondrii rupoartelor cle monitorizare, flceflstea au fost examinate ;i

solu(ionate .7

Au fost aplicate criterii pentru achi2ifii publice durabile
(achizifii verzi)?

(DA/NU)

Valoaren de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au lbst aplicate

criterii de durabilitate:

ar*@ntru totul/loturile pentru care au
fost nplicate critcrii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scdzut n

Costul cel mai scitzut n

Cel mai bun raport calitate-Prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n



Prin prezenta dare 
!3 

symd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfasurdriiprocedurii de achizitrie'lapt peitri care poartd-rdspundere conform prev"d"rito, Iegare tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi.tii:

QVume, preiume\













 

 

DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 02-14/01 din 03.01.2022 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante IP Compania „Teleradio-Moldova” 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1004600050558 

Adresa str. Miorița 1 

Număr de telefon 022721047 

Număr de fax 022723352 

E-mail oficial  trm@trm.md 

Adresa de internet www.trm.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sorocean Tatiana, 022406935, 068760600 

 tatiana.sorocean@trm.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-

cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Retehnologizarea TV – studioul nr. 5 

Cod CPV 32000000-3 

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-1630999026390 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1630999026390?tab=contract-notice 

Data publicării:07.09.2021 

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://trm.md/en/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-

anul-2021  

 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 01.12.2020 

Link-ul: BAP nr. 82 

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) 4 066 666,66 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  9 sept 2021, 17:25 
Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. Pentru a oferi prețuri pentru actualizarea 

MagicSoft CG de la actualizarea CG ver 7, avem nevoie 

de un număr de serie existent. Mulțumesc anticipat 
Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, Seriele de la dongle sunt: 120308E09637H 

si 120308E09579H 

Data transmiterii 10 sept 2021, 15:39 

 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 

caz) 

- 

mailto:tatiana.sorocean@trm.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630999026390
https://trm.md/en/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-anul-2021
https://trm.md/en/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-anul-2021


 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 

prelungit (după caz) 
- 

 

5. Până la termenul-limită (data 07.10.2021, ora 14:00), au depus oferta 7 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 

 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1 S.C. „Vizual Impact” SRL 1005600025144 Oleg Dubit 

2 „BTS Pro” SRL 1008600061565 Suvorov Alexandr 

3 „Rapid Link” SRL 100760003516 Baciu Victor 

4 S.C. „Muzic-Prod” SRL 1004600060401 Carabut Vladislav 

5 „West Buy” SRL 1014600003094 Cîrlig Ion 

6 „Accent Electronic” SRL 1003600023124 Cobîlaș Eugeniu 

7 „Triomac” SRL 1006606001224 Alexandru Constantin 

 

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

prezentate de către operatorii economici: 

 

Lotul 1 
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „Vizual Impact” SRL 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură electronică avansată 
calificată 

Prezentat 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA  
Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare (F3.2),  

Semnat cu semnătura electronică avansată calificată 

Prezentat 

5 Formular standard al Documentului Unic de 

Achiziții European (DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din țara 

în care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; extras din 

Registrul de Stat al persoanelor juridice din care sa rezulte 

adresa actuala și obiectul de activitate al societății –Semnate 

cu semnătură electronică avansată calificată 

Prezentat 

7 Certificat privind lipsa sau existenta 

restantelor fata de bugetul public național 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat 

8 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant, semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu 
formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul autorității 

contractante. 

Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către 
operatorul econmomic învingător. 

- 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat 

11 Certificat de atribuire a contului bancar 
eliberat de banca deţinătoare de cont după data 

punerii în aplicare a codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 
electronică avansată calificată. 

Prezentat 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  producătorilor” conform 

Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018  

Prezentat 

13 DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145  din 

24 noiembrie 2020.  Varianta scanată de pe original confirmată 
prin semnătura electronică avansată calificată     

Notă: Va fi prezentată de către operatorul econmomic învingător 

în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii 
de achiziție publică  

Prezentat 

14 Minim ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în 

livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii 
acestei cerinţe opertaorul economic va anexa acte doveditoare 

(contracte executate sau in derulare/ scrisori de recomandare, 

etc.) Varianta scanată de pe original și aplicată semnătura 
electronică avansată calificată. 

Prezentat 

 

 

Lotul 2  
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „Vizual Impact SRL” „BTS Pro” SRL „Rapid Link” 

SRL 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 



 

 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără 

TVA  
Garanția pentru ofertă sau formularul 

garanției bancare (F3.2),  

Semnat cu semnătura electronică avansată 
calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

5 Formular standard al Documentului 

Unic de Achiziții European 

(DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

6 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în 

care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii; extras din Registrul de 

Stat al persoanelor juridice din care sa 

rezulte adresa actuala și obiectul de 

activitate al societății –Semnate cu 

semnătură electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

7 Certificat privind lipsa sau 

existenta restantelor fata de 

bugetul public național 

Semnat cu semnătură electronică avansată 
calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

8 Informații generale despre 

ofertant 

Formularul informativ despre ofertant, 

semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în 

conformitate cu formularul F 3.3. – 
Original sau transfer pe contul autorității 

contractante. 
Notă: Va fi prezentată la semnarea 

contractului de către operatorul 

econmomic învingător. 

- N-a fost examinată N-a fost examinată 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu 
semnătură electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

11 Certificat de atribuire a contului 

bancar eliberat de banca deţinătoare 

de cont după data punerii în 
aplicare a codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată 

prin semnătura electronică avansată 

calificată. 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  

producătorilor” conform Regulamentului 
privind deșeurile de echipamente electrice 

și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 

07.03.2018  

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

13 DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani. 

Întocmită conform Ordinului Ministrului 

Finanțelor nr. 145  din 24 noiembrie 2020.  

Varianta scanată de pe original confirmată 
prin semnătura electronică avansată 

calificată     

Notă: Va fi prezentată de către operatorul 
econmomic învingător în termen de 5 zile 

de la data comunicării rezultatelor 

procedurii de achiziție publică  

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

14 Minim ani de experienţă specifică 
în livrarea bunurilor şi/sau 

serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de 
experienţă specifică în livrarea bunurilor 

similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii 

acestei cerinţe opertaorul economic va 
anexa acte doveditoare (contracte 

executate sau in derulare/ scrisori de 

recomandare, etc.) Varianta scanată de pe 
original și aplicată semnătura electronică 

avansată calificată. 

Prezentat N-a fost examinată N-a fost examinată 

 

 

 

Lotul 3  
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „Muzic Prod” SRL „Rapid Link” SRL 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA  

Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare 
(F3.2),  

Semnat cu semnătura electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

5 Formular standard al Documentului 
Unic de Achiziții European (DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat N-a fost examinată 

6 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; 

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 

care sa rezulte adresa actuala și obiectul de activitate 

al societății –Semnate cu semnătură electronică avansată 

calificată 

Prezentat N-a fost examinată 



 

 

7 Certificat privind lipsa sau 

existenta restantelor fata de bugetul 

public național 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat N-a fost examinată 

8 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant, semnat cu 
semnătură electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu 

formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul 

autorității contractante. 
Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către 

operatorul econmomic învingător. 

- N-a fost examinată 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

11 Certificat de atribuire a contului 

bancar eliberat de banca deţinătoare 

de cont după data punerii în aplicare a 
codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 

electronică avansată calificată. 
Prezentat N-a fost examinată 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  producătorilor” 

conform Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 
212 din 07.03.2018  

Prezentat N-a fost examinată 

13 DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării  

pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, 

pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 

de bani. 

Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145  

din 24 noiembrie 2020.  Varianta scanată de pe original 
confirmată prin semnătura electronică avansată calificată     

Notă: Va fi prezentată de către operatorul econmomic 

învingător în termen de 5 zile de la data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziție publică  

- N-a fost examinată 

14 Minim ani de experienţă specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor 

similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în 
livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea 

îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic va anexa 
acte doveditoare (contracte executate sau in derulare/ 

scrisori de recomandare, etc.) Varianta scanată de pe 

original și aplicată semnătura electronică avansată 
calificată. 

Prezentat N-a fost examinată 

 

 

Lotul 4 
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „Rapid Link” SRL „Vizual Impact SRL” 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat Prezentat 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură electronică 
avansată calificată 

Prezentat Prezentat 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură electronică 

avansată calificată 
Prezentat Prezentat 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA  

Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare 

(F3.2),  
Semnat cu semnătura electronică avansată calificată 

Prezentat Prezentat 

5 Formular standard al Documentului Unic 

de Achiziții European (DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat Prezentat 

6 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; 

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 

care sa rezulte adresa actuala și obiectul de activitate 

al societății –Semnate cu semnătură electronică avansată 

calificată 

Prezentat Prezentat 

7 Certificat privind lipsa sau existenta 

restantelor fata de bugetul public 

național 

Semnat cu semnătură electronică avansată calificată Prezentat Prezentat 

8 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant, semnat cu 

semnătură electronică avansată calificată 
Prezentat Prezentat 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu 

formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul 
autorității contractante. 

Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către 

operatorul econmomic învingător. 

- - 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat Prezentat 

11 Certificat de atribuire a contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont după 
data punerii în aplicare a codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura 

electronică avansată calificată. 
Prezentat Prezentat 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  producătorilor” 

conform Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 
212 din 07.03.2018  

Prezentat Prezentat 

13 DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării  pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii 

Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145  

din 24 noiembrie 2020.  Varianta scanată de pe original 
confirmată prin semnătura electronică avansată calificată     

Notă: Va fi prezentată de către operatorul econmomic 

învingător în termen de 5 zile de la data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziție publică  

- Prezentat 



 

 

sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 

14 Minim ani de experienţă specifică în 

livrarea bunurilor şi/sau serviciilor 

similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în 

livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea 

îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic va anexa 
acte doveditoare (contracte executate sau in derulare/ 

scrisori de recomandare, etc.) Varianta scanată de pe 

original și aplicată semnătura electronică avansată 
calificată. 

Prezentat Prezentat 

 

 

Lotul 5 
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „West Buy” SRL „Rapid Link” SRL 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică 
avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA  

Garanția pentru ofertă sau formularul garanției 

bancare (F3.2),  
Semnat cu semnătura electronică avansată 

calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

5 Formular standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată 
calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din țara 

în care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii; extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice din care sa rezulte adresa 

actuala și obiectul de activitate al societății –

Semnate cu semnătură electronică avansată 

calificată 

Prezentat N-a fost examinată 

7 Certificat privind lipsa sau existenta 

restantelor fata de bugetul public național 

Semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

8 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant, semnat 

cu semnătură electronică avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în 
conformitate cu formularul F 3.3. – Original sau 

transfer pe contul autorității contractante. 

Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de 
către operatorul econmomic învingător. 

- N-a fost examinată 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat N-a fost examinată 

11 Certificat de atribuire a contului bancar 
eliberat de banca deţinătoare de cont după data 

punerii în aplicare a codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată prin 
semnătura electronică avansată calificată. 

Prezentat N-a fost examinată 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  producătorilor” 
conform Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice aprobat prin 

H.G. nr. 212 din 07.03.2018  

Prezentat N-a fost examinată 

13 DECLARAŢIE 
privind confirmarea identității beneficiarilor 

efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor 
nr. 145  din 24 noiembrie 2020.  Varianta scanată de 

pe original confirmată prin semnătura electronică 

avansată calificată     
Notă: Va fi prezentată de către operatorul 

econmomic învingător în termen de 5 zile de la data 

comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică  

- N-a fost examinată 

14 Minim ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă 

specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru 
demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul 

economic va anexa acte doveditoare (contracte 

executate sau in derulare/ scrisori de recomandare, 
etc.) Varianta scanată de pe original și aplicată 

semnătura electronică avansată calificată. 

Prezentat  N-a fost examinată 

 

 

Lotul 6 
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: „Accent Electronic” 

SRL 

„Triomac” SRL 

1 Oferta financiară Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică 
avansată calificată 

Prezentat  N-a fost examinată 

2 Specificații tehnice Formularul ( F 4.1) semnat cu semnătură 

electronică avansată calificată 
Prezentat  N-a fost examinată 

3 Specificații de preț  Formularul ( F 4.2) semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat  N-a fost examinată 

4 Garanția pentru ofertă În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA  

Garanția pentru ofertă sau formularul garanției 
bancare (F3.2),  

Prezentat  N-a fost examinată 



 

 

Semnat cu semnătura electronică avansată 
calificată 

5 Formular standard al Documentului Unic de 

Achiziții European (DUAE) 

Semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat  N-a fost examinată 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din țara 

în care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii; extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice din care sa rezulte adresa 

actuala și obiectul de activitate al societății –

Semnate cu semnătură electronică avansată 

calificată 

Prezentat  N-a fost examinată 

7 Certificat privind lipsa sau existenta 

restantelor fata de bugetul public național 

Semnat cu semnătură electronică avansată 

calificată 
Prezentat  N-a fost examinată 

8 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant, semnat 
cu semnătură electronică avansată calificată 

Prezentat  N-a fost examinată 

9 Garanția de bună execuție Garanția de bună execuție, completată în 

conformitate cu formularul F 3.3. – Original sau 
transfer pe contul autorității contractante. 

Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de 

către operatorul econmomic învingător. 

- N-a fost examinată 

10 Raport financiar  Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură 
electronică avansată calificată 

Prezentat  N-a fost examinată 

11 Certificat de atribuire a contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont după data 

punerii în aplicare a codurilor IBAN 

Varianta scanată de pe original confirmată prin 

semnătura electronică avansată calificată. 
Prezentat  N-a fost examinată 

12 Numărul de înregistrare  Numărul de înregistrare din „Lista  producătorilor” 

conform Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice aprobat prin 
H.G. nr. 212 din 07.03.2018  

Prezentat  N-a fost examinată 

13 DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor 

nr. 145  din 24 noiembrie 2020.  Varianta scanată de 
pe original confirmată prin semnătura electronică 

avansată calificată     

Notă: Va fi prezentată de către operatorul 
econmomic învingător în termen de 5 zile de la data 

comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 

publică  

- N-a fost examinată 

14 Minim ani de experienţă specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă 
specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru 

demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul 

economic va anexa acte doveditoare (contracte 

executate sau in derulare/ scrisori de recomandare, 

etc.) Varianta scanată de pe original și aplicată 

semnătura electronică avansată calificată. 

Prezentat N-a fost examinată 

 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 „Vizual Impact” SRL 2 193 472  bunuri și 

servicii 

+ + 

Lotul 2 „Vizual Impact SRL” 525 240 bunuri și 

servicii 

+ + 

 „BTS Pro” SRL 735 291,50 bunuri și 

servicii 

N-a fost examinată N-a fost examinată 

 „Rapid Link” SRL 756 403,26 bunuri și 

servicii 

N-a fost examinată N-a fost examinată 

Lotul 3 „Muzic Prod” SRL 291 575 bunuri și 

servicii 

+ + 

 „Rapid Link” SRL 297 019,17 bunuri și 

servicii 

N-a fost examinată N-a fost examinată 

Lotul 4  „Rapid Link” SRL 200 717,72 bunuri și 

servicii 

+ - 

 „Vizual Impact SRL” 341 370 bunuri și 

servicii 

+ + 

Lotul 5 „West Buy” SRL 40 500  bunuri + + 

 „Rapid Link” SRL 56 015,04 bunuri N-a fost examinată N-a fost examinată 

Lotul 6  „Accent Electronic” 

SRL 

318 010 bunuri + + 

 „Triomac” SRL 379 550 bunuri N-a fost examinată N-a fost examinată 



 

 

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 

25.10.2021 „Rapid Link” SRL Comunicarea următoarelor 

informații:  

-Oferta propusă include WINPlus-IP 

(aplicația +licența compatibilă cu 

NRCS) – 1 buc. 

-Oferta propusă include Xbox-IP 

(motor de defilare) - 1 buc. 

-Oferta propusă include HC-IP 

(control manual de pe desktop) - 2 

buc. 

-Oferta propusă include FC-IP 

(controlul piciorului) - 3 buc. 

-Oferta propusă include WC-IP + 

WB-IP (control wireless de defilare) 

- 1 buc. 

-Oferta propusă include PLANET 

GSD-908HP (8-port poe switch) - 1 

buc. 

N-a răspuns 

17.11.2021 „Vizual Impact” SRL Documentele aferente DUAE 

conform anunțului de participare 

(ultimul raport financiar- complet și 

demonstrarea minimului de ani 

experiență specifică în livrarea 

bunurilor). 

A prezentat documentele solicitate. 

17.11.2021 „West Buy” SRL Documentele aferente DUAE 

conform anunțului de participare 

(ultimul raport financiar- complet și 

demonstrarea minimului de ani 

experiență specifică în livrarea 

bunurilor). 

A prezentat documentele solicitate. 

17.11.2021 „Accent Electronic” SRL Documentele aferente DUAE 

conform anunțului de participare și 

anume demonstrarea minimului de 

ani experiență specifică în livrarea 

bunurilor. 

A prezentat documentele solicitate. 

17.11.2021 „Muzic Prod” SRL Documentele aferente DUAE 

conform anunțului de participare 

(dovada înregistrării persoanei 

juridice, informații generale despre 

ofertant, ultimul raport financiar, 

certificat de atribuire a contului 

bancar, numărul de înregistrare – HG 

nr. 212 din 07.03.2018, demonstrarea 

minimului de ani experiență 

specifică în livrarea bunurilor). 

A prezentat documentele solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Nr. lot  Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Lotul 2  „BTS Pro” SRL Preț majorat în comparație cu ofertantul declarant învingător. 

Lotul 2 „Rapid Link” SRL Preț majorat în comparație cu ofertantul declarant învingător. 

Lotul 3  „Rapid Link” SRL Preț majorat în comparație cu ofertantul declarant învingător. 

Lotul 4 „Rapid Link” SRL Neoferirea raspunsului la solicitarea Companiei din 25.10.2021 

Lotul 5  „Rapid Link” SRL Preț majorat în comparație cu ofertantul declarant învingător. 

Lotul 6  „Triomac” SRL Preț majorat în comparație cu ofertantul declarant învingător. 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □        

 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

 

 



 

 

 

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

 

1.  Atribuirea contractelor de achiziție publică: 
Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

Lotul 1 „Vizual Impact” SRL bunuri și servicii - 2 193 472,00 2632166,40 

Lotul 2 „Vizual Impact” SRL bunuri și servicii - 525 240,00 630288,00 

Lotul 3 „Muzic Prod” SRL bunuri și servicii - 291 575,00 349890,00 

Lotul 4 „Vizual Impact” SRL bunuri și servicii - 341 370,00 409644,00 

Lotul 5 „West Buy” SRL bunuri  - 40 500,00  48600,00 

Lotul 6 „Accent Electronic” SRL bunuri - 318 010,00 381612,00 

 

2. Reieșind din faptul că termenul de livrare a bunurilor /prestare a serviciilor este de 55/5 zile, 

s-a decis a stabili termenul de valabilitate al contractelor de până la 31.03.2022  

 

13.  Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. „Vizual Impact” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

„BTS Pro” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

„Rapid Link” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

S.C. „Muzic-Prod” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

„West Buy” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

„Accent Electronic” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

„Triomac” SRL 03.12.2021 e-mail, poștă, SIA RSAP 

14. 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 □ 

15. Contractele de achiziție încheiate: 

Denumirea operatorului  

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Numărul și 

data  

contractului 

 Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termenul de 

valabilitate a 

contractului 
fără TVA cu TVA 

„Accent Electronic” SRL 
autohton 

255 din 

29.12.2021 
32400000-7 318010.00 381612.00 31.03.2022 

S.C. „Vizual Impact” SRL autohton 
256 din 

29.12.2021 

48000000-8 

48820000-2 

32413100-2 

525240.00 630288.00 31.03.2022 

S.C. „Vizual Impact” SRL autohton 
257 din 

29.12.2021 
32224000-9 341370.00 409644.00 31.03.2022 

S.C. „Vizual Impact” SRL autohton 
258 din 

29.12.2021 

32224000-9 

32223000-2 

32323000-3 

32560000-6 

32350000-1 

2193472.00 2632166.40 31.03.2022 

„West Buy” SRL 
autohton 

259 din 

29.12.2021 
38651100-4 40500.00 48600.00 

31.03.2022 

S.C. „Muzic-Prod” SRL autohton 
01 din 

03.01.2022 

32330000-5 

32223000-2 
291575.00 349890.00 

31.03.2022 

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, acestea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru 

care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Președintele grupului de lucru  

Sorocean Tatiana                           ____________________ 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 63 din 31.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’'Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail oficial achizitii(aţusmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Eugenia Gligor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri ■Licitaţie deschisă 

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii ■  Lucrări □

Obiectul achiziţiei-------------------------5_______________________ Servicii curăţenie an/2022
Cod CPV 90900000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
H-’wvi’. mtender. trov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1635337680103
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21045970//
Data publicării: 27.10.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată ■  achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii 
contractante

□ Da □ Nu
Link-ul https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie BLicitaţie 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 
externe; nAlte surse: proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 890 000,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 
[ Pata solicitării clarificărilor____

1

https://achizitii.md/ro/public/tender/21045970//
https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii


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 17.11.2021 ora 09:30), au depus ofertab ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/administratorii

1. T e r r a  F a c i l i t y  S R L 1 0 1 0 6 0 0 0 3 4 2 1 4 L i u d m i l a  S l o p e t s c h i
2. IG IE N A  C O M P A N Y 1 0 0 8 6 0 0 0 4 7 7 4 9 A l e x a n d r u  B o t n a r i u c
3. E a s y  C l e a n  S R L 1 0 1 8 6 0 0 0 4 1 7 2 6 M i r c e a  N i t a
4. E l i n a  S e r v i c e  S R L 1 0 1 4 6 0 0 0 1 9 2 0 4 O l e g  C r e c i u n
5. I .M .  G R I F F I N  G R O U P  S .R .L . 1 0 0 6 6 0 0 4 3 8 5 1 D e n i s  R e u t c h i
6. E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g 1 0 1 4 6 0 0 0 0 6 9 2 5 P e t r u  D a n u

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

N r .

d / o

D e n u m i r e
o p e r a t o r
e c o n o m i e

D o c u m e n t e l e  ce  
c o n s t i t u i e  o f e r t a

D o c u m e n t e  d e  c a l i f i c a r e
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L
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1 T e r r a

F a c i l i t y

S R L
P

P

P

P

p P

P p P P

P P P
P P P P P

2 IG IE N A
C O M P A N Y
S R L

3 E a s y  C l e a n  

S R L

4 E l i n a

S e r v i c e

S R L

5 I.M.
G R IF F IN
G R O U P
S.R .L.

6. E u r o s e r v i c

e s

C l e a n i n g

(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 fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
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Denumirea
lotului

Denumirea operatorului 
economic

Preţul
ofertei

(fărăTVA)

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
C ă m i n u l  n r .  2 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 82 9 5 0 ,0 0 10,5 lună + +

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 83 8 9 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 83 9 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90 125,00

I . M .  G R I F F  I N  G R O U P  S . R . L . 95 0 2 5 ,0 0

C ă m i n u l  n r .3 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 82 9 5 0 ,0 0 10,5 lună + +
E a s y  C l e a n  S R L 83 9 9 0 ,0 0

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 87 0 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90  125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 97 125 ,00

C ă m i n u l  n r .  4 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 81 9 0 0 ,0 0 10,5 lună + +
I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 82 5 0 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 82 9 4 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90 125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 100 2 7 5 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  5 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 142 8 0 0 ,0 0 10,5 lună + +
I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 144 5 0 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 146 9 9 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 161 0 0 0 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 162 7 5 0 ,0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 188 4 7 5 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  6 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 142 8 0 0 ,0 0
10,5 lună

+ +
E a s y  C l e a n  S R L 144 8 0 0 ,0 0

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 145 0 0 0 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 158 0 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 161 0 0 0 ,0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 187 4 2 5 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  7 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 80 8 5 0 ,0 0
10,5 lună

+ +
I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 81 0 0 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 82 9 4 0 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 85 0 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90 125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 95 5 5 0 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  8 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 81 9 0 0 ,0 0
10,5 lună

+ +
E a s y  C l e a n  S R L 82 8 5 0 ,0 0

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 83 0 0 0 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 84 9 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90  125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 96  6 0 0 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  10 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 80 8 5 0 .0 0
10,5 lună

+ +
I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 81 5 0 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 81 8 9 0 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 85 0 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90  125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 100 2 7 5 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  11 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 80 8 5 0 ,0 0 10.5 lună + +
I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 81 8 9 0 ,0 0

E a s y  C l e a n  S R L 81 8 9 9 ,0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 85 0 0 0 ,0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 90  125,00

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 99  7 5 0 ,0 0

C ă m i n u l  n r .  12 E u r o s e r v i c c s  C l e a n i n g  S R L 15 5 5 0 ,0 0
10,5 lunăT e r r a  F a c i l i t y  S R L 140 7 0 0 ,0 0 + +
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E a s y  C l e a n  S R L 1 4 2  6 9 9 , 0 0

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 1 4 2  7 0 0 , 0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 161 0 0 0 , 0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 1 8 5  8 5 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  13 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 1 4 0  7 0 0 , 0 0

1 0 , 5 l u n ă

+ +

E a s y  C l e a n  S R L 1 4 2  5 9 9 , 0 0

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 1 4 2  7 0 0 , 0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 1 4 5  0 0 0 , 0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 161 0 0 0 . 0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 1 9 3  7 2 5 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  1 6 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 1 4 0  7 0 0 , 0 0

1 0 , 5 l u n ă

+ +

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 1 4 2  7 0 0 , 0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 1 4 5  9 0 0 , 0 0

E a s y  C l e a n  S R L 1 4 6  0 0 0 , 0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 161 0 0 0 , 0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 191 1 0 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  1 7 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 81 9 0 0 , 0 0 1 0 , 5 l u n ă + +

I G I E N A  C O M P A N Y  S R L 8 2  9 0 0 , 0 0

E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g  S R L 8 5  0 0 0 , 0 0

E l i n a  S e r v i c e  S R L 9 0  1 2 5 , 0 0

E a s y  C l e a n  S R L 9 0  5 5 0 , 0 0

I . M .  G R I F F I N  G R O U P  S . R . L 9 9  7 5 0 . 0 0

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: ,, + ” în cazul corespunderii şi prin ,, - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia
solicitată

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

23.11.2021 Terra Facility SRL Documente aferente 
DUAE

au prezentat

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot ■
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut ■
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:______ _____________________________
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate şi 

unitate de 
măsură

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

C ă m i n u l  n r .  2 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 9 0 0 , 0 0 8 2  9 5 0 , 0 0 9 9 5 4 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .3 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 9 0 0 , 0 0 8 2  9 5 0 , 0 0 9 9 5 4 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  4 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10.5 lu n i 7 8 0 0 , 0 0 81 9 0 0 , 0 0 9 8 2 8 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  5 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i ГТ 3 6 0 0 , 0 0 1 4 2  8 0 0 , 0 0 171 3 6 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  6 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10.5 lu n i 1 3 6 0 0 , 0 0 1 4 2  8 0 0 , 0 0 171 3 6 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  7 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 7 0 0 , 0 0 8 0  8 5 0 , 0 0 9 7  0 2 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  8 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 8 0 0 , 0 0 81 9 0 0 , 0 0 9 8 2 8 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  10 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 7 0 0 , 0 0 8 0  8 5 0 , 0 0 9 7  0 2 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  1 1 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 7 0 0 , 0 0 8 0  8 5 0 , 0 0 9 7  0 2 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  12 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 1 3 4 0 0 , 0 0 1 4 0  7 0 0 , 0 0 1 6 8  8 4 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  13 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 1 3 4 0 0 , 0 0 1 4 0  7 0 0 , 0 0 1 6 8  8 4 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  16 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 1 3 4 0 0 , 0 0 140  7 0 0 , 0 0 1 6 8  8 4 0 , 0 0

C ă m i n u l  n r .  17 T e r r a  F a c i l i t y  S R L 10,5 lu n i 7 8 0 0 , 0 0 81 9 0 0 , 0 0 9 8 2 8 0 , 0 0

Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul ari. 71 a lin .__l i t__ .
Argumentare: ______________________

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

Denumirea operatorului economic Data
transm iterii

M odalitatea de transm itere

T e r r a  F a c i l i t y  S R L ,  I G I E N A  C O M P A N Y ,  E a s y  

C l e a n  S R L ,  E l i n a  S e r v i c e  S R L ,  I .M .  G R I F F I N  

G R O U P  S .R . L . .  E u r o s e r v i c e s  C l e a n i n g

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

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □____________
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □________
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în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

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

17. Contractu de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
Denumirea
operatorului
economic

întreprind
erea:

Cu capital

Numărul 
şi dala 

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului

fără TVA inclusiv
TVA

T e r r a  F a c i l i t y  

S R L

a u t o h t o n 9 6
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

9 0 9 0 0

0 0 0 - 6

1 3 6 1 8 5 0 . 0 0 1 6 3 4 2 2 0 , 0 0
2 0 . 0 1 . 2 0 2 3

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 fo st aplicate criterii de durabilitate):____________

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

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 ce! 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 fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucim pentru achiziţii:

_____________- 'î'C b x u J y  _______________

(Nume. Prenume) '
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nxodel-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice nX
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 01 din 04 ianuarie 2022

Datc cu privire la autoritatea contractant[:l.

., f):rtc cu privire la procedura de atribuirc:

3. Cl:rrilicirri privincl docuntcntafia de atribuire:

(,\a t,tr t'omplelu in cazul in care au.[ost solicilate clari/iciiri)

Denum irea autoriti(ii contractante Consiliul raional Floreqti

Localit:rte 5000, Republica Moldova, FloreEti, or.Floreeti,

bd.Victoriei nr.2

IDNO 10076010r0426

Atl rcsa or.Floresti, bd.Victoriei nr.2

Numir de telefon 025020254

Nunr:ir de fax 025024107

E-mail oficial cons i I i u lfr(Oyahoo.com

Adrcsa de internet floresti.md

Persoan:t tle contact (tume, prenume, telefon, e-

ttu il)
StratLrlat Elena

'l'ipul proccdurii de atribuire aplicate XnCererea ofefielor de prefuri nLicitalie deschisd

rAltele: llntlic'ulil
Procedura dc achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acnrdului-cadru

Bunuri X Servicii n Lucrdri n

Obicctul achizitiei Achizilionarea produselor petroliere pentru anul 2022

Cod CI'V 09 r 30000-9

Ilxpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
Drc.tc e clur i de cdt I ic ita t io desch is d)

Procedura cle atribuire (se va indica din cadrul
p or t a I ulu i gur) e r n Q nl e nt a I www. mt end e r. gov. rnd ) Link-Lrl:

https : //aclriziti i. md/ro/publ icltend er I 2 | 04847 5 I
Data publicrrii: I 0. 12.2021

Plrtlbrnra de achizifii publice utilizati Xachizitii.rnd; n e-licitatie.nid; n yptender.md

I'rocerlura a lbst inclus[ in planul de achizi{ii
pu blicc :r autorit[(ii contractante

XDa Nu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:

Anun( de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:-

Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
trlupu caz)

rAcorcl-cadru rsistem dirranric de achizilie XLicitalie
electronicl lCatalog electronic

Sursa tle finan(are xBuget de stat: rlluget CNAM: rBrrget CNASI nSttrse

externet lAlte sttrse: IlndicaliJ
V:rloarea estimatl Aei, fdrd TVA) 291203lei

Data solicitlrii clarificlrilor



Denumirea oDeratorului economic
BxDunerea succintri :r solicitirii de clarificare
ExDunerea succintd a rispunsului
Data transtniterii

r

4. ModificIri operate in documentafia de atribuire:

(Se va complela in cazul in care aufost operate modificdri)

S. PflnI la termenul-limiti (data _23,12.2021, ora_14_:_00j, au depus oferta Lot I -l oferti :

LotII-loferti.

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

de cltre operatorii economici:

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

[IndicaSi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
findicasi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

I iCS Lucoil Moldova SRL 1 002600005897 Simonov Dumitru

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS Lucoil Moldova
SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

vq consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnica prezental

Propunerea financiard prezenlal

DUAE prezenlal

Garan[ia peutru ofertd
(duad caz)

prezentat

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

Date despre ofertant prezentat

Cer"tificat de inregistrare
prezentat

Ultimul raporl financiar
prezentat

certillcat de conlbrmitate
a produselor

prezenlut

Certifi cat privind lipsa
datoriilor

prezental

Licenla de activitate
prezentat

Cifra medie de afaceri
anualf, a ofertantului in
ultimii 3 ani trebuie si fie
minim egald cu valoarea
estimativd a contractului

prezental

2



(lnforntalia privind denumirea documentelor prezentote se va indica tn conformitate cu cerin{ele din

documentalia de atribuire Si se va consemna prin; prezental, neprezental, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* itt ctrztrl trtilizarii licitcrliei electronice se va indica prclul ofbrtei./inule
(lnfitrmt.rlicr prittind "()orespunderea cu cerinlele de cali/icare" ;i "C'orespundereo cu.speci./icaliile

tchnice" , se ya consenlnq prin; ,,-r" in cazul corespunderii qi prin ,,-" in cazul necctrespunderii)

8. Pentru etucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuirc (inclusiv justificarea pre{ului anormal tlc
scizut) s-:t solicitat:

9. Ol'ertan{ii respin gi/dcscalifi ca(i :

Dcnunrirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii

10. Modnlitatea de evaluare a ofertclor:

Pentru llecare lot I
Pentru mai ntulte loturi cumulate I X
Pentru toatc loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: finclicatriJ

.lustilicarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul dc ntribuire aplicat:

l)reful ccl nrai scAzut tr X
Costul cel rnai scizut r
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost I

(in c.ctzul in c,are in cadrul procedurii de atribuire sunl aplicute mai mulle criterii de atribuire, se \'or

intlittr togte criteriile tle atribuire aplicate ;i denuntireq loturilor a.ferente)

12. Intbrrnafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se t,tr contpleta pentru loturile care au.fosl atribuite in baza criteriilor: cel mai bun ruport calitate-

prel sttu cel nrui bun raport calitate-cost) 
.

f)enumirea lotului
Denumirea

operatorului
cconomic

Pre(ul ofertei
(fErd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerin(ele cle

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot I Benzina AI 95 lCS,, Lucoil
Moldova"
SRL

16,57 16350 litri + +

Lot II Motorind
ITIJRO 5

ICS,, Lucoil
Moldova"
SRL

14,24 840 litri + +

f)atn
soliciti rii

Operatorul economic Informa{ia solicitnti llezmatul r[spunsului operatorului
econonric



13. Reevaluarca ol'ertelor:

(Se vu completa tn cazul in cure o/brtele au/bst reevaluate repetqt)

14. In urma examiniri, evaluirii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atrib lui de achi blica/r rdului-cad

Anularea procedurii de achizilie pLrblica:

in temeiul art. 71 alin. Iit

Argumentare:

t5. Inlbrmarca opcratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(lnformureo operatorilor cconontici intpliccrli in procedura de atribuire despre cleciziile grupului cla

Ittcru pentrLt ac'hizilii s'e realizeazti in confttrmitqte cu prevederile art. 3l al I.egii nr. l3l c{in 3 iulic
20 I 5 privintl uchizi;iile publice)

16. 'Iernrenul cle aqteptarc pentru incheierea contractului:

(Selectayi termenul de q$leplare respeclat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iulie 2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efeclueazd in con/brntitutc
cu preveclerile TITLL|L(ll IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Factorii dc evaluare Valoarea din ofert[ Punctajul calcul:rt

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire lactorul I Ponderea

Motivul rcevalulrii ofertelor
Modific[rile operate

n bLllrea contractLrl ul AC lZl u I aco LlILu ru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

C:rntitate
gi unitate

cle

mIsurI

Pre(ul unitar
(fIrd TVA)

Pre(ul total
(IhrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I
95

Benzin[ AI ICS,, Lucoil
Moldova "SRL

l 6350

I itri

16,57 270865 32503 8,00

l-ot II Motorinl
EUITO 5

ICS,, Lucoil
Moldova "SRL

840 litri 14,24 1 1963 14355.60

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,, Lucoil Moldova "SRL 27.12.2021 e-mail

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este
mai mich decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax r
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prirr
mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egala sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr I 1 zile in cazu
miiloace electron

transmiterii comunicdrii prin
ce si/sau fax n

Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax r



17, Contractul de achizi{ie/acordul-cad ru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
in caztrl in care la proceclura de achizilie publicd au.fosl aplicote crileriicle clurabilitate Sis-o incheictt

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufosl aplicate criterii de durabilitate)z

I,rin prezenla thre de searud, grupul de lucru declard cd lermentil de o;teplore penlru tncheiereu
conlructultti/contractelor inclicute a fost respectal (excepfind coz.urile prevdzute de art. 32 alin. (3) fil Legii
nr. l3l dirt 3 iutie 2015 privirtd achiziliile publice )t precum;i cd tn coz.ul clepunerii contestoliilor;i/sou
recepliondrii ropoartelor de monitorizare, oceasleo au.fost e.raminale Ei solr.t(ionole.

Prin prezento clare de seamd, grupul de lucru pentru achixilii confirmd corecliturlirteo tlesfcisurdrii procedurii
de ocltizilie,.fupl pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legule in vigoare,

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

- Uor.**l xn, Y/",00 Ue",
(Nume, Prenunte) v

Dcnumirea
opcratorului

cconomic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

NumIrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CP
v

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

cont ractulu i/trc
ordului-caclnrflrl TVA

inclusiv
TVA

ICS,, Lucoil
Moldova

"SRI-

Intreprindere
cu capital

strdin

nr
02

03.01
.2022

091

300
00-9

282828.0 339393.6
31.12.2022

Au lbst aplicnte criterii pentru achizi(ii publicc durabile (achizi{ii
verzi) ?

(DA/NU)

Valoarea cle achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

rl u rabilitate (lei ilID):
(inclicali sunta cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicatc criterii
de clurabilitate:

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

Prelul cel mui scltzut a

Co.slul cel ntui sc'irzut t:

Cel mai bun ruporl culilctte-prcl r.:

Ccl nrui bun raporl ccrlilute-co.st a



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr. I din 03.0),2Q22

1. Date cu privire la autoritatea contrnctantl:

Denumirea autoritltii contractante Inspectoratul General pentru Situatii de lJrsenta
Localitate mun. Chiqindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova
IDNO l 00660 1 000543
Adresa mun. Chigindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova
NumIr de telefon 022 78-51-60
Num6r de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, teiefon,
e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atr*buire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

n Cererea ofertelor de preluri V Licitalie deschis[ n Altele:

Procedura de achizi{ie repetatl
(dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

Bunu.ri V Servicii r Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Produse petroliere pentru anril 2022

Cod CPV 09 l 00000-0
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se vo
indica din cadrul portalului
guvernamental
www.. mt qn de r. g ov. md\

Nr.

"qe"d"s::b"-3wd"B1:MD:_16__366_30998_4_86_
Link-ul: https://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er 121 0466361

Data publicdri 11.11.2021
Platforma de achizi(ii publice
utilizati
Anun{ de inten{ie publicat in
BAP (dupd caz)

Data:: 12.11.2021
Link-ul:
https://tender.sov.md/ro/system/files/bap/201 4lbap nr 88 Lpdf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru tr Sistem dinamic de achizitie nLicitalie
electrronicd nCatalog electronic

Sursa de finantare V Buget de stat; uBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

V achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md



externe; trAlte su rce'r,[lnrlicaliJ
Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA ) 5000333,32 MDL

3. clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu au fost.

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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succint[ a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificrri operate in documentafia de atribuire: Nu au fost.

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

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

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

findica;i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (du7td caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pf,nI la termenul-limit[ (data 17.12.2021, ora 09:00), au depus oferta doi ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL 1 002600005897 ISAYEV FEYRUZ
) SRL Petrom Moldova 1 002600045798 Constantinescu Cornel iu-Cazan

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garanfia pentru ofert[
(dupd caz)

prezentat

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

prezentat

Dovadd deflnere cont
bancar

prezentat

L sta statiilor PECO prezentat
Lipsa datoriilor la
bugetul de stat

prezentat

Licen{6 de activitate prezentat

Dovada inregistr[rii
persoanei iuridice

2



Certificate de
conformitate

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalio de atribuire si se va consemna prin: preT,entat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

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

Denumirea
Iotului

Denumirea
opreratorului

economic

Pre(ul
ofertei

flri TVA

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespunder
ea cu

specifica(iile
tehnice

Produse
petroliere pentru
anul2022

ics ,,LUKOIL-
Moldova" SRL

4584338,87 Un lot + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul o.fertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de-calificare" qi "Corespunderea cu specifica{iile
tehnice" , se va consemno prin: ,,+" in cazur rorrrpundrrii;i prin ,,-,' tn cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scdzut) s-a solicitat: Nu au fost

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i: Nu au fost.

Denumire4 operatorului economic Motivul respingerii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sclzut V
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost a

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

atribuite aceluiaqi ofertant: Pndicay iJ

loturi:



12. Informa{ia privind factorii de evaruare aplicafi: Nu se aplicl

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicd

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinlri, evalulrii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicl: Nu se aplicd
In temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

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

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. t3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea operatorulu i
economic

Cantitate qi

unitate de misurl
Pre{ul total flri

TVA

Produse petroliere pentru
anul2022

ICS ,,LUKOIL-Moldova"
SRL

Un lot 4584338,87

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL
SRL Petrom Moldova

La data de22.12.2021 prin
scrisoarea nr. 19 I 10-2223

dumitru. simonov@lukoi l. md
mariana. mi rceal @,petrom. com

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

l) 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
rniiloace electronice si/sau fax I
[] I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului
este egal5 sau mai mare decAt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

V l l zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax n
tI 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax n



(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

17. Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:

Denumire
a

operatoru
lui

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
strlin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acord
ului-cadru

flrl TVA inclusiv
TVA

ICS

,,LUKOI
L-
Moldova"
SRL

Intreprind
ere cu
capital
strdin

1
03.r2.20
22

091 0000
0-0

4584338,
87

5s001 82,
0l 31.12.2022

18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dard se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizisie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care auJitst aplicate criterii de durabilirarc):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru tleclard cd termenut de a;teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicote afost respectot (excepdind cazurile prevdzute di art. 31 atin. (3) al Legii
nr. 131 clin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum;i cd ti cazul clepunerii contestayiilor;i/sau
recepliondrii ropoartelor de monitorix,are, aceostea aufost examinate ;i solulionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudineo desfdsurdrii procecturii
de achizilie, fapt pentru care poartd riispunclere conform prevecle-rilor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de lucrurpentru achizi(ii:
---'*)

(Nume, Prenume)

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile r[achiz:i{ii
verzi)? (DA/NU)

valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei M-D): (indicali suma cu TVA)

Codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicale criterii de
durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-pre1 a

Cel mai bun raport calitate-cost a

/ s\\s-d;}\\tr ;)i

:")k:.*IdXq3";;'Kg



E

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. L din 30.12.2021

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante Primiria s, Fundurii Noi, raionul Glodeni

Localitate s. Fundurii Noi, raionul Glodeni

IDNO 1007601002407

Adresa Primdria s. Fundurii Noi" raionul Glodenr

Numir de telefon 024970800

Numir de fax
E-mail oficial orimari a- fundurii-no i @.mai l.ru

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mtlil)
V as i 1 i C o 1 enc o, 02 49 7 0 I 0 0, p-fi$la-ri-a": "tsndur[:
noi@mail.ru

Tinul orocedurii de atribuire aplicate nLicitatie deschisd

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei Sistemul de alimentare cu apd in s. Fundurii Noi,
raionul Glodeni

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
de.schisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

www.mtender.gpJ.Jn{\

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 630653 85 888 I

Link-ul: https://mtender,ep-y".Jp-d&nislslgsds:
b3wdp 1 -MD- I 63 065 3 8 5 8 8 8 I ?tab:contract-notice
Data public1ni:2 sept 2021, 13:14

Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoritifii contractante

oDa
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

nAcord-cadru ssistem dinamic de achizilie
nlicitatie electronicd aCatalog electronic

Sursa de finantare oBuget de stat;

Valoarea estimat5 (lei, fard TVA) 4 720 000 MDL



Data solicitirii clarificlrilor
f)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Exounerea succintd a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pfln[ la termenul-limiti (data 13,10.2021, ora 10:39), au depus oferta 4 ofertan{i:

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

de cltre operatorii economici:

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

pndicayi sursa ulilizatd ;i clata publicdriiJ

Termen-limiti de depunere ;i deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
flndicali numarul cle zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I ."Devastcom" SRL r 00660005 I 009 Timbaliuc Victor

2. ,.Profact Construct" SRL t010600024992 Costis Ion

J. SC..Foremcons" SRL I 00560000 I 878 Axentii Dumitru

4. FPC ""Soldi" SRL t042600027435 Mihail Solcan

Denumire document
Denumirea operatorului economic

.,Devastcom"
SRL

,,Profact
Construct" SRL

SC ,,Foremcons"
SRL

FPC..Soldi" SRL

Documentele ce constituie oferta
(,Se va consmna prin; prezental, neprezental, nu core.spunde)

Pronunerea tehnica Drezenlal nu corespunde Drezentat prezenlat

Propunerea financiard Drezentat neDrezenlal Drezenlal Drezentat

DUAE Drezental prezental Drezenlal prezenl0t

Garan[ia pentru ofertd Drezentat prezenlal Prezental 0rezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespuntle

Documentele solicitate gi alte conditrii, cerinfe obligatorii Denumirea ofertant/candidat



Nr.
d/o

Descrierea
criteri ulu i/cerintei

Mod de demonstrare a

lndeplinirii
criteriului/cerintei:

Nivelul miniml
Obligativitatea

"t
O

E

(d

o

J
U)

I

O

v
,

..t,

o

O

(-)
a

,.1

a

a
I

t )UAE Confirmat prin semndtura

electroniCa a participantului
Obligatoriu

prezentat prezentat prezentat prezentat

t;t-' )ferta financiara
Deviarl de cheltuieli
formele 3.5.7

Obligatoriu prezental prezentat prezental prezental

f;
l"'

lerere de particiPare
Original. Confirmat prin

semnitura electronica a

narticioantului. Anexa nr. 7.

Obligatoriu
prezentat neprezental prezentat prezentat

F
)eclaralie privind
ralabilitatea ofertei

Original. Confirmat Prin
semnAtura electronica a

participantului. Anexa nr. 8.

Obligatoriu
prezentat neprezentat prezenral prezentat

r
l''

icrisoare de garan[ie

>ancar6ZYo

Original. Confirmat prin
semnatura electronica a

participantului. Anexa nr. 9.
Obligatoriu

pr9zenIaI prezentat prezenlal prezental

r
irafic de executare a

ucrdrilor (maximum 6
uni de executie)

Original. Confirmat Prin
semnbtura electronica a

participan'tului. Anexa nr.

10.

Obligatoriu
prezentat neprezehtat prezentat prezentat

1 )eclaralie privind
:xperienla similard

Original. Confirmat prin
semnhtura electronica a

participantului. Anexa nr.
lz.

Ofertantul trebuie s6

demonstreze cd a finalizat
in ultimii 5 ani (calculali
pdni la data limitd de

depunere a ofertelor): cel
pufin un contract ce au

avut ca obiect execu!ia
unor lucrdri similare cu

cele ce fac obiectut
contractului ce urmeazl a fi
atribuit, cel pulin egal cu
'15 %" din valoarea
viitorului contract.

Ofertantul va prezenta

copia contractului si coPia
procesului verbal de dare-
primire in exploatare a

lucrarilor prestate, conform
contractului.

Obtigatoriu

prezental nepr9zentat prezenBt prezentat

8. )eclaralie privind lista
rrincipalelor lucriri
)xecutate in ultimul an de

rctivitate

Original, Confirmat prin
semnAtura electronica a

participantului. Anexa nr.
lJ.

operatorul economic va

demonstra experienla in
domeniul de activitate
aferent obiectului
contractului ce urmeazd a fl
atribuit:

Obligatoriu

prezentat neprezentat prezenlat prezentat



. Prezentarea 
I

informatie referitor 
I

valoarea cumulatd a tuturor 
I

contractelor executate in 
I

ultimul an de activitate care

s6 fie egali sau mai mare

decit valoarea viitorului
contract, confi rmatd Pnn
prezentarea contractelor de

antreprizd sau

subantrePrizd, Precum 9i

procesele-verbale de

recepfie la finalizarea
lucrdrilor care atestA

executarea lucrf,rilor.

Original. Contirmat Prin
semnatura electronica a

participantului. Anexa nr,

14.
Obligatoriu

prezenlal neprezentat prezental prezenlal
)eclaralie Privind
lotirile specifi ce, utilajul
;i echipamentul necesar

rentru indePlinirea
loresPunzatoare a

:ontractului

3riginal. C)onfi rmat Prin
iemnatura electrontca a

particiPantului. Anexa nr.

15.

Ofertantul va face dovada

numarului mediu de

angajati pe ultimii 3 ani, nu

mai mic de l8 angajati.

Obligatoriu

prezentat neprezentat prezentat prezentat

0. )eclara{ie Privind
rersonalul de sPecialitate

)ropus pentru

mplementarea
:ontractului

Obligatoriu

prezenlai neprezental prezentat prezentat
ll ,ista subcontractanfilor Ej

artea/pa(ile din contract

are sunt

ndeplinite de aceStia

Original. C)onfirmat Prin
semnatura electronica a

participantului. Anexa nr.

16.

I 
Prezentat

Obligatoriu I

neprezentat prezental prezental
12. nformalii privind

Lsocierea

Origintrl. Contirmat Prin
semnatura electronica a

participantului. Anexa nr.

t'7,

Original. Confirmat Prin
semndtura electronica a

particiPantului. Anexa nr,

18,

Obligatoriu

prezenlal neprezental prezental prezentat 
Il13. \ngajament te(

;uslinator financiar

Original. Confirmat Prin
semnAtura electronica a

pafiicipantului. Anexa nr'

19.

Obligatoriu

prezentat neprezental prezentat I Prezental
14. \ngajament Privind

uslinerea tehnici qi

rrofesionali a

)1'ertantulu i/gruPulu i de

rperatori economici

15. )eclara{ie te( sus{indLtor

ehnic

Original. Confi rmat Prin
semnatura electronica a

pafiicipantului. Anexa nr.

20.

Obligatoriu

prezenfat neprezenlat prezental prezental

16. )eclara{ie te4 sustinator

lrofesional

Original. Confi rmat Prin
semnatura electronica a

participantului. Anexa nr.

21 .

Obligatoriu

prezenlat neprezentat prezentat prezental

Obligatoriu
prezentat neprezental prezentat prezentar

t1 . \vizul Agenliei Pentru
iupraveghere Tehnic6

Original. Contirmat Prin
semnAtura electronica a

4



participantului. Anexa nr.

22

18. )ovada inregistrdrii
rersoanei juridice, in
:onformitate cu
rrevederile legate din
ara in care ofertantul
)ste stabilit

Certificat/decizie de

inregistrare a

intreprinderii/extras din
Registrul de Stat al

persoanelor juridice -

copie, Confirmat prin
semnAtura electronica a

participantului,

Obligatoriu

prezentat neprezental prezeni'at prezenlal

1ts

19. \ctul care permite
rxecutarea tipurilor de

ucrdri solicitate

in conformitate cu
prevederile legisla{iei RM;
Conhrmat prin semnitura
electronica a

participantului.

Obligatoriu

prezentat neprezentat prezental prezentat

20. lertificatul de atestare
. ehnico-profesiona[5
rdirigintelui de Eantier

Original. Confirmat prin
semnbtura electronica a
participantului,

Obligatoriu
prezentat neprezental prezental prezentat

2t lertificate de calitate a
naterialelor folosite
)enlru execularea
;ontractului

Original. Confirmat prin
semnAtura electronica a

participantului.
Obligatoriu

prezentat neprezenlal prezentat prezentat

)t lertificat bancar de

lisponibilitate a banilor
ichizi pentru demararea
ucr[rilor in cuantuml de

500 000 lei

Cifra respectiva fiu va
dep6qi suma necesarA
pentru finanfarea pina la
momentul recep!iondrii
primei plSfi de c6tre
ofertant conform
contractului confirmat de

banci cu cel mult o zi
inainte de ziua licitatiei

Original. Conflrmat prin
semn6tura electronica a

participantului.

Obligatoriu

prezentat neprezental prezentat prezentat

23. lertifi cat privind lipsa
au existenta restantrelor

a bugetul public naJional

Eliberat de Inspectoratul
Fiscal valabil la ziua
petrecerii concursului.
Original. Confirmat prin
semnAtura electronica a

participantului.

Obligatoriu

prezental neprezenlat prezental prezentat

24. Laport financiar Raport financiar pe anii
2018- 2020

Original. Confirmat prin
semndtura electronica a

participantului.

Obligatoriu

prezentat neprezentat prezentat prezenlal

t< -ichiditate general6 Original, conhrmat prin
aplicarea semnhturii qi

qtampilii OE. Lichiditate
generalA pentru anul 2020
(active circulanteidatorii
curentex 100): Autoritatea
contractant6 stabile$te
drept cerinfa minimd ca

valoarea indicatorului
respectiv str fie peste 200%

Obligatoriu

prezenlat neprezentat prezental prezentat



I nformalie privind
iisponibilitatea de
rersonal atestat in
iomeniul securitatrii Fi
;AnAtatii in muncd

Original. Confi rmat prin
semndtura electronica a
participantu lui. Obligatoriu

prezentat neprezentat prezenlal prezentat

Demonstrarea accesulu i

la personal/ un organism
lehnic de specialitate,
3are sa garanteze
migurarea unui controlul
11 calitalii

Documente prin care se

demonstreazd cd
operatorul economic are
acces la laboratoare de
incercbri gi teste a

materialelor ce vor tl
utilizate, in conformitate
cu natura gi specificul
lucrarilor ce fac obiecnll
viitorului contract

Original. Confirmat prin
semndtura electronica a

participantului.

Obligatoriu

prezentat neprezentat prezental prezentat

L
lerlificat privind
:alitatea lucrdrilor
rrotec!ia mediului

Certificat ISO 900l,lSO
r 4001

Original. Conlirmat prin
semnAtura electronica a
pafticipantului.

Obligatoriu

prezentat neprezenlal prezenr.at prezenlal

Sifra medie anuald de
lfaceri in ultimii 3 ani

Minimum 9 000 000 MDL
Aceasta cifia va consolida
siguranta Autoritatii
Contractante in faptul ca
operatorul economic isi va
onora obligatiile
contractuale, in faptul ca va
putea acoperi eventuale
pre.judicii generate de
executarea
necorespunzatoare a

obligatii lor contractuale,
sau cele legate de termenul
de garantie.
Bilantul financiar pe 3 ani

nrecedenti.

Obligatoriu

prezental neprezentat prezental prezental

30.
iaran{ia pentru lucrf,ri
xecutate

Minim 3 ani din momentul
semndrii procesului-verbal
de receplie la terminarea
lucrf,rilor

Obligatoriu

prezenlat prezenlat prezentat prezental

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documenlalia de qlribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezenrat, dar nu corespundecerin[elor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fAra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
Sistemul de

alimentare
cu apA in s.

Fundurii

,.Devastcom" SRL
4 098 333,99
MDL Lot I + +

,,Profact Construct"
SRL

4 268 912,26
MDL Lot I

6



l
4 709 907 ,r5
MDL

Lot 1
+ +Noi, raionul

Glodeni
SC,,Foremcons
SRL

FPC."Soldi" SRL
5 140 200,63

MDL
Lot 1 + +

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va inclica prelul rtfertei finale

(lnformalia privincl ,,Corespunderea cu'c-eriinlele de'calificaie" $i "c)ttrespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va consemna prin; ,, + " in ,o,,1' 
'u'n'puncJerii 

;i prin "-" in cazul necorespunderiil

g. pentru eluciclarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ere stabilite in documenialia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scdzut) s-a solicitat:

Rezmatul r[sPunsului
eratorului economic

Informa{ia solicitatiOperatorul economic

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

Motivul inserii/descalificiriiD*^r*it.u oPeratorului economic
@ino3-oi-2015 privind

achiziliile prUtit. p.69,subp' 6) lit' a) operatorul

zentate de cdtre operatorii economlcl

economic nu a prezentat un Eir de documente

obligatorii solictitate in p'16 in anuntul de

participare din documentafia de atribuire'

conform tabelului prezentat in p'6 (prezentului

document) "Informalii privind of'ertele depuse Ei

documentele de calificare..Ei aferente,,DUAE

..Profact Construct" SRL

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru liecare lot I

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre1V

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazur in care in cadrur procecrurii de atribuire sunt apricate mai murte criterii de atribuire, se vor

inclica toate criteriile de atiibun"e aplicate ;i clenumirea loturilor aferente)

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

(Se va completa pentru loturile care au fost qtribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1

suu cel mai bun raporl calitate-c'o'st)



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
SRL."Devastcom" Total: 100.00

Prelul ofertei 80 4098333,99 80,00
Perioada de execulie l0 3 luni l0
Perioada de garanfie asupra
lucririlor 10 60 luni t0

SC ."Foremcons" SRL Total: 80.61
Pre{ul ofertei 80 4709907,15 69,61

Perioada de execulie t0 6 luni 5

Perioada de garanfie asupra
lucrf,rilor 10 36 luni 6

FPC..Soldi" SRL Total:74"78
Pre{ul ofertei 80 5140200,63 63,78

Perioada de executie 10 6 luni 5

Perioada de garanfie asupra
lucrdrilor l0 36 luni 6

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care oferlele au.fost reevaluate repetat)

Mofivul reevaluirii ofertelor
Nlodificdrile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

iIn temeiul an.71 alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mdsuri

Preful unitar
(fdrd TVA)

Preful total
(f[rn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Sistemul de alimentare
cu apd in s. Fundurii
Noi, raionul Glodeni

SRL
,,Devastcom"

Lot 1 4098333,89 4098333,89 4919000,67

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ".Devastcom" I5.11.2021 Ie-mail/
SC ..Foremcons" SRL I 5.I L202l Ie-mail/

FPC ".Soldi" SRL 15.1 1.202l Ie-mail/
..Profact Construct" SRL I 5.I 1.202I fe-mail/

8



(lnJbrmarea operatorilor economici implicali in proceclura tJe alribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformita.te cu prevetlerile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice)

(se/ectati termenul de a;teptare respectat. Calcularea lermenelor prevdzute de Legea nr' I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

preveclerile TITL1LTI IV Capitolul I (calcularea Termenului) al codului civil al Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

L__
prin prezenta dare cle senmii, grupul de lucrtt declarci cd termenul tte aEteptore pentru tncheierea

crntractulr.ti/contractelor indicute a fost respectat (exceptdncl cazurile prevd?,ute de art. 32 ulin' (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum qi cd in cuul clepunerii contestafiilor Ei'/sau

recep(ioniirii rupoartelir cle monitorizare, aceostea aufost examinute;i solu(ionate'

prin prez,enta clare cle seamd, grttpul de rttcrtt pentru uchiz,ilii confirmii corectitutlinea desfisuriirii procedurii

de aihiz.qie,.fapt pentru 
"arn 

poaitf, rdspuntlere conform prevederilor legule in vigoare'

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

V - t t zile in cazul transmiterii comuniclrtt
n miiloace electronice ;i/sau fax n

in .aort i.t care valoarea estimatd a contractului

este egala sau mai mare decdt pragurile

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

3 iulie 2015 privind achiziliile publice
n 16 zile in cazul netransmiterii comuntcint
rin miiloace electronice qi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

str[in

NumIrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-cadruIara

TVA
inclusi
v TVA

SRL
.,Devastcotr"

Cu capital
autohton

t7
30.12.
2021

4520000
0-9

4 120
000

MDL

49180
00.67

pAnd la receplia
finalb a lucrdrilor

18. Componen{a gruPului de lucru:

Nr. Nume, Prenume Func{ia in cadrul gruPului
de lucru

Semnitura
3

I Colenco Vasilii Pre$edinte r{/,n} . I
) Simocico Iulia Secretar ry+7/4

J Svet Marina

Specialist In Reglementarea
Resimului Funciar 4re{,r r

4 Diacon Carolina Consilier a/.45tu/
CONTABIL _SEF nil(/rj/u"1\ P4lii Maria

6 Bucatari Vladislav Cetdtianul S.Fundurii Noi IA r.r -Cl luJ It

Secretar Consiliului Local *Pfi t1 Sevciuc Galina



model-tiD

DARE DE SEAMA
De atribuire a contractului de achizifii publicel

Nr.23 din 03.01.2022

1. Date cuprivire la autoritateacontractanti:

2. Date cuprivire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazulin care au fost solicitate clari/icdri)

Data solicitlrii clarifi clrilo r
Denu mirea operatorului economic
Expunerea succinti a soticitirii de clarificare
Expunerea succinti a rdspunsului

Denum irea autoritltii contractante Primdria comunei Sipoteni
Localitate Comuna Sipoteni
IDNO 100'760100'7901
Adresa r-nul Cdlara;i, s. Sipoterri, str. 3l August
Num5r de telefon 02441 6-2-38 I 06947 89 | 5
Numir de fax 02447 6-7 -25
E-mail oficial infbsipoten i@gmai l.corn
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Vasile Rala

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de oreturi
Procedura de achizitie repetati (dupdcaz) Nr:
Tipul obiectului contractului de rchizitiel
acordului-cadru

Bunuri I

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru semestrul I anul2022
Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t a I ul u i guv e r n om e nt a I Www. rylgnd e r. g ov. md )

Nr: 2l 041920
Link-ul:
ocds-b3wdp1 -MD- 1 63 843 1 3 58384
Data publicdrii : 02.12.2021

Platforma de achizitiipubliceutilizati r achizitii.md;

Procedura a fost inclusl in planul de achizitii
publice a autorititii contractante

rDarNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
http ://sipoteni.com u na. md/wE
co n ten t/u plo ad s/si tes I 7 3 I 202 l/l 2/ 1 0 8- l. n d f

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupdcaz) 'Data:}2.12.2021

Link-ul:ocds-b3wdp 1-MD- 163 843 135 83 84
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupdcaz)

rl,icitatie electronicd Nu

Sursa de finantare rBuget de stat;
Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 889 710,00 lei



--V- - --

4.

J.

Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completatncazulin care aufost operate modiJicdri)

6. Pini la termenul-limiti (data 13.12.202I,ora16:00 ), au depuseoferta _6_ ofertanti:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor O" inforrn.r*

Termen-limiti de depunere 9i deschidere a
ofertelor prelungit (dupdcaz)

Nr. Denumireaoperatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SC,,SEROLAN,, SRL I 007609000465
IaJic Andrei

) SC VILLA PRODOTTI SRL 101660000771e Alexei AgriciI SRL Plasrisfam r0u9609000179 Plamadeala Dumitru
4. SRL Baguette 1014600037741 Cebotari Valentin

SA Fabrica de unt din Floregti 1003607011s2) Grigorag Andrei
6. SRL Credonrim r0u360tJ026963 Costru Gheorshe

7. Informa{ii privind
de cltre operatorii

ofertele depuse gi
economici:

documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate

Denumire document
D enumireaopera toruluieconom c

.sc
,,SEROLAN,,

SRL

,SC

,,VILLA
PRODOTTI,,

^sru

,sxz
Plagrisfam

^tnz
Baguette

SA,,
Fubrica de
unt
rli.^ Dl^-,,^t:

.sru
Credoprim

Documentele
(Se va consemna prin;preze

,

ntat, neprezentat, nu corespunde)

Lnexa22 corespunde
r(ezenIal Prezentat Prezentat Prezentat

Specificalii de pre!
Anexa23

Prezentat Prezental Prezentat Prezentat Prezentat

P..^"t't

Preze,ntat

Pran t"t
DUAE Prezenlat Prezentat

Prezentat
Prezentat Prezental

Ofertd Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Se va cont
Documente de calificare

emnqDfln;Dfezentat nenypTpntnt ntt rnyocnt,-)o

persoanei juridice
I tat rrezeolal Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de atribuire a
contului bancar

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificate de calitate
sau certificate de
conformitate pentru
toate tipurile de
produse

Prezentat Prezentat

Prezentat

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizatia sanitara
veterinara de

rfunctionare a agentului
economic

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

2



fzatia sanitara
'rnara pe unltate de
port

Prezental Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezelttat

I

ertificat sanitar-
reterinar (- pentru
produsele de origine
animala, precum carne,
pegte, miere, produse
lactate, oua )

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de
inofensivitatel aviz
sanitar (- pentru
produsele de origine
non-animald, precum
legume, fructe, bdcdnie,
cofetdrie )

Prezentat Neprezentat Prezentat Prezentat Prezentat

T

Pentru produse de
panificare'. Certificat
de calitate gi de
provenientd a materiei
prime (fhind" sriu )

Prczentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat

Declara{ie de

conformitate (pentru
produsele lactate)

Neprezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat Prezentat Prezental

Informalii privind
capacitatea minima de
producere sau
disponibilitatea in stoc
in vederea asigurdrii
continuie cu produse
alimentare

Prezentat Nu
corespunde

Prezentat Prezentai Prezentat Prezentat

Cerlificat pentru
confirmarea
capac italii executari i

calitative a

contractului de
achizilie, care reflectd
urmatoarea
infonna!ie:
. Experienta

acumu latd:,

perforrnan{ele;
. Volumul de

producere, desfacere
. Numarul gi

calificarea
personalului angajat:
. Dotarea tehnica.

Pentru toli
participanlii.

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

t

Prezental

Neimplicarea in
situaliile descriese in
art.18 al Legii privind

. achiziliile publice
nr. 13 I din 03.07.2015

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

a
J

a

I

._-: - -q



(Infor ma! iapr ivinddenumir e ado cumentel orpr ez ent at e s e v a

indicainconformitatecucerinleledindocumentalia de atribuire;i se va consemnaprin:prezentat,
neprezentat, nu corespunde(incazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de

calificare))

8. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile

lehnice", se va consemna prin; ,,*" in cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fhraTVA)*

Cantitate gi

unitate de
mdsurd

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

teh n ice

Lotul 1.

Produse de
oanificatie

.sc
,,SEROLAN,,

^snz

16 052,30
lot T T

Lotul2 .

Carne
refrigeratl

SC VILLA
PRODOTTI SRL

l2r 181,25 lot
+

SRL Plaerisfam 131 895,83 lot + +

SRL Basuette 152 430.50 lot + +

Lotul3.
Pegte

SRL Plasrisfam 36 200.00 lot + +

SRL Basuette 36 874.50 lot + +

Lotul 4.

Fructe ;i
legume

SRL Basuette 154 743.03 Iot + +

SRL Plaerisfam 200 444,44 ot + +

Lotul5.
Produse
lactate

SA,, Fabrica de unt din
Floresti,,

209 998,25
lot + +

SRL Plaerisfam 210 000.00 lot + +

SRL Credoprim 2U 277,78 lot 1- +

Lotul6.
Diverse
produse
alimentare

SRL Plasrisfam 105 290.00 lot + +

SRL Basuette 105 298.37 lot + +

Lotul T.

Semin{e gi

fructe
uscate

SRL Basuette 22 906.07 lot + +

SRL Plasrisfam 38 233.89 lot + T



9. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sc[zut) s-a solicitat

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

t5.r2.2021 Scrisoarea de solicitare
nr.3 5 8

S.R.L ,,VILLA
PRODOTI''

1. clarificdri in specificaliile
de tehnice ,Anexa 22 la
lotul 2,, Carne refrigeratd
"Si anume poziliile de la
lolul care a depus oferla sii

.fie livrale cdtre aulorilalea
contraclanld luni si
miercuri pini la ora 10-00
mo dffi car e a ofer t ei c onfor m
clarificdrilor.
2. C onfirmar ea provinienl ei
produselor din carne Si sdvit
expune I i asupr a v al ab il i t a 1 i i
contraclului Nr.l2 din
23.02.2015 incheiat cu SA..

FLO REN 1,,, pr o dus e carne
de pui Si contractului
nr.0I/04-I8 din 01.03 20II
tnche ia t cu S RL,, B IZO N - Al,,[,,

Operatorul economic r.ru

aprezentat pe po$ta electronicd
irrforma{ia solicitatA de

autoritatea contractantd pana la

decizia grupului de lucru.

t5.t2.2021
SRL Plagrisfam
Scrisoarea de solicitare
nr.359

Clarihcari
in specificaliile de pref la
lotul 2,, Carne refrigeratd
lotul 3 ,, peSte"lotul 6

,rdiverse produse
a I ime ntar e,,m o d ifi c ar e a
ofertei conform
cl ar ifi c dr ilor. Pr e z ent ar e a
documente conform
anunlului de participare la
loturi.

Operatorul economic a

prezentat la data de 16.12.2021
pe po$ta electronicd informalia
solicitatd de autoritatea
contractantd.



Operatorul economic a

prezentat la data de 16.12.202I
pe po$ta electronicd informalia
solicitatd de autoritatea
contractantd.

Clarificdri
in specificaJiile de Pre! la

lotul 1 ,, produse de

paniJicalie "mo dific ar e a

ofertei conform
cl ar ifi c dr ilor. P r e z ent ar e a

documente conform
anunlului de ParticiParela
lotul panifica[ie.

Scrisoarea de solicitare
nr.361
S.C. ,,SEROLAN "

t5.t2.202r

Operatorul economic a

prezentat la data de 16'12.2021

informatia solicitatb de

autoritatea contractantd.

clarificdri in specificaJiile de

tehnice ,Anexa 22 la lotul
5,, Produse lactate "Si
qnume pozitiile de la lotul
care a depus oferta sd fie
Iivr at e c dtre aut or it at e a

contractanld luni si

mo difi c ar e a ofert e i c onfo rm

clarificdrilor.

Scrisoarea de solicitare
m.362
S.A. ,,Fabrica de unt din
Floregti"

t5.12.2021

10. Ofertan{ii respinqi /descalifica{i:

11. Modalitatea de evaluarea ofertelor:

h^^,,- ivoo nnorqfnrrrlrri economic Motivulres pin gerii/descalifi clrii
Nu s-a co"fonnat criteriilor de atribuire a

castigatorului. Informatiile solicitate nu au fost

prezentate:
1. clarificdii in specificaliile de tehnice ,Anexa

22 lalotul2,, Carne refrigeratd "Si ahume

poziliile de la lotul care a dePus

Iivrate cdtre autoritatea contrac
miercuri pind Ia ora 10-00 modificarea ofertei

conform clarfficdrilor. t
2.Confirmarea provinienlei produselor din

carne si expunereq asupya valabilitdqii

contractului Nr.l2 din 23.02'2015 tncheiat cu

SA,, FLORENI,,,Produse carne de Pui Si

contractului nr.O I /04-l B din 0 l'03'20 I I
iNChCiAT CU S RL,, BIZON-AN,,

S.R.L,,VILLA.PRODOTI''



Pentrufrecare lot r
Pentru mai multeloturicumulate I
Pentru toateloturile!
Alte limitariprivindnumarul de loturi care pot li atribuiteaceluiagiofertant:[Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel maiscazufi
Costulcelmaiscdzutl
Cel mai bun raport calitate-pre1l
Cel mai bun raport calitate-costl

(incazulin care tncadrulprocedurii de alribuiresuntaplicate mai multecriterii de alribuire, se vor
indicaloatecriteriile de atribuireaplicate;idenumirealoturiloraferente)

13. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: (Se va completapentruloturile csre uu

fostatribuitetnbazscriteriilor:cel mai bun raportculitate-prel suu cel mai bun raport calitate-cost)

1 4. Reevaluareaofertelor:

(Se va completatncazulin care ofertele au fostreevalualerepelal)

Motivul reet'aluiriiofe rtelo r
Modific[rile o]rerate

15. in urma examiniri,evaluiriiqicompaririiofertelordepuseincadrulprocedurii de atribuire s-a

decis:Atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajulcalculat

Denumireaooeratorului economic 1 Total

Denumirefactorul 1 Ponderea

Denumirefactorul n Ponderea

Denumireaoperatorului economic n Total

Denum refactorul 1 Ponderea

Denum refactorul n Ponderea

Denumirealotului Denum ireaoperatorului
economic

Cantitatesiunitate
de misurfl

Prefulunitar
(fnrI TVA)

Preful
total
(fIrn
TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1.

Produse de
nanificatie

SC
,,SEROLAN,,

^sftr

lot 76 052,30 76 052.30 87 565,20

Lotul 2.

Carne
refriseratd

SRL
Plagrigfam

lot 131 895,83 131 895,83 158 275,00

Lotul3.
Peste

SRL Plagrigfam lot 36 200,00 36 200,00 43 440,00

Lotul4.
Fructe si legume

SRL
Basuette

lot t54143,03 t54 743,03 172 485,00

Lotul5. SA,, lot 209 998,25 209 998,25 228 911,00



Produse lactate Fabrica de unt din
Floresti,,

Lotul6.
Diverse produse
alimentare

SRL Plagrigfam lot 105 290,00 105 290,00 t24 091,45

Lotul7.
Semin{e gi fructe
uscate

SRL
Baguette

lot 22 906,07 22 906,07 21 243,30

Anularea procedurii de achizilre publicd:
Intemeiul art. Tlalin. lit
Argumentare:

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

(lnformareaoperatoriloreconomiciimplica!iinprocedura de atribuiredespredeciziilegrupului de lucrupenftuachizilii se realizeazdittconJormilote cu

prevederile art 3) al Legii nr l3l din 3 iulie 20)5 privindachiziliilepublice)

17. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selectaliternrenul de o;teptarerespectot Calculareatermenelorprevdz.ute.de Legea nr l3l din 3 iulre )015 prntndachi:tlitlepublice tntlttstt tt

termeneLordea$tep|are'see;[ecnteazdincon.|ormitotecupreyederileTITI'Ljt'LiIIfCapito|ut|(CalulareaTermenulttt)alCodu|ui
Moldova)

18. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC,,SEROLAN,, SRL 20.12.2021 e-mail

SRL Basuette 20.r2.202r e-mail

SRL Credoorim 20.t2.2021 e-mail

SRL Plasrisfam 20.t2.2021 e-ntail

SA,, Fabrica de untdinFloregti 20.r2.2021 e-mail

SC VILLA PRODOTTI SRL 20.t2.2021 e-mail

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

rnai mica decAt pragurile prevazute la art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
nublice

[ 0 zile in cazul transmiterii comunicbrii prin

rniiloace electronice si/sau faxl
! l l zite in cazul netransmiterii cornunicdrii prin

miiloace electronice si/sau faxl
in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) aLLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii pnn
miiloace electronice Si/sau faxl
D l6 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau faxl

Denumirea

operatorului
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/Cu
capitalmixt/
asociere/Cu

capital strdin

Numdrul

Ei data

contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al

contractu lu i/aco

rdului-cadruflri TVA
inclusiv
TVA

.SC

,,SEROLAN,
.SRT

capital autohton 01 03.01.2022 1 5800000-6 76 052,30 87 565,20 31.0'7.2022

SRL
Plasrisfam

capital autohton 02 03.01.2022 I 5800000-6 273 385,83 325 812,45 3L07.2022

SA,,
Fabrica de
unt din
Floregti,,

capital autohton 03

03.0\.2022 I 5800000-6 209 998,25 228 9l l,00 31.01.2022



SRL
Baguette

capital autohton 04 03.0r.2022 I 5800000-5 t77 649.10 199 728.30 31.07.2022

.J

L9' izifii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dati se comfleteazr
procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate
/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

vrgoare

CohducEtbrrrl gnrpului de lucfu pentru achizilii:

,



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. l din o5.D{ . }o)fu

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt
4. Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬuirе: Nu sunt

5. РiПi la termenuI-Iimitй (data 23.|2.202|, оrа l1:30), а depus oferta 2 ofertan{i:

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritй{ii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
LocaIitate mun. Chiqinёu
IDNo 10136010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/l
Numir de telefon 022-868- 1 30
E-mail oficial achlzitii @,igp. go v. md ;

Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Victoria Lupan, victoria. lupan@igp. gov.md,
022-868-265

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitalie deschisй
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtб (duрй caz) Nr ocdq-b3wdp 1 -MD -1 бЗ89 5З2З 469 4
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

obiectul achizitiei Produse petroliere pentru апul 2022
Cod СРV 09100000-0
Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wуr,ч,. mtеп del,. gоv. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l бЗ89 5З2З 4694
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 63 895 3 2З 4694?tab:contract-notice
Data publicёrii: 08. |2.2021'

Platforma de achizitii рчЬliсе utilizatй achizitii.md;

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de achizifii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:
htфs ://politia.md/roladvanced-page-type/li ste-
achizitii

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрй caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie electronic5

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat;
Yаlоаrеа estimat5 Qei, fard ТVД) 2 299 800,00

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/administratorii
1. Petrom Moldova SRL 1 002600045798 Mariana Mircea
2. Vento Retail SRL |0096000447|2 Novac Vadim



6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare gi аfеrепtе DUдЕ
prezentate de сitrе ореrаtоrii economici:

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdecerin|elor de calilicare))

1, Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu сеriп{еlе solicitate:

Denumire dосumепt
Dепчmirgа operatorului economic

Реtrоm Moldova SRL Vento Retail SRL
DUAE prezentat prezentat
Оfеrtа - specifica{ii tehnice Ei de рrе{
(сопfоrm Anexelor пr.22 qi пr.2З)

prezentat рrеzепtаt

Сеrеrе de participare ргеzепtаt prezentat
Declara{ie privind valabilitatea ofertei perrtru о
durаtй de 30 de zile calendaristice

prezentat prezentat

Lista sta{iilor РЕсо cu indicarea adreselor
acestora

prezentat prezentat

Raport de inspec{ie ?n vederea confirm6rii
corespunderii bunului la standarde

prezentat prezentat

Licenti de actilzitate prezentat prezentat
Gаrапliа pentru oferй l% prezentat рrеzепtаt

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Pre{ul ofertei
(fаrа ТVА)Х Discount oferit

Cantitate 9i
unitate de
mйsurб

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu speeifica{iile

tehnice
Lot 1 Produse
petroliere - IP

Ocni{a

vento Retail
SRL 56з 985,00 Benzinй- 1,50%

Моtоriпй - 1,50Yo

Benzina
25 000 l

Motorina
9500l

+ +

Lot 2 Рrоdusе
petroliere - IP

ýoldine9ti

vento Retail
SRL 4|5,725,00 Benzinё - 1,50%

Моtоriпб - 1,50%

Benzina
18 000 l

Motorina
7500l

+ +

Lot 3 Рrоdusе
petroliere - IP
Basarabeasca

Petrotn
Moldova SRL 42з 58з,з0 Вепziпй - 1,00%

Моtоriпб - |,00уо

Benzina
17 000 l

Motorina
9000l

+ +

Lot 4 Produse
реtrоIiеrе - IP

DuЬйsаri
AchiziЦia пu а avut loc

Lot 5 Рrоdusе
реtrоIiеrе - IP

Criuleni

Реtrоm
Moldova SRL 685 750,00

Вепziпё - 1,00оh

Моtоriпй - 1,00%

Benzinй
25 000 l

Motorinй
17 500 l

+ +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdiса pre|ul ofertei/iпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calfficare" si "Corespuпderea сu specifica|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа priп: ,, + " |п cazul corespuпderii si рriп ,, -'' iп cazul пecoreipuiaeri|iS

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea
ofertei сu cerintele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informalia solicitatй Rezumatul rйsрчпsuIчi
ореrаtоrчlui economic



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

10. Modalitatea de ечаIuаrе а оfеrtеlоr: Pentru fiесаrе lot

11. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat: Celmaibun raport calitate-pret

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

LOTUL l PRODUSE PETROLIERE _ IP OCNITA

LOTUL 5 PRODUSE PETROLIERE - IP CRIULENI

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr: Nu se aplicй

14. in urmа ехаmiпйri, evaluёrii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

а) Atribuirea contractelor de achizilie publicй:

F'actorii de ечаluаrе Vаlоаrеа din оfеrtй/ Punctajul acordat Punctajul calculat
Vепtо Retail SRL Total

Pre!ul 80% 563 985,00l 80%
100%Prezen}a statiilor РЕСО z0% 1 stalie PECO|20%

LOTUL 2 PRODUSE PETROLIERE - IP SOLDДNESTI

Factorii de ечаluаrе Vаlоаrеа din оfеrtй/ Punctajul acordat Punctajul calculat
Vепtо Retail SRL Total

Pre!ul 80% 4l5 725,001 80%
100%Prezenla staliilor РЕСО 20% 1 stalie PECO|20%

LOTUL З PRODUSE PETROLIERE _ IP BASARABEASCA

Factorii de ечаluаrе Vаlоаrеа din оfеrtй/ Punctajul acordat Punctajul саlсчlаt
Petrom Moldova SRL Total

Рrе!ul 80% 42з 58з,з01 80%
l00%Prezenla staliilor РЕСО 20% 1 stalie PECO|20%

Factorii de ечаIuаrе Vаlоаrеа din оfеrtй/ Punctajul acordat Punctajul calculat
Petrom Moldova SRL Total

Pre!ul 80% 685 750,00l 80%
l00%Prezenla staliilor РЕСО z0% 1 stalie PECO120%

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
ореrаtоrulчi economic

Cantitate Ei
unitate de misurй

Discount Рrе{чl total
(fпrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Lot 1 Produse
petroliere -
IP Ocnita

Vento Retail SRL Benzina - 25 000 l
Motorina-9500l 1,50 оА 56з 985,00 6,1б 725,00

Lot 2 Produse
petroliere -
Ip ýoldйnesti

Vento Retail SRL Benzina - 18 000 l
Motorina-7500l 1,50 % 415 725,00 498 825,00

Lot 3 Рrоdusе
petroliere -
IP
Basarabeasca

Petrom Moldova SRL Benzina - 17 000 l
Motorina-9000l 1,00 % 42з 58з,з0 508 300,00



Lot 5 Produse
petroliere -
IP Criuleni

Реtrоm Moldova SRL Вепziпй - 25 000 l
Motorinё- 17 500 l 1,00 % 685 750,00 822 900,00

Ь) Anularea lotului 4 Produse petroliere - IP DubЁsari

Argumentare: in temeiul art. 71 alin. (1) lit а) din Legea пr.lз112015 privind achiziliile publice
,,nu а fost depusё nici о ofertё"

1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului: iп conformitate cu prevederile аrt.з2
alin. (1) lit. ь) al Legii пr.l3120l5 privind achiziliile publice - Contractele di achizi{ii publice
care iпtrё in sfera de aplicare а prezentei legi pot fi incheiate пumаi duрё implinirea tейепеlоr
de agteptare de 1 l zile de la data transmiterii comunicёrii prin sIд ,,Iisдр; privind rezultatul
aplicёrii procedurii de atribuire - iп cazul in care valoareJ estimatё, conform prevederilor аrt.
4, а contractului respectiv este еgаlё cu sau mai mare decit pragurile prevёzute la art.2 аliп,
(3);

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

рriп prezeпta dare de seamd, grapul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tncheierea
coпtractulai/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсеРrtпd cazurile prevdzute di art. з2 аliп, (З) al Legii
пr. l3l diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), precum qi сd tп cazal depuпerii coпtestaititor qVsau
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ioпite.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсru репtrа achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdgurdrii proceclurii
de achixi|ie,fapt репtrа care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсitоrul Grupului de lчсru репtrч achizi{ii:

Arcadie AFTENIUC

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Petrom Moldova" SRL
,,Vento Retail" SRL

24.12.202l e-mail:
mаr iапа, пt irc е а 1 @ре tro m. с опl/
v.поvас@vеп,tо.md/
SIA RSAP

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

intreprind
еrеа:

Numйrul
gi data

contractului/

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului

fйrЁ ТVА inclusiv ТvА
,,PETRoM

MOLDOVA" SRL
Cu capital

social 1-BN 05,01.2022 09 l 0000
0-0

l 109 зз3,30 l 331 200,00 з1.12.2022

,,vENTO RETAIL,,
SRL

Cu capital
social 2-BN 05.01.2022 09 l 0000

0-0
979 7I0,00 I l75 550,00 з1.12.2022

kнжУ

4



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice r
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 05.01.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Dепumirеа autorit5tii contractante Servioiul de Protectie si Pazё de Stat
Localitate mun. Chisinёu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinёu, str. Sf. Tarii,26
Numйr de telefon Q22250-9з4(з2)
Numйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепLlmе, telefoп,
e-mail)

Mariana MAGLA

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri rlicita{ie deschisй
пАltеlе: [Iпdicatil

рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdru

вчпuri l serviciiп Lucrйri п

obiectul achizitiei Produse petroliere pentru апi2022
Cod СРY 09100000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
p or t al ul ui gllv еr паm е пt аI wyyw. mt е п dе r. gоv, rп d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -I бз72228867 7 0

Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tender l 21 047 0 59 l
Data publicёrii: 1 8.||.202|, 10: 16

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

Procedura а fost iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii содtrасtапtе

пDа пNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
Este inclus in proiectul planului de achizitii al
SPPS pentru апi2022

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрй caz)

Acord-cadru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе rBuget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пAlte surse: [Iпdicati|

Yаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 1 733 333,З4 lei



Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ICS LUKOIL-Moldova SRL 1 002600005897 Feyruz ISAYEV
) Petrom-Moldova SRL 1002600045798 Angel TUKHOV

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: Nu ач fost

4, Modificйri ореrаtе in dосчmепtа{iа de atribuire: Nч ач fost

5. Pffni la termenul-Iimitf, (data 20.12.202l, оrа 14:00), аu depus oferta 2 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele dершsе qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сf,trе ореrаtоrii economici:

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеýрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пu corespuпdecerin|elor de calfficare))

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

* iп cazul utilizdrii licita|iei electronice se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd
"Corespllпderea cu ceriп|ele de caliJicare" $i "Corespuпderea сu specфca|iile tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа priп: ,,l " tп cazul corespuпderii Ei рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

Dепumirе document
Denumirea ореrаtоrului economic

ics luKoll_Moldova SRL Petrom Moldova SRL
Documentele се constituie oferta

DUAE prezeпtat
tn aqteptareOferta F3.1, F4.1, F4.2 prezeпtat

Garantia pentru ofertё 1 % prezeпtat

Documente de calificare
сеrоrе de participare prezeпtat

tn aqteptare

Declara}ie privind valabilitatea
ofertei

prezeпtat

Declaralie privind confirmarea
identitetii benefi ciarilor efectivi

prezeпtat

Licenta de activitate prezeпtat
certifioat de conformitate а
produselor prezeпtat

Lista statiilor РЕСо prezeпtat

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(f"ffa ТVд)*

cantitate
qi unitate

de
mаýurа

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lotul 1

Motorinё Еurо 5

ICS LUKOIL_
Moldova SRL I027 lзз,зз

71000
litri

+ +

Petrom Moldova
SRL 1 055 533,00 in aqteptare in aqteptare

Lotul2
Benzinб
Premium 95

ICS LUKOIL-
Moldova SRL 614 666,67

40000
litri

+ +

petrom Moldova
SRL 678 666,70 in aqteptare in agteptare

2



8. Pentru еlчсidаrеа чпоr neclariti{i sач confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in docцmenta{ia de atribuire (inclшsiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de sсйzчt) s-
а solicitat: Nч s-a solicitat

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nч ач fost

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind numйrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut r
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre} п
Col mai bun raport calitate-cost п

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nч s-ац aplicat

13. Reevaluarea ofertelor: Щщftц!
14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё: -

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

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului: in temeiul art. 32, alin. (1), lit. Ь) al Legii
пr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Рrе{ul uпitаr
(fПrП ТVА)

Pre{ul total
(f5rП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
TvA)

Lotul 1

Motorinё Euro 5 ics ruKoIr-
Moldova SRL

71000
litri l4,47 | 027 370,00 1 2з2 560,00

Lotul2
Benzinй Рrеmium
95

40000
litri 16,87 674 800,00 809 600,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS LUKOIL-Moldova SRL
29.12.2Q2I, оrа 09:44 e-mail

Petrom Moldova SRL



Dепчmirеа
operatorului

economic

Intreprindere
лZ

Сu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Numf,rчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч

Cod
срч

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

саdrч

firi ТVА inclusiv
тчА

ICS
LUKoIL-
Moldova
SRL

Capital str6in 1
05.01.

2022

0910000
0-0

1702l70,00 2042160,00 зt.12.2022

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

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

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРY al lоtчlчi/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scazut tr

costul cel mai scёzut tr

Cel mai bun rароrt calitate-preJ п
cel mai Ьuп raport calitate-cost п

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacra declard сd tеrmепul de aqteptare peпtra iпсhеiеrеа
coпtractulai/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсеРапd cazarile prevdzate de art. 32 аliп. (3) aI Legii
пr, 131 diп 3 ialie 2015 priviпd achizi|iile pablice ), рrесum Ei сd tп cazal dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizitrii сопlirmd
de achixilie,fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale tп

Сопdчсйtоrчl grupului de luсrч pentru achizi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Рrепчmе)

ъвt

4































DARE DE SEAMA

de atribuiTe а contractului de achizilii publice

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

Nr. 3 din 05.01.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

+tr

tr

tr

Dепumirеа autorititii contractante @intreprinderea pen1

silviculturё ooTighina"

Localitate Мuп. Bender

IDNo 1 002б08000795

Adresa Str. Chiýiniului,228

Numйr de telefon 068200579

Numf,r de fax 030555956
E'-nqil пfiпiяl ti shinas i lv i cultura(E gmqЦ99!ц

www.ti ghina. silvicultura. цц4Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе,
tеlеfоп, e-mail)

Igor Popov, tel. 0691 1256З

e-mail for est27 5 @mail.ru

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

"Ь*r* "Ъrtеlоr 
de preluri +nlicitalie

deschisй пАltеlе: [Iпdica|i_
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Рrосеdurа de achizilie rе
Bunuri+ п Servicii п Luсrйri пTiprrt obi.ctului contractului de achizi{ie/

асоrdчlчi-саdrц
Produse petroliereObiectul achйi{iei

Cod СРY

Licitalie deschisй
E*po.r"."u motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdurii de atribuire (iп cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

P.o""d.,ru de atribuire (se vа iпdiса diп

cadrul portalului guvеrпаmепtаl

wwyy. mt е пdеr, qoy. rц!а

Link-ul:

tr+ 
"chiritiimd; 

п e-licitatie.rn!;д :рlgц4gtд4Platforma de achizi{ii publice utilizatй
Datal).|2.202|Д"ч"t Се inten{ie publicat in ВАР (dupd
Link-ul :ВАР ш.97 diп |4.|2.2021.

;А." пSistem dinamic de achizi{ie

пLicitalie electronicб пСаtаlоg electronic
Tebnici ;i instrumente specifice de

oBugst O. rtat; пBuget CNAM; nBuget CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: surse propriiSursa de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД



3. Clarificf,ri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa tп cazul |п care au/bst solicitate clarфcdri)

4. Modificёri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul tп care аu Jbst operate modilicdri)

5. Рffпi la termenul-Iimiti (data _27.12.2021_, оrа_10_:00 ), au depus oferta 2_
ofertan{i:

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE

рrеzепtаtе de сйtrе ореrаtоrii economici:

Data solicitЁrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului qgqцg!цЦ

Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de

clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rIJрцдýц!цд
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (duрd caz)
IIпdiсауi sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitй de dерчпеrе 9i deschidere
а оfеrtеlоr prelungit (dupa caz)

[Iпdicayi пumdrul de zile]

Nr. Dепumirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

l. ICS'ol,ukoil-Moldova" SRL 1 002600005897 Isaev Fеуеruz

7 СаlЬоr Gruр SRL 2003002043288 vladimir Russu

Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic
Dепumirе
dосчmепt

ICS o'Lukoil-

Moldova"
SRL

Dосumепtеlе се constituie oferta
уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu core

uпеrеа tehnici

prezentat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пер!9Z9ЦЦ

Declara|ie privind
сопfirmаrеа
identitйtii

СаlЬоr Gruр
SRL

Ореrаtоr
economic З

Operator
economic п

prezentat prezentat

PropuneTea
fiпапсiаrб

pezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat

Garanlia репtru
ofert1
lrhlпй caz)

preZentat

prezentat prezentat



beneficiarilor
efectivi
Licentё de activitate prezentat prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе

diп dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп

cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calфcare))

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "CorespLtпderea cu сеriп|еlе de calificare" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu

specifica|iile tehпice" , Se vQ сопSеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul

пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа unor date privind соrеsрuпdеrеа
ofertei cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului
апоrmаl de scёzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;ildescalifica{i:

Denumirea ореrаtоrulчi economic Motivul respingerii/descalifi cIrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot+ п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitari privind пumёrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|i]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
оfеrtеi
(Iara

TvA)*

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1

Benzini
Premium
95

ICS "Lukoil-
Moldova" SRL

809166,67 Litri
50000

+ +

Lot2
Motorinй
Еurо 5

ICS "Lukoil-
Moldova" SRL

762666.67 Litri
55000

+ +

Lot3
Ulei
MlOSAE3O

ICS "Lukoil-
Moldova" SRL

1 87500 Litri
9000

+ +

СаlЬоr Gruр
SRL

243000 Litri
9000

+ +

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlчi economic



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut * п
costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п

Cel mai bun rароrt calitate,cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se

yor iпdiса toate criteriile ie atribuire aplicale ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(se va completa репtrч loturile care ач fost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport

calitate-pre1 sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
TotalT)prr rея oneratonrlrri economic l

Denum rе factorul n Ропdеrеа

Dепчmirеа operatorului economic п Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul n Ропdеrеа

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

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

моtiччl rеечаluйrii ofertelor
Modificf,rile ореrаtе

14. in urmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de

atribuire s-a decis:

contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Z| е

Denumirea
lotuIui

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul uпitаr
(fйrП ТYА)

Рrе{чl total
(fПrf, ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1

Benzinё
PTemium 95

ICS "Lukoil-
Moldova"
SRL

Litri
50000

16.18 8091б6.б7 971000

Lot2
Motorin1
Еurо 5

ICS "Lukoil-
Moldova"
SRL

Litri
55000

13.87 762666.67 915200

Lot3
Ulei
MlOSAE30

ICS'ol,ukoib
Moldova"
SRL

Litri
9000

20.83 187500 225000

Argumentare:



Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

ICS "Lukoil-Moldova" SRL 28.|2.202| Scrisoarea пr.954diп
27,12,202l рriп e-mail

Calbor Grчр SRL 28.L2.202| Scrisoarea пr.955 din
21.12.202l prin e-mail

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

16. Теrmепul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

(selectasi tеrmепul de a;teptare respeclat, calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3l diп

з iulie 20t5 priviпd a'chizi1iile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de aýteptare, se фсtuеаzd tп

coпformitate bu pruurderile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil

al Republicii Moldova).

L7. Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа

сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdiсаlе i fost respectat (ехсерfiпrl cazarile prevdzute de art, 32 аliп. (3) al

Legii пr. 1з1 diп з iulie 20l5 priviпd achiziliite publice ), рrесum qi сd |п cazul dерuпеrii coпtesta|iilor

si/iau recep|ioпdrii rapoartelir cle moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе si solu|ioпate,

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii corectitudiпea desfasurdrii
vigoare,procedurii de achizi|ie, fapt репtru core poartd rdsp

Conducf,torul grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

Igor Popov

lr.-r' iп care valoarea estimatй а

contractului este mai micd decAt pragurile

prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пт. 1З1

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

+п б zile in cazul transmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice Ei/sau fax п

п 11 zile in cazul netransmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice qi/sau

fax п
--i" ."""' i" care valoarea estimatl a

contractului este egall sau mai mаrе decAt

pragurile prevйzute la аrt. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

п 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii
prin miiloace electronice qi/sзц fuцд__
П 16 zile iп смul netransmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice qi/sau

fax п

Dепumirеа
ореrаtоrulu

i
economic

Numйrul
;i data

contractului/
асоrdulчi-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtчlчi Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtчlui/асоrdu
lчi-саdrчfйri ТVА inclusiv ТvА

IcS
"Lukoil

Moldov
а" SRL

Nr.1 din
04.01.20

22

090000
0-0

1 759333,
aa
JJ

21 1 1200.
00

3|.|2.2022

legale iп




