
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.2t04i 817 din 10.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IM S P Asoc iatia Medicald Teritorialf Cioc.ana
Mun.Chisindu
1003600152743
Str. Vadul lui

Numir de telefon 022t415255
Numir de fax 022t475255
E-mail oficial amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet www.amt-clocana.md
Persoana de contact (rezlme, prenume, trj"frii_*oit Danu Evghenia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

edurii de atribuire aplicate Licitatie deschisd
Procedura de achizitie repetatd
Tipul obiectului contractului de achizifiJ
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Reactive ;i articole de laborator, p.nt.rirlrl Gffi

Expunerea motivului/temeiului pttrind 
"teg"*"procedurii de atribuire (in cazit aplicdrii attor

I decdt licitatia deschis

Licitalie deschisd

Procedura de atribuire (se va indX, din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md) Link-ul:

ocds-b3wdp 1 -MD- I 63 82764 1 4 I 90

Data publicdrii:
Platforma de achizitii publice utilizatd r achizitii.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAp 6d"pa co4 Data:20.11.2021

Link-ul:BAP. nr. 90
Tehnici gi instrument" spe-ifice d" aGibuire Achizilie licitalie publicd

Sursa de finan{are
Valoarea estimati (lei, fora fn 8091 1 5,60

3' clarificrri privind documentafia de atribuire: nu au fost
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii O" .tu.incure
E4punerea succinti a rdspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu au fosl



Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd cqz)
Termen-limitd de depunere;i deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

completa tn cazul tn care aufost operate modificaril

5. Pf,nI la termenul-limiti (data 21.12.202I ora_8:00), au depus oferta 5 ofertanfi:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsociafiV
administratorii

I SRL GBG-MLD 10036001 r7582 Tudor Ceaicovschi
) SRL Ecochimie 10026000521s6 Nicolae Iurcu, Tatiana

Iurcu
3 SRL Life Med Grouo t0166000t4720 Ana Iliev
4 FSP Dac Spectromed SRL t002600042432 Roman Virsch
3 SRL Sanmedico 1 003602008 1 s4 Vitalie Goreac

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL GBG-

MLD
SRL

Ecochimie
SRL Life Med

Group

F$P Dac
Spectrome

d SRL

SRL
Sanmedico

(se VQ

Documentele ce constituie oferta
con,smna prin; prezenlat, neprezen!al, nu coresounde)

Propunerea tehnicd orezenlal Drezenlal DTEZENIAI Drezenlal Drezentat
Propunerea financiard prezentat Drezental prezentat orezerftal DrezefiaI
DUAE prezentat prezentat prezentat prezental ptezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezenlal"

Cerere de particioare prezentat prezentat orezentat orezentat DrezenIal
DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

prezental prezentat prezentat prezental prezentat

Certificat de
inregistrare/Decizie de
inregistrare a

intreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice/Licenla
de activitate

prezentat prezentat ptezefiIat prezentat prezenlal

Certificat de atribuire a

contului bancar
ptezenlal prezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul rapoft financiar prezentat prezenlat Drezentat prezenlal orezentat
Declaralia privind cd reagentii
sunt in ambalajul
producdtorului ;i seturile de
reagenli se pdstreazd pind la
livrare in condiliile prevdzute
de producator (la frigider,
frigorifer sau in incdpere
dotata cu echioament

prezentat prezenlat prezentat prezentat prezentat



prezentat

._
,^ ^^:4:^\ 666+mr f^qte l.tl'lll.l lg prezentat

la
prezentat ptezentat PI

prezentat
prezentat prezentat ptezetfial

prezentat

prezentat prezentat prezentat
ptezerftat prezerfiat

\t

pfezentat prezefial prezentat
Certificat de efectuare

sistematicd, a Pldtii
im oozitelor, Contribuf ii Ior

prezentat

prezentat
pfezenlal prezentat prezentat

prezentat

prezentat
prezental pfezefial prezentat

i.

56t*"tte' Ptl"'tltd lista

lm'ffi'Ji#fr',"fr11:
activitate.Minim 3 ani de

I experiJn@' sPecifica in

prezentat

prezenlal prezentat 
Iprezentat 

I

prezentat 
I

La semnarea
contractului

prezentat

La semnarea
contractului

La
semnafea
contractul

ui

La semnarea
contractului

ryxecutiea
La

semnaf,ea

contractului

(Informalia privind denumirea documenteror prezentate se va indica tn conformitate cu-cerinrele din documentalia de

atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespu.nde (in cazur cdnd documentul afost prezentat'

io, n, corespund'ecerinfelor de califi'care))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:



Cantitate qi

unitate de
mlsuri

€orespundt!
rea cu

cerinfele de 
'

ealificare

C*.rPonO*r."
cu specificafiile

tebntce

F.
O.ou*ir"u'
opeiatorutui

eConomic

-&H;iil:

53760,00 116 Litri +

Lotul nr. I

Reagenti Pentru
investigafii
hematologice 

-

SRL GBG MLD

22500,00 Seturi 4

unitali 4
+ T

(

Lotul nr. 2

Reagenti Pentrf
investiga{ii

imunologice'
biochimie

SRL GBG-MLD

75500,00 Bucdfi 100

seturi 408
f

t
Lotul nr. 3

Reagenfi Pentru
analizator automat

de urind

SRL Sanmedico

+ +
SRL GBG-LD 157200,00

T
5400,00 Litri 300 +

Lotul nr.4

Reagenti Pentru
investigalii
hematologice,anali
zator automat <

PCE -210) (Diluid
rrr Diff20lit)

SRL GBG MLI)

FCP dac

SPectriomed

6600,00

pCP da" I 2200,00

Spectriomed I

Litri 20 +

Lotul nr. 5

Reagenli Pentru
investigatii
hematologice,anali
zator automat <

PCE -210)
@rolactin 5 lit.)

v

SRL GBG MLD 2600,00

+

Lotul nr.6

reagenfi Pentru
investigalii
hematologice,anali
zator automat <<

PCE -210)
(CyMet ERMA
1000m1)

FCP dac

SPectriomed

2700,00 Litri 5 T

SRL GBG MLD 3450,00

+ T

Lotul nr.7

Reagenli Pentru
investigatii

SRL GBG MLD 48000,00 UnltaF
30000



hematologice,anali
zator automat ((

PCE -210)
(Vacuum tub
pentru PCE-210)

Snt CBC tn'tt-O
Lotul nr. 8

Reagenti Pentru
investigalii
hematologice,anali
zator automat <<

PCE -210) (Set de

control Pentru PGE

3 Diff (Loq
Normal, high)
3x2.5ml

13950,00FCP dac

SPectriomed

12000,00SRL GBG MLD
Lotul nr. 9

Reagenti Pentru
investigarea
sistemului de

hemostazila
analizatorul
semiautomat
Trombotaimer-4
(Protrombin(TB-
plastin, lichid) set 4

flx
10ml:200teste

14920,00

31200,00SRL Sanmedico

8919,00
Lotul nr. 10

Reagenli Pentru
investigarea
sistemului de

hemostazd la
analizatorul
semiautomat
Trombotaimer-4
(Cuve cu bila
pentru
Trombotaimer 4'

SnI- CgC-lvfl-O

20000,00Sru.cgc-l',l-o
Lotul nr.1 I

Reagenli Pentru
investigarea
sistemului de

hemostazi la

analizatorul
semiautomat
Trombotaimer-4



analtzatot
ffiGec-Infl-o

Lotul nr' 12

Reagenti Pentru
investigalii clinice

la analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 1904>
(Determinarea
proteinei on urind

cu acid
sulfosalicilic 14700,00Snt CgC-ltfl-n
Lotul nr. 13 "

Reagen{i Pentru
investigafii clinice

la analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 1904> (BM-

control, set Pentru
determinarea
oroteinei on urind

8x1Oml
Snt CBC-}"[P

Lotul nr. 14

Reagenti Penfru
investigalii clinice

la analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 1904>
(Glucoza HK set

pentru
determinarea
glucozei on urin6

1950,00Sru. CeC-I\'tr-O
Lotul nr. 15

Reagenli Pentru
determinarea
g,rupelor sangvine
(1oii"ton anti Duo

clon (IgM+IgG),
cu pipetd dozator

snr cec-Ml,n
Lotul nr. 16

Reagenli Pentru
determinarea
grupelor sangvine
(Joliclon anti A
slab , cu PiPeta



+MI100

Buc6!i
1 5000

-r

Lotul nr. 17

Reagenti Pentru
determinarea
grupelor sangvine
(Toliclon antiKell,

Sru- CeC-Infl-P 1100,00

+
Sru, csc-Nfl-o 48000,00

Lotulnr.18

Eprubete cu 
.

vacuum cu cltrat oe

Na pentru
analizatorul
automat Kimased

Lotul rn. 19 l

Control Kimase 2

nivele,4x9ml,
pentru analizatorul
automat Kimased

+
SRL GBG-MLD 20000,00 Set 4

a 410,00 Buciti 100 f +

Lotul nr.20 
I

Consumabile 
I

pentru laboratorul
clinic diagnostic

1 (Termohirtie tiP

I ;%1n*o'PcE-

SRLEcochimie

SRL GBG.LD 800,00

41760,00 Buciti 3600 
I

+ +

Lotul nr. 21

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic
( Camerd Pentru
calcularea
sedimentului urinar
(1xl00)

RLEcochimie

ft

SnI, CeC-Infl-P 45000,00

SRL Sanmedico 45900,00

f
904,40 Se 14 +

ILott,]nt.Z2 
I

Consumabile l

pentru laboratorul
clinic diagnostic

| (Azopiram 50m1,

I p"nt* identificarea

I songelui on
I materiile fecale)

SRLEcochime

-sRL GBG+-MLD 980,00

14880,00 Set 60000 + +

Lotul nr.23 
I

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic
(Pipete getabile
oentru colectarea 

-

SRLEcochime

SRL GBG.MLD 16200,00



I

sedimentului urinar
1mlx500) Bucdti

20000

+ +

Lottilnr.24

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic
(Eprubete vacutest

cu CLOT
ACTIVATOR 4ml)

Sru.liteVtedGrouP I /y)u,uu

SRL GBG-MLD 26000,00

Bucdfi
10000

+ +

Lotul n.r. 25

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic'
(Capilar K3EDTA
100mk (1xl00)

SRLLifeMedGrouP 14025,UU

i

I

I
I

I
I\e
,

a

SRL GBG.MLD 23000,00

SRLEcochime t3 835,00 Buciti 500 +

Lotul nr. 26

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic
(Plansete Pentru
grupa sangvina 50

sodeuri)

SRL GBG-mld 4250,00

Bucl{i
60000

+ +

Lotulnr.2T

Consumabile
pentru laboratorul
clinic diagnostic(
Eprubetl de Plastic
gradat[ cu fund
conic, 12m

SRL GBG-MLD 33000,00

SRL Ecochime

SRL Sanmedico 61200,00

2120,00

Kg 0,5 +

Lotul nr. 28

Consumabile
oentru laboratorul
clinic diagnostic(
Albastru de metilen

SRLEcochimie

SRL GBG MLD 10000,00 Bucdti 200 I +
Lotul nr. 29

Consumabile
pentru laboratorul
clinic
diagnostic(TamPon
age sterile ombibate

I cu alcool 70Yo a

I cote 150.unit. ontr-

I un contamer ce nu

I permite evaporarea

I alcoolului )



Bucati 144043200,00SRL GBG-MLD
Lotul nr. 30

Reagenti Pentru
investigatii
imunologice la

analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 4700>
(Helicobacter

SRL GBG.MLD
Lotul nr. 31

Reagenti Pentru
investigatii
imunologice la -'

analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 4700> (

Sistema Pentru
detectarea,
enumerarea si

apreclefea
sensibilitatii la

antibiotic la
mycoplasmele
urogenitale si

microorganismele
patogenice 24 de

aprecieri Pentru
fiecare Pacient AF
Genital SYstem 20

Bucdti 1927488,00SRL GBG-MLD
Lotul nr. 32

Reagenli Pentru
investigatii
imunologice la

analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 4700>

( Giardia Lamblia

Bucatd 96012480,00SRL Sanmedico
+Lotul nr. 33

Reagenli Pentru
investigatii
imunologice la

analizatorul
semiautomat < Stat

-Fax 4700>

richinella I

17280,00Sru. CeC-In'tr O



Lotul nr. 34

Reagenti pentru
investigafii
imunologice la
analizatorul
semiautomat < Stat
-Fax 4700>
(Multilisand contol

SRL GBG-MLD 3000,00 Set 2 +

ic/

cazul utilizdrii licita1iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind ;'Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specif'cafiile tehnice" , se va

consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii si prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cir

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

solicitat:

l o^t;^it;r;it' l l

|||
9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalificirii

;: S- :l'an fd-ico Pentru loful nr. 3 au fost solicitali reagenli pentru

analizatorulautomat de urin6,,URYXXON 500", au fost
aebnriofe t;entd iatoi:automal,Missi'"tU.,5,0.01i-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mni scdutt, corespanderea cerinlelor solicitate
(ii 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)

I 12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

bun r aport calitat e - c o st)

T".totii O" 
""ulu"t"

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. Reevalua rea oferte'lor:

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



14. in urma examiniri, evaluirii 9i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea lotului
.-,,,, ': :::. , .

t'

Cantitate qi

unitate de
mdsuri

Pretul
unitar

{f?ir5 TVA)

Lotul nr. I

Reagenli Pentru investigalii
hematologice

Lotul nr. 2

Reagenli'lentru investigatii

SRL GBG MLD 116 titri 53760,00 53760,00 64512,00

SRL GBG MLD 4 seturi
4 unitali

22500,00 22500,00 2?000,00

ll+unologrsg, urueuu.

Lotul nr. 3

Re agenli pentru analizator
automat de urin[

100 bucdfi
408 seturi

I 57200,00 157200,00 188640,00
SRL GTJL' MLIJ

5400,00 5400,00 6480,00

Lotul nr. 4

Reagenli pentru investigafii
hem ato 1o gic e,analizator
automat ( PCE -210)
Diluid III Ditr20lit)

SRL GBG MLD 300 litri

20 litri 2200,00 2200,00 2640,00

Lotul nr. 5

Reagenli Pentru investigalii
hem atolo gic e,analizatot
automat ( PCE -210D
(Prolactin 5 lit.)

FCP Dac

Spectromed

5 litri 2700,00 2700,00 2916,00

Lotul nr.6

reagenfi pentru investigalii
hemato lo gic e,analizator
automat ( PCE -210)
(CvMetERMA 1000m1)

FCP Dac

Spectromed

Lotul nr.7

Reagenli pentru investigaf ii
hematolo gic e,analizator

automat ( PCE -210)
(Vacuum tub Pentru PCE-

210)

SRL GBG MLD 30000 unitati 48000,00 48000,00 ) /ouu,uu

45 ml 9450,00 9450,00 i 1340,00

Lotulnr.8

Reagenli Pentru inve stigafii
hematologice,anal izator
automat ( PCE -210> (Set

de control Pentru PCE 3

SRL GBG MLI)



et

Diff(tow, Normal, high)
3x2.5ml)

Lotul nr. 9

Reagenli pentru
investigarea sistemului de
hemostazl la analizatorul
semiautomat
Trombotaimer-4
(Protrombin(TB-p lastin,
lichid)set4flx
10ml{00teste )

SRL GBG MLD 40 seturi 12000,00 12000,00 14400,00

Lotul nr. 10

Reageifi pentru
investigarea sistemului de
hemostazi la analiz4torul
semiautomat
Trombotaimer-4 (Cuve cu
bila pentru Trombotaimer 4.
seV800 buc)

SRL Ecochimie 10 seturi 8919,00 89lg,00 t0702,00

Lotul nr.11

Reagenfi pentru
investigarea sistemului de
hemostaz[ la analizatorul
semiautomat
Trombotaimer-4 (Tuburi

,pgntru analizator)

SRL GBG MLD 10000 bucdti 20000,00 20000,00 24000,00

Lotul nr. 12

Reagenfi pentru investigafii
clinice la analizatorul
semiautomat ( Stat -Fax
1904) (Determinarea
proteinei on urinE. cu acid
sulfosalicilic)

SRL GBG MLD 14 seturi 5040,00 5040,00 6049,00

<J

ll

Lotul nr. 13

Reagenli pentru investigafii
clinice la analizatorul
semiautomat < Stat -Fax
1904> (BM-control, set
pentru determinarea
proteinei on urind (8x10ml)

SRL GBG MLD 15 seturi 14700,00 14700,00 t7640,00

Lotul nr. 14

Reagenfi penhu investigafii
clinice la analizatorul
semiautomat ( Stat -Fa}
1904>> (Glucoza Fil( set
pentru determinarea
glucozei on urin[ 625 ml)

SRL GBG MLD l0 seturi 5000,00 5000,00 6000,00



23+o,oo1950,00

ffi-cgc lt'fl-P

Lotulnr.15

Reagenti Pentru
dete-rmin area gruPe I or

;;;;"h" (Joliclon anti Duo

.i"i tr+nItgG), cu PiPetd

sffi-cec NaI-P

Lotul nr. 16

Reagenti Pentru

determinarea gruPelor

;;;;;t;. (foriclon anti A
"siafr, 

cu Pipeta dozatoO
1320,001100,001i00,00

ffiEnc tvtt o

Lotul nr. 17 
-)

Reagenli Penffu
determinarea grupelor

sangvine (foliclon
antiKeli, cu

57600,00+gooo,oo4gooo,oo
15000 bucdliSflcec NaLo

Lotul nr' 18

Eprubete cu vacuum cu

citrat de Na Pentru

analizatorul automat

ilnL aec I\aLo

Lotul nr. 19

Control Kimase 2 nivele'

iien' i, P"nnu analizatorul

automai Kimased
410,00410,00

-00 bucaliSflEcochimie
Lotul nr. 20Consumabile

pentru laboratorul :lit:,
[i"n*t,i" (Term ohirtie tiP

.uri P.nqfBCP:?l!)-
50 i 12,0041760,0041760,00

ffiEcochimie
Lotul nr.21

Consumabile Pentru

iJ*","*r clinic diagnostic

ic^*"ta Pentru calcularea

iJlmeniutui urinar ( t xt oo
1085,28

ffEcochimie
Lofilm.22

Consumabile Pentru

LLoratorul clinic diagnosttc

(AzoPiram 50ml ' g"lt*
id.ntifi.ut"u sengelut on

materiile fecale
i7g56,ool+ggo,ooi+8go,oo

SilEcochimie
Lotul nr. 23

Consumabile Pentry
iJ*"i"",t clinic diagnostic

(PiPete getabile P"Tt,
i"lL.*Gq$4i*s$YDr



urinar 1mlx500)

Lotulw.24

Consumabile pentru
laboratorul clinic diagnostic
(Eprubete vacutest cu
CLOTACTIVATOR 4ml)

SRL
. LifeMed

Group

20000 bucdti 17950,00 17950,00 193 96,00

Lotul n.r. 25

Consumabile pentru
laboratorul clinic diagnostic
(Capilar K3EDTA 100mk
(1x100)

SRL

LifeMed
Group

10000 bucdli t4025,00 14025,00 t5147,00

Lotul nr. 2Q

Consumabile pentru
laboratorul clinic diagnostic
(Plansete pentru grupa
sangvina 50 sodeuri)

SRL Ecochimie 500 buc[fi 13 83 5,00 13835,00 16602,00

Lotul nr. 29

Consumabile pentru
laboratorul clinic
diagnostic(Tamponage
sterile ombibate cu alcool
70Yo a cote 150 unit. ontr-
un container ce nu permite
evaporarea alcoolului )

SRL GBG MLD
200 bucnli 10000,00 10000,00 12000,00

Lotul nr. 31

Reagenfi pentru investigafii
imunologice la analizatorul
semiautomat < Stat -Fax
4700>> ( Sistema pentru
detectarea, enumerarea si
aprecierea sensibilitatii la
antibiotic la mycoplasmele
urogenitale si
microorganismele
patogenice 24 de aprecieri
pentru fiecare pacient AF
Genital System 20 teste )

SRL GBG MLD 30 seturi 75000,00 75000,00 90000,00

Lobilnr.32

Reagenfi pentru investigafii
imunologice la analizatorul
semiautomat < Stat -Fax
4700>> ( Giardia Lamblia
Antigen)

SRL GBG MLD l92buc5rli 7488,00 7488.00 8985,60

Lotul nr. 33

Reagenli pentru investigalii
imunologice la analizatorul

SRLSanmedico 960 bucdli 12480,00 12480,00 13479,40



semiautomat ( Stat -Fax

4700) (Trichinella IgC 3600,003000,00SRL GBGMLD
Lotul nr. 34

Reagenli Pentru investigalii

imunologice la analizatorul

semiautomat < Stat -Fax

4700) (Multiligand contol

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul arL"llalin' 1 lit (d) -loturile nr'27 '28' 30' au fost anulate'

Argumentare: depdgesc cu 30Yo valoarea estimatd a achiziliei'

I ( rnfnrmqrec nneratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

p
i=

(Inform are a oP er at or i L or

achizilii se realizeazd tn

publice)

economici implicasi tn procedura de atribuire despre

conJbrmitate ,u p,'u'in'ile art' 3t at Legii nr' l3l
deciziile grupului de lucru pentru

din 3 iulii 2015 privind achiziliile

rl., (serectari termenur cre asteptare respect,at. Carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' l3l din 3 iulie 2015 privind

achiziliite publice, inclusiv a termenelo, auZs;tiptare' s-e ef111u3.a1d in conformitate cu prevederite TITLULUI U

Capitolul I (Calcutareo"ir*ononi) at Codutui iirit al Republicii Moldova)'

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

15. lnlormarea oPeraluruut E!!

-D en u m irea op e ra to r ulu i eco n o m ic

SRL GBGMLD

-- 
Data transmiterii

23.1,2.2021
11 \) )i)1

---N{-odalitat ea de transmitere

E:mail:
h mnil'

QRT Senmedico L;matt
SRL LifeMedGroqP

^. la ana1/J, J L.LVL I
L:matl:

sRT Fnnchimie L;mall;

FCP Dac SPectromed
23.12.2021

ffiomunicdrii prin mijloace

electronice qi/sau fax I@dacontractuluieste
mai micd decdt pragurile prevdzute la ar1'.2. alin' (3) al

f;;tt ;. 1 3 1 di 3 iulie 201 5 privind achiziliile ffiterii comunicarii prin

miiloace electronice siisau fax I
11 zile in cazul transm

mijloace "l.qlgltot;il93y 
f" giffitimatd a contractuiui este

;;;ra ; ;, ;"i mare de 
9at. 9r1syr1i" t::'.t:YLl,:un' 

2

"iftt. 
f:j 

"f 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile Publice

ffiiicomunicdriiPrin
miiioace electronice $i/sau fax I

uloea
Valoarea contractului

Termen de

valabilitate
al

contractul
ui/acordul
ui-cadru

Denumirea
operatorului

economic

intrenrind 
Ierea: 
I

Cu caPital 
I

autohtoni
Cu caPital
mixt/asoci

I ere/

I Cu capital

I striin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Pre{ul
total
(firn
TVA)



t

n SRL GBG-MLD

Cu capital
autohton/

8

10.0r.2022 33600000-6 519938,00 623925.60 31.12.2022

SRLEochinb
Cu capital
autohton/

4 06.01.2022 33600000-6 80708.40 96850.08 31.12.2022

lRL Lift Med
ftrn

Cu capital
autohton/

5
06.01.2022 33600000-6 31975.00 34533.00 31.12.2022

5f,[,ganmedico
Cu capital
autohton/

6 06.0r.2022 33600000-6 12480,00 '3478,40 31.12.2022

FCP Dac

Soectromed

Cu capital
autohton/

7
06.01.2022 33600000-6 4900,00 5556,00 31.12.2022

j

I &

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

tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

'q

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru declard cd termenal de a;teptarc pentru incheierea

contractulai./contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nn 131

din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum Si cd in cazul depunerii contesta(iilor Si/sau recepliontuii
rapoartelot de monitorizare, aceastea aa fost exsminate ;i solulionate. Prin prezenta date de seamfi, grupul de

lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedarii de achizilie, fapt pentru care poani
rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

L.$.

(DA/NU)

(indicafi suma cu TVA)

tru ca,r, g. au..fost Prelul cel mai scdzut D

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-preq n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Conductrtorul grupului de lucru



DARE DE SEAMA

de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. I dinll .01.2021

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti(ii contractante I.t.Scoata profesl
Localitate Municipiul Orhei Republica Moldova
IDNO 10076!6!!64A0
Adresa Or.Orhei str.31 Aueust 80
Num[r de telefon Tel:(023 5;-30-695;
Numir de fax (023 s)-30-688
E-mail oficial sp.scoala.orhei(@mai l.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, i
mail)

Ciobanu Tatiana. TeI.0680228 I 0.
tciobanuT9@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi rLicitalie deichisa
nAltele: flndicatil

Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri I
0biectul achizi{iei Achizilionarea produselor alimentare pentru semestru II

a anului 2021- 2022
Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
procedur i de c dt I ic it alia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va indica di" codr"t
p or t alului guv ern am ent al www. mt end er. g ov. mcJ)

Nr: 21048733
Link-ul: ocds-b3wdpl - MD 16395 j2613967
Data publicdrii: 1 5. 12.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizati n achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de inten{ie publicat in BAp (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie nl,icitaG
e!ecllron.igjl_ nCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; nBuget CNAM; lBuget CNAq
lSurse externe: nAlte srrrqe. fInr]irntil

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 45U4U5,00 lei

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:



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

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care au.fost operate modificiiri)

5. Pini Ia termenul-limiti (data 22.12.20, oral5:00), au depus oferta 12 ofertanfi:

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

Rezumatul modifi ci rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SA Fabrica de unt Floresti 003607011922 Grigoras Andrei) SRL Prododasrotrade 01460002937 s Melnic Tatiana
3. SRI. Brodetchi 004606001297 Brodetchi Ion
4. SRL Basuette 014600031741 SRL Baeuette

SRLAlimtotal 002600024308 Nastase Dumitru
6. SRL Viocris - Imoex 006600032 I 07 Aurel Ciobanu

Denumire
document

SA Fabrica de
unt Floresti

SRL
Prododagrotrade

prezentat,

Propunere
a

financiard

prezentat,

Garanlia
pentru
ofertA

Certificat/ extras
din Registrul de
Stat al pers.iur

Denumirea ratorului economic

Documentele ce constituie oferta

Operator

economic in
agteptare

Se va consmna
Documente de calificare

, nu core,



Certificat de

efectuare
sistematicd a

platu
impozitelor

prezentat prezental prezental prezentat prezentat pfezental

Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezental
Date despre
participant

prezentat prezentat prezenmt prezentat prezenlal prezentat

Certificate
despre
conformitate

prezentar prezentat prezentat prezantal prezentat prezental

Autorizalia de

functionare
prezentat prezental prezentat prezgntat prezental prezentat

Autorizafia
sanitard

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlal prezentat

Paqaportul
sanitar al
transportului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

* Operatori economici cu statut de a$teptare

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire qi se va consemna prin; prezentat, neprezentst, iu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre(ul
ofertei

(fdrd TVA)+

Cantitate
gi unitate

de mflsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Lot I
Bors acru

SRL Baguette 754 45 85 pachete + +

Lot2
Brdnzd de vaci
srdsime 5o,4

SA Fabrica de unt
Floregti

83 83,95 155 kg + T

Lot 3

Cacao praf SRL
Prododagrotrade

950,3l
16 kg + +

Lot 4
Carne de porc cu
OS

Acliizilia nu a
avut loc

580 kg

Lot 5
Carne de bovind
cu os

Achizilia nu a
avut loc

465 kg

Lot 6
Carne de pui
indbuSitd bor.0,5

SRL Baguette 10211,67 440 bor. + +

LotT
Cartofi proaspeti

SRL
Prododagrotrade

22166,61 4200 kg + +

Lot 8

Ceai negru
SRL
Prododagrotrade

2458,33 25 kg + +

Lot 9
Ceapd proaspdtd

SRL Alimtotal 3100,00 570 kg + +

Lot 10

Chi/ld cu mapiun
S.A,,
Brodetchii

6940,20 2580 buc + +

Lot 11 SRL 2968.15 285 ke

a
J



Crupe de arndutcd Prododasrotrade
Lot 12

Crupe de prdu
SRL
Prododagrotrade

1679,17 260 kg + +

Lot 13

Crupe de ovdz
SRL Alimtotal 1256,20 ll0kg + +

Lot 14

Crupe de hriscd
SRL
Prododagrotrade

6112,42 205 kg + +

Lot 15

Cruoe de orz
SRL
Prododagrotrade

2647,92 410 kg + +

Lot 16

Droidie proaspatd
SRL Baguette 150,00 2kg + +

Lot 17

Fasole
SRL Alimtotal 2744,40 120 kg + +

Lot 18

Fdind de srdu
SRL
Prododagrotrade

1960,00 280 kg + +

Lot 19

Fileu de oui broiler
SRL Baguette 9532,90 130 kg + +

Lot20
Frunzd de dalin

SRL Basuette 199,80 60 pac. + +

Lot 21

Lapte pasterizat
2,5%

S.A

,,Fabrica de unt
Floregti,,

24067,00 2180 kg + +

LoI22
Mazdre conservatd
bor.0,7

SRL Baeuette 2100,00 240 kg + +

Lot23
Mazdre uscatd

SRL
Prododagrotrade

3487,07 460 kg + +

Lot24
Mere proaspete

SRL
Prododagrotrade

1987,00 370 kg + +

Lot25
Morcov proaspdt

SRL Alimtotal 3184,50 550 kg + +

Lot26
Orez bob rotund
$lefuit

SRL Alimtotal 6444,90 465 kg + +

Lot2l
otet 9%

SRL Baguette 270,00 36 st. + +

Lot28
Oud de sdind

SRL Alimtotal 7986,00 3630 buc. + +

Lot29
Pastd de roSii
borc.0,7

SRL Baguette 4615,00 l70kg + +

Lot 30
Paste fdinoase de
clasal

SRL Alimtotal 9923,75 365 kg + +

Lot 31

Pdtruniel uscat
SRL Baguette 450,00 1 80 pac. + +

Lot32
Pdine dinfdind de
grdu

SRL,, Brodelchi, 363 10,00 6760 kg + +

Lot 33

Pe$te congelat
"Hgc"

SRL,,Viocris
Impex,,

26697,00 660 kg + +

Lot34
Piper negru boabe

SRL
Prododagrotrade

587,50 3kg + +

4



Lot 35
Piper negru
mdcinat

SRL
Prododagrotrade

625,00 3kg + +

Lot 36
Pui broler cu

ferbere rapidd

SRL Baguette 30622,50 750 kg

+

+

+

Lot37
Pulpe de pui broler

SRL Baguette 36247,50 750 kg +

Lot 38
Sare de ldmdb

SRL
Prododagrotrade

193,33 2kg +

Lot39
Sare iodatd

SRL
Prododagrotrade

625,00 150 kg + +

Lot 40
Sfecld rosie

SRL Alimtotal 1675,35 255 kg + +

Lot 41
Smdntdnd l5%
pac 0,5

S.A

,,Fabrica de unt
Floregtio,

4596,00 l45kg I + +

Lot 42
Suc dinfructe bor.3
I

SRL Alimtotal 4949,00 600 kg + +

Lot 43
Ulei defloarea
soarelui raf.but.

SRL Alimtotal 1977 5,00 565 kg + +

Lot 44
Unt crestianscoe
72,5% pac 0.2

SRL Alimtotal 45832,50 375 kg + +

Lot 45

Varzd
SRL
Prododagrotrade

5092,59 50 kg + +

Lot 46
Zahdr cristalizat
din sfecld

SRL Alimtotal t3694,50 e50 kg

;;l-
JU Kg

+ +

Lot 47
Crupa de gris

SRL Alimtotal 282,60 + +

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica pre[ul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de catificare " ;i "Corespunderea cu specificaliiletehnice" , se va consemna prin; ,,+" tn cazur corrrpurirrii ;i prin ,,-,, tn cazur necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in docunientafia de atribuire (inclusiv lustificarea pre{ului anormal desclzut) s-a solicitat:

Informatia solicitat[ Rezmatul rispunsului operat""rl"i

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorulul economic Motivul res pin gerii/des;alifi cir.ii



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care in cadrul procedurii de attrib.uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza cri(eriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul in care ofertele au.fosr reevaluare repetat)

14' In urma examiniri, evalurrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decis:

Atribuirea contractulu i de achiziyie publicd/acordului-cadru:

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

Denumire factorul I
Denumire factorul n

torului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevaluirii oferteloi
Modificlrite ooerate

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pretul unitar
(fdrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

Sare de ldm6e
193,33

SRL Alimtotal t657,35 1810,50



Prododasrotrade
Crupe de sris SRL Alimtotal 30 ke 9.42 282.60 339,00
Orez bob
rotund

SRL Alimtotal 465 kg 13,86 6444,90 7132,95

Bors acru SRL,, Baguette,, 85 pac. 4,1'7 7s4 4\ 425.00
Pdtruniel SRL,, Baguette.. I 80pac 750 450,00 540,00
Yarzd SRL

Prododaerotrade
550 kg 9,26 5092,59 5500,00

Fdind de grAu SRL
Prododasrotrade

280 kg 7,00 1960,00 2352,00

Fasole SRL Alimtotal l2Oke )) R1 2744,40 2964"00
Ceapd SRL Alimtotal 570 ks, \44 3100.80 3345.90
Crupe de
arndutcd

SRL
Prododagrotrade

285 kg to L) 2968,7 5 3s62,50

Ceai negru SRL
Prododagrotrade

25 kg 98.33 2458,33 2950,00

Suc de fructe SRL Alimtotal- 600 ke 8,08 4848.00 5820.00
Cartofi SRL

Prododagrotrade
4200 kg 5,28 22166,67 23940,00

Mazdre bob
uscat

SRL
Prododagrotrade

460 kg 7,5J 3484,07 3762,90

Sare iodatd SRL
Prododasrotrade

150 kg 4,7J 625,00 750,00

Zahdr cristalizat SRL Alimtotal,,
950 ke

14,51 13184,50 14886,50

Fulsi de ovdz SRL Alimtotal, li0 ke 11 4? 1256,20 1507.00
Crupe de gr6u SRL

Prododagrotrade
370 kg 1987,00 2146,00

Oud de sdind SRL Alimtotal 3630 buc. ))o 7986.00 9583,20
Crupe de orz SRL

Prododasrotrade
410 kg 6,46 2641,92 3177,50

Pastd de rosii SRL Basuette 170 ke 27,50 4675,00 5610.00
Paste fbinoase SRL Alimtotal,, 365 ke 10,7 5 3923,15 4708.50
Mere proaspete SRL

Prododasrotrade
330 kg 7,16 1 '11 2550,90

Chifld cu
magiun

SRL,, Blodelchii,, 2580 buc 2,69 6940,20 7482,00

P6ine din fEind
de grAu

SRL,, Brodelchii 6760 kg R ?? 56310,90 60840,00

Crupe de hrigcd SRL
Prododagrotrade

205 kg 29,82 6112,42 '7334,90

Drojdie
proaspitd

SRL,, Baguette,, 2kg 7 5,00 150,00 180,00

Frunzd de dafin SRL,, Baguette,. 60pac I tl 199,90 240.00
Mazdre
conservatd

SRL,, Baguette,, 240 bor 11,25 2"100,00 3240,00

Morcov SRL Alimtotal. 550 ke 579 3 184,50 3437.50
Uleirafinat SRL AIimtotal,, 565 ke 35,00 1977 5.00 23730,00
Carne de pui
inlbusita

SRL
Prododagrotrade

440 kg )'t, ) 1 1021t,67 12254,00

Otet de 9 Yo SRL,, Baguette,, 36lit. 7.50 270,00 324.00
Piper negru
boabe

SRL
Prododagrotrade

3kg 195,83 587,50 705,00

Piper negru SRL 3ke r 75.00 525,00 630,00



mdcinat Prododaerotrade
Fileu de pui
broiler

SRL,, Baguette,, 13Okg -1 a a
9532,90 11440,00

Pui broiler SRL,, Baguette., 750 ke 40,83 30622.50 36750.00
Pulpe de pui
brolier

SRL,, Baguette,, 750 kg 48,33 36247,50 43500,00

Lapte
pasteurizat

Fabrica de unt din
Floresti

2180 lit 11,04 24067,20 25985,60

Brinzd, de vaci Fabrica de unt din
Floresti

155 kg 83 93,95 905s,1 0

SmintAnd l5% Fabrica de unt din
Floresti

145 kg 31.63 4596,35 4953,20

Unt cristianscoe
725%

SRL Alimtotal. 375 kg 1)) )) 45932,50 49500,00

Peste,, Hec SC Viocris Impex
SRL

600 kg 40,45 26697,00 32036,40

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazit tn conformitate cu prevederile art. 3t ai Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Viocris Impex SRL 30.12.202 viocriximpex@gmail.com
Fabrica de unt din Floresti 30.12.202 milkmark@inbox.ru
SRL Prodaerotrade 30.12.202 alodagrotrade (@mai l. ru
SRL Alimtotal 30.12.202 al i m.total(@gmai l.com
SRL,, Brodetchii 30.12.202 strut- ruslan@,mailru
SRL ,, Baguette,, 30.12.202 baguette. srl(@mail.ru

In cazul in care valoarea estimatd a contractutui este
mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

n 6 zile in cazul transmiterii Co*""ic.6r,i pr.
miiloace electronice gi/sau fax I
! I I zile in cazul net.ansmiiiriico*.-ic6rii p.in
mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contraiului este
egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. t3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! I I zile in cazultransmiterii co,nunicaril orln
mijloace electronice qi/sau fax I
D 16 zile in cazul netransmiterii-ornunica.liffi
mi.iloace electronice gi/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectal. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conJbrmitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al iiepublicii
lWOldova).



17 . C ontr actul d e achiziliel acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economlc

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractuluiJacor
dului-cadru

inclusiv
l\'r,'[r,

SRL,,
Prodagrotrade

I

1,1,.0t.2022
15800000 -6

63550,71 72333,20
rL01.2022. -
30.06.2022

SC Viocris
Impex SRL

z
rr.01.2022

1 5800000-6
26697,00 32036,40

11.01.2022. -
30.06.2022

SRL,,
Brode!chii,,

J
11.01.2022

I 5800000-6
63250,00 68322,00

11.01.2022. -
30.06.2022

SA Fabrica de

unt din
Floreqti

4

r1.01.2022
l s800000-6

37036 gs 39993,90
tll01.2022. -
30.06.2022

SRL
Alimtotal,,

6
tr.0r.2022 1 5800000-6

I14838,50 129365,05
1L0t.2022. -
30.06.2022

SRL Baguette 7 r1.0L2022 I 5800000-6 85202,15 102249,00 1L0t.2022. -
30.06.2022

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru cleclard cd teimenul rte aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor inclicate a fost respectat (exceptdnd caz.urile prevdlute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice )t precum;i cd tn caz,ul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost exuminate si solulionute.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea clesfdsuriirii procedurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevetlerilor legale tn vigoare,

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizitii:
ftn f -'-.' 2

".!L{rurt7'ea,,-,t / Jo>q6"ei
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 4/22 din 11.01.22.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse de panificație 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640345318754 

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

1640345318754?tab=contract-notice 

Data publicării: 24.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_94_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 
Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 596 250,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640345318754
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Rezumatul modificărilor - 

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

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

5. Până la termenul-limită (data 03.01.2022, ora 17:00), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Dorianis&Co” 1003601001929 Stepan BUGA 

2. SRL „Solgon-I” 1003608006657 Oleg DONȚU / Mihail TICUŞ 

3. ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 1003600132567 Vasile CAZACU 

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

prezentate de către operatorii economici: 

Denumirea documentelor 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat 
DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din 

ţara în care ofertantul este stabilit 
prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitară de funcţionare a ofertantului sau certificat de înregistrare 

oficială pentru siguranţa alimentelor 
prezentat prezentat prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau „Certificat 

de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a unității de transport” 
prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la 

specificații sau standarde relevante 
prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței pentru cel 

puțin 12 luni de activitate. 
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)) 

1. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii 

Noi)” și „Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-

nul Anenii Noi)” unicul ofertant este SRL „Dorianis&Co”. În urma examinării documentelor 

ce constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea 

corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 

Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse de panificație a 

efectivului de militari, se propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul 

economic SRL „Dorianis&Co”. 

2. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Negrești, r-nul 

Străşeni)” și „Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Negrești, 

r-nul Străşeni)” unicul ofertant este ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni”. În urma examinării 
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documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date, s-a 

constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 

documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse 

de panificație a efectivului de militari, se propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la 

operatorul economic ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni”. 

3. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din r-nul Căuşeni)” și „Pîine 

din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M din r-nul Căuşeni)” unicul ofertant 

este SRL „Solgon-I”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului 

economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 

către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea 

stringentă de asigurare cu produse de panificație a efectivului de militari, se propune 

achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SRL „Solgon-I”. 

4. La poziţiile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. Ungheni)” şi „Pîine 

din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din mun. Ungheni)”, nu a fost 

prezentată nici o ofertă.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. 

Bulboaca, r-nul 

Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 

237 500,00 25000,00 + + 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din s. 
Bulboaca, r-nul 

Anenii Noi) 

199 500,00 21000,00 + + 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. 

Negrești, r-nul 

Străşeni) 
ÎCP ,,Panifcoop a 

Urecoop Strășeni” 

55 560,00 6000,00 + + 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din s. 
Negrești, r-nul 

Străşeni) 

27 780,00 3000,00 + + 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 
(pentru U.M. din r-

nul Căuşeni) 

SRL „Solgon-I” 

62 027,78 7700,00 + + 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M din  

r-nul Căuşeni) 

47 000,00 5400,00 + + 
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Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 
mun. Ungheni) 

- - 600,00 Achiziţia nu a avut loc 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 
(pentru U.M. din 

mun. Ungheni) 

- - 450,00 Achiziţia nu a avut loc 

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

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

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

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 

04.01.2022 

SRL „Dorianis&Co” 
Prezentarea documentelor justificative 

şi clarificărilor solicitate la 

documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Solgon-I” A prezentat informațiile solicitate. 

ÎCP ,,Panifcoop a 

Urecoop Strășeni” 
A prezentat informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criter iile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

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

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Pîine din făină de grîu 

de cal.I (pentru U.M. 

din s. Bulboaca, r-nul 

Anenii Noi) 
SRL 

„Dorianis&Co” 

25000,00 9,50 237500,00 256500,00 

Pîine din amestec de 

făină de grîu şi făină 

de secară (pentru 
21000,00 9,50 199500,00 215460,00 



5 

 

U.M. din s. Bulboaca, 

r-nul Anenii Noi) 
Pîine din făină de grîu 
de cal.I (pentru U.M. 

din s. Negrești, r-nul 

Străşeni) 
ÎCP ,,Panifcoop a 

Urecoop Strășeni” 

6000,00 9,26 55560,00 60000,00 

Pîine din amestec de 
făină de grîu şi făină 

de secară (pentru 

U.M. din s. Negrești, 
r-nul Străşeni) 

3000,00 9,26 27780,00 30000,00 

Pîine din făină de grîu 

de cal.I (pentru U.M. 

din r-nul Căuşeni) 
SRL „Solgon-I” 

7700,00 8,0556 62027,78 66990,00 

Pîine din amestec de 

făină de grîu şi făină 

de secară (pentru U.M 

din r-nul Căuşeni) 

5400,00 8,7037 47000,00 50760,00 

Pîine din făină de grîu 

de cal.I (pentru U.M. 

din mun. Ungheni) 
 600,00 Achiziţia nu a avut loc 

Pîine din amestec de 
făină de grîu şi făină de 

secară (pentru U.M. din 

mun. Ungheni) 

 450,00 Achiziţia nu a avut loc 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii 
Modalitatea de transmitere 

SRL „Dorianis&Co” 

06.01.2022 prin e-mail SRL „Solgon-I” 

ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 

inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codu lui Civil al 

Republicii Moldova). 

Comentarii: 

Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice.  
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul

ui economic 

 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ Cu 

capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul și 

data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 
Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/a 

cordului- 

cadru 

 
fără TVA 

 

inclusiv 

TVA 

SRL „Dorianis&Co” - 14/21 11.01.22 15811100-7 437000,00 471960,00 25.12.2022 

ÎCP ,,Panifcoop a 

Urecoop Strășeni” 

- 
14/22 11.01.22 15811100-7 83340,00 90000,00 25.12.2022 

SRL „Solgon-I” - 14/23 11.01.22 15811100-7 109027,78 117750,00 25.12.2022 

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

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-

a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 

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

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

 
 

(indicați suma cu TVA) 

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

durabilitate: 

 

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

de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 

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

soluționate. 

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

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

vigoare. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ex.: Elena Colesnic 

tel.: 022 25 21 28 

e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md


DARE DB SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice E
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. p-sds-bQw-dp11":MD 1-03Z5gQ din 22.12.2021

1" Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante IMSP SRNisporeni
Localitate Nisporen

IDNO 1003609 50340

Adresa Nisporen str. Toma Ciorbd nr.5

Numir de telefon 026422344

Numir de fax 026422344

E-mail oficial srnisporeni@ms.md

Adresa de internet snitalnisooreni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e'
mail)

Crdciun Lidia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de preturi rlicitalie deschisd nAltele:
flndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de rchizitie/
acordului-cadru

Bunuri Servicii v Lucrdrt I

Obiectul achizitiei Servicii de spdlare qi curdlare ecologicd a textilelor gi a altor
articole de uz institutional pentru anul2022

Cod CPV s0800000-3

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
anlicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)

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

Nr: ocds-b3wd p 1 -M D-1 637580454608
Link-ul: achizitii.md
Data oublicdrii: 22.1 1 .2021

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

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

Link-ul:
httos: I I achizitii.md/ro/public I tender I 21 0 47 264 llotl 1 | 537 804 /

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie nlicita{ie
electronic[ nCatalos electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; vBueet CNAM: lBuget CNAS; lSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatfl (lei, fdrd TVA) 400000.00

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare
Exnunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuirez(Se va completa in cazul tn care au fost
operate modiJicdri)

5. Pini la termenul-limiti (data 01.12.2021_, ora 14:00J, au depus oferta _1_ ofertan{i:

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duod caz)

pndicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL UNF'LORIA 1010609003479 Sersiu Scutaru

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
LTNFLORIA

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

Propunerea tehnicd prezentat

Propunerea financiard Drezentat
DUAE Drezentat
Garanfia pentru ofertb
(dupd caz)

prezentat

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

Cerere de Participare
prezentat

Garanfia pentru ofertd in
valoare de lo/o din suma
ofertei ftre TVA

prezentat

Specificafii tehnice
prezentat

Specificafie de pre!
prezental

Declarafia privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Autorizafia sanitari-
veterinar[
Autorizalie sanitar-
veterinard pentru
hansport.

prezental

Certificat de
conformitate sau alt
certifi cate echivalent ce

prezentat

2



---11

confirm calitatea
produselor oferite"

Certificat de inregistrare
pentru produse
biodistructive.

prezentat

Dovada inregistrdrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu
prevederile legale din
tara in care ofertantul
este stabilit.

prezental

Certificat privind lipsa
sau existenla restanlelor
fa,ti de bugetul public
nalional (eliberat de
FISC).

prezentat

Certificat privind
definerea unui cont
bancar.

prezentat

Demonstrarea capacit[1ii
tehnice,

Declarafie -privid
dot[rile specifi ce, utilaj ul
;i echipamentul.

prezentat

DECLAMIIE privind
confi rmarea identit[1ii
benefi ciarilor efectivi gi

neincadrarea acestora in
situafia condamndrii
pentru participarea la
activitetii ale unei
organizalii sau gruplri
criminale, pentru
corupfie, fraudd qi sau

spdlare de bani.

prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: preTentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fbrb TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Servicii
spilare
curdfare
ecologicd

de

9l

a

SRL L]NFLORIA 404266,50 I + T



textilelor gi a
altor articole
de IJZ

institulional
pentru anul
2022

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta[ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Denumirea oDeratorului economic Motivul resoinseriVdescalifi cirii

L0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut v
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-preJ r
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

4



Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n londerea

I

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile oDerate

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

atribuire Nresg*bSudgklLP-1637599*5*,$0PDin 0r.12.2021 s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

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

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Servicii de

spilare ;i
curdfare
ecologicd a

textilelor qi a
altor articole de

trz institulional
pentru anul
2022

SRL
UNFLORIA

404266.50 404266,50 485050,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL UNFLOzuA 03.12.2021 SIA RSAP: e-mail: scrisoare de
instiintate semnatd si scanatd

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai mici decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

v 6 zile in cazul transmiterii comunicirii nrin

! 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n



In cazll in care valoarea estimatd a contractului este I n I I zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
egald sau mai mare decdt pragurile prevlzute Ia art.2 | mijloace electronice qi/sau fax r
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind I Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
achizitiile miiloace electronice si/sau fax n

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

L 7. C ontractul de achizigie I aco rdul- cad ru inch eiat :

Denumirea
operatorulu

i
economic

Numirul
Ei data

contractuluil
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractulur Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

;.lirl

lnclusiv TVA ,

I'll ,i!.- =g ll

SRL
LINFLO

RIA

Nr.

208

Din
t7.12.2020

50800000-3 404266,50 485050,00 31.r2.2022

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare penfiu incheiereu
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzate de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea uufost exsminate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizi1ie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii: /t.t
crsciun Lidia rffiazr-z

(Nume, Prenume) (Semndtura)













DARE DE SEAMA

Nr.4 Din r1.{r!.zpz|

l. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

model-tip

Iice..."...8l,

............. tr
............. tr

_ _-.*...., *o aurur rralu contfactanfe
Localitate
,,,,ru- ,---_w
"-fir "ri"ial

l.S. R,l;t,,tri,l" tnr* nate "STAIST[(:4"

-

r. t, rrrfin:ru" VID_l{)0|

ia.md

-

.md
e

fiea.md

r Lucriri

rnun. {.bi$infru
,0026{t0{}JJ0{}J
s{r. Bucurc$li, j4, nll
t2227 4547
n22 27 s'3 91
ol'lice(nrcdi{u r.asta I ist

Persoana de 
"oot*"i.--.-----(nume, prenume, telefon, e_mail)

!ryp://cdit u rastatisf 'r
YOI,CCII{OVICI SiIr
07902876{}
nrbizit ii Q)eel i tu ra s f a t,

7

tI

Date cu privire la procedura de atribuire:

ruulre aprlcate

Procad rl ^L

HI l,icirafie deschisS
Licitagie deschisi
Altele: [Indicalil

tr
tr

_ ____- E uv svurzf *tc r.:lrgLa.a (qupa caz) 
| Nr:Tipul obiectului .oot.actului-- de - achizitie/ | _acordului-cadru lrBunuri Hlscrvicii;;:^-; ,. ;-:--

urgut]zlatel

C",t (]PV

$eruicii de tipfrrire
tlncumen*s primarr

llrirni a llr"estatorului )

a ltrmularel*r tipizatt deu rugim special {cu materia

Expunrrea .otiot
procedurii de atribuire (tn caz)t apticdrif'aitor
?locedltri decdt ticita{ia deichiii)--" 

-r""

798230CIt}-9

.."::":r: ue arrlDutre 6e va indica din cadrul
por tat u I u t guvern amemal www. mt ender. gov. md)

Nr: ocds-b3rvdtrl-MD- tJd4f,{}trI{ftXXr
Link-ul: https://mrencle
b3rr dp I - ll l)- I 6J84S{}6

.gov.rrr dlru/ten clers/ocrls-
00(}6 ?ta h*cnn tr:rct-nntice

)ata publicdr ii: A2,. | 2.2{ I
I

& athizitii.rnel; I eJici

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

rulmo; n yptender.md
HI llzr r Nu
Link-ul citre planul de a
h t t;r :1/ed itu rastat isf i ca.
<% 

2 t) a chizitiilh Z {} Z {rZ Z .l

lzttIt publice publicat:
rrl/sites/r{efa vlt/ files/ZBT | / 1tt*n
}Fur ue rtrrenTte pubtlcat ln BAp (dupd caz) Data: CIl.t?.?{}?t

Link-ul:
h l't }rs ://!en d c r. gov. nl d/ r, 's_vstenr/fi f cs1b,*p /L{} | 4 / bap n r



Tehn-icipiinst.@
C[ Licitn{ie elecfro

dinamic de achizilie
a Catalog electronicSursa de finanfare

lBuget de stat;
MAIte s

get CNAM; neuget CNaS; nSuG
: surs€ nronriiY aloarea estimatd (l e i@d TE)

D a ta s ol i c i tl ri i cG ri fi ca ri lo r--
qrcn umi.ea op".aioroluiiloooEic

nerea succinti a solicitiriideEarifi caE
unerea succintl a

Data transmiterii

Rezumatul moOifrclrilo"
Pubticate,innnrlffi
Termen-timitrd@
otertetor prelungit (dupd caz)

Den umirea ope"atoril6rEoioiliii
"'f ipografia StRIIJS'i S.R.1,. r00260093s029 Adrninist r: Ssltan lvarr
"MATROMPA$" S.R.L.

Adxrinis{ : fipernan llatiana
"Ba;fina*ll4XlC,' S.R.L.

or; Rusu Alexandru
" Cnmbina tul p*ligr.a fi c " i,.$. r{}{}26txxlt)2449 Administra : Bntrin Oleg

Denumire document "Tipogrnlia
sIRIIlS" s.R.L.

"*ot*o*o^*l'
S.R.I,.

"Combinatul
I'oligrafic" i.S.Documentele ce coostituielEid

Cerere rle participare
lleclarafie privind
valalt ilitatea ofertei
Carantia bancari p*nt.u

Specificafii tehnice

Specifica{ii de pref

Documente de calificari

3. Clarificiri p rivind d o cum enta,tia d e atribuire :(Se va completa tn cozul tr roi"'ifiri solicitate clarificdri)

4. Modifi clri operate in docume ntafade atribuire:(se va completa in cazur in care oi'ftorl opnrate modificdri)

5. Pini Ia termenul-limiti (data 17.12.2t'21, ora l{}:0{}), au depus rta 4 (pafru) ofertan{i:

6. Informafii privind
de citre operatorii

ofertele depuse
economici:

;i documentele de calificare aferente DUAE prezentate

-2-



(Informalia privind denumirea documenteror prezentate se vo indica
1::F:,:::: de,atr"ibuire ;i se ,o ,olrrr*na prin; prezentat, nepre

7 ' Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solici

c d n d d o c u m e n t u I a fo s t p r e z e n t a t, d "; ;- ;' ; ;; r; ;;; r"; ;;;' ; rf:, ;7:;,
, nu corespande (in cazul

conformitate cu cerintele din

))

-3..



Bilcte irrtern*tUrn* ll

lxi0f)

3,lxtff :

nr qur,qo

#:fit?i ;,
6 Llilete interur,bRne Baqtina-

ITAI-}OC SRL 85 799,00 25 0{X}
(s 000) + *

l'ipografia-
$irius fiRl. fts 800,00 + +
{]xnbinatul
poligrafic iS 87 {XX},{}f} * {"
Metrornp;rry SRL 11il 3{r5,t}l} +

;

-*-

'7':""

.' I
,,trr I

1
if :s- +.

t*; ;.

-*xtll zm oo0,co, i
t j L

8 Ililete urb:ure Metrompag SRl,

:- ]::::. : ":: ::]|:::;i|

t32 000,00 lx 100 480 000
(50 000) + +

Contbinatul
poligra{ic IS

799 grlg,00 + +
'I ipogriil-ia-
Sirius SRI- 80{i 0{}{},00 + +r |.

-,,.,

: ':,'i.:,:

i:f; i

ffin,*,
lnltil1.

I

;,
:..a

l!,

;' { t,,i:.
t:, ,::,rl

;l
l0 Cerfificat de asigurare

"Carte Vercle"
I r;Lrlitrltia-
Sirius SI{1. l.r I

{

| 000
?0-t 00a) + +

ll C'er1 ificat cle asigurare
"Car{e Verde"

I rpcgratia-
Sirius Sill. 28 9{r$,00 txl

1t

I ilOfl
a0-2 aaa) + +

12
Certi{'icat de asigurare
"Llartc Verde"

t qrografia-
Sirius SRL t6 ?$0,00 l,\ ,

(2

I

6 000
a0-3 {}00i + +

IJ
Lle{i fi cat rte asigur*re
"Calte Verde"

'fipogra{ia-

Sirius ljRL l7 2il0,00

t33 000,00

t0$ {xx},$0

Ixl I 0$0
aa-4 {}{}a) + +

t4 flerti ficat dc, asiliurare
"Ciarte Verde"

f ipogralia-
Sirius SItL lxl t0 000

00-5 000) + +
l5 Cerfi l'icat de asigurare

"Carte Verde"
Tipogral'ia-
fiir:ius liRL lxl 1\ ,

r0 000

'0-10 0001 * +
I6

Certif rcat de asigura.re
"{-lar{.e Verde"

f i;roglalia-
Sirius Si{"L t{}5 000,00

6tl000,,*il

lxl
fi{)

]0 000
)0-2a {)0$} * +

t7 Certi l'icat <le asigr-u"art:
"Carts Vcrde"

'i-ipograiia-
TXi

t20
000
-3(i 000) + *

-4-



Siriirs SRI.
Cet"titicat de asigurare
"Car{e Vsrde"

'l'ipogralia-

Sirius SRl,
Certifi car cle asigurare
"Cartr Verde"

Tipogra.fia-
Sirius SRL

Celfil'lcat de asigurare
"Catte Verrle,'

'fipografia-

Sirius SRl,
51 000

{mui nruh de

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic

Factorii de evaluare
Denumirea operatorului .io"omi" t

Denumire factorul I
Denumire factorul n

I economlc nDenumirea

* In cazul utilizdrii ricitayiei erectronice se va indica prerur oferteifinare(Informalia privind "corespunderea 
"u."rrifiu de carificare,, si 

,,Corespunderea
consemnq prin: ,,-1 " tn cazur corespunderii si prin ,,-" in cazur necirespunderii)

8' Pentru erucidarea unor necraritnfi sau confirmarea unor d:cu cerinfele stabilite in documeniagia de atribuir"lio.tusiv
sclzut) s-a solicitat:

speciJicaliile tehnice,' , se va

ind corespunderea ofertei
rea prefului anormal de

rtant: [IndicaliJ

ii de atribuire, se vor indica toate

raport calitate-prel sau cel mai

9. Ofertanfii respinqi/descalificati:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Penfru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile a
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceruiaqiJustificarea deciziej de a nu atribui contractul pe loturi:

10.

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pre{ul cel mai sclzut H[
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_pre{ a
Cel mai bun raport calitate_Losi n
(in cazul in care in cadrur procedurii de atribuire sunt apricate mqi murtecriteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilo*f"ri"t"i -

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru 

.loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel maibun r aport cal itate-cosil

-5-



13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa tn cazur tn care ofertere aufost reevaruate repet

fn urma examiniri, evaluirii qi comparirii oferteloratribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizifie public'/acordului-cadru:

14.
in cadrul procedurii de

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofetlor

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitatea
(Tiraj mediu

pentru o singurd
Preful total

inclusiv TVA
leiA-zllti Bonulde

co*randI Mefronpaq SRL I x25x3 l0 750,00
Mandatul
avocatului

Bastina-RADOC

Mandatul
avoca.fului

Cornbinatul

evidelrt[ a biletelor
fipografia-sirius
SRL

internalitlnale
I Ig 320,00

Bilete inlerurbane Bastina-RADOC 25 000
{s 00a)

Bilete sulrurbane Combinatul

Bilete ulbane Mefrompaq SRL

Chitanfa de
incasa.re a amenzi.i
la locul constatlrii
contlavcntiei

Combinatul
poliglafic IS

Ce*ificat de
asigurare "Clarte
Verde"
Certjllcat de
asigurare "C)a.rtt-.

Verde"
Cerliflcat de
asigurare "Carte
Verde"
Certificat de
asigurare "C)arte
Velde"
Ce*ificat de
asigurare "Carte
Verde"

Clertificat de
asigutare "Cal1e

-6-



Certificat de
asigul'are "Calte
Verde"

10{} 000
00 taa-20 00a) 126 000,t)0

Certificat de
asigul'are "Cafte
Verde"
{jer1jficat de
asigurare "Carte
Verde"
Ce*ificat de

Certificat de
nsigurare "Carte
Vet'de"

51 000
(nwifftzrll de

50 a00)

"'I'ipogra fiq SIRI U,a" S.Rl* 27.12.2&21 IA RSAP, e-mail,"ME rRoMPn$" S.R.L. 2,7.12.2{t21 A RSAP, s-mai"Ba$tira-RAfl(jc " S.R. L. 27.r2.2tJ21 IA RSAP, e-mail"Com binaru I polig;;fic;m:
27.12.28V7 IA RSAP, 

"-rrail

rncazul in care uuloatffi
TT -i:e decdt pragurile previzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind 

""f,ZfiflfJ

V 6 zilein cazul {

miiloace electronice
miterii comunicirii

i/sau fax n
n 1l zile ln cazul hansmiterii comunic5rii prin

i/sau fax nrncazul incarevaloarffi
egald sau mai mare decdt pragurile prevdzut e la art.
2 a,l!n,.(3) al Legii nr. 131 Ain g iutie 2015 privind
achizigiile publice

J 1l zile in cazul smiterii comun icdri i prin

I 16 zile incazal

Argumentare:

15' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupurui Iucru pentru achizifii:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
lntemeiul art.7l alin. lit

(Informarea operatorilor economici implicali fn procedura de atribu,lyyly rt"ou-achizilii se rearizeazd in ionformita'te cu prerearrrte ort.2015 privind achiziliile publice)

despre deciziile grupului de
I al Legii nr. I3I din 3 iulie

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

(selectari termenul de asteptare lespectat. cqrcurarea termeneror prevdzute de Legtachiziliile pubrice, incrusiv o,ty,:7i101 de asteptore, se efectueazd in conformitate cuI (Calcularea Termenului) al Codului Cnil ii iepublicii Moldova).

131 din 3 iutie 2015 privind
ile TITLULUI IV Capitotul

17 . C ontractul d e ach:r;i[ie/ aco rd ul-cadru inch eiat :
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Informafia privind achizifii pubrice durabile (achizifii verzi)z(rubrica datd se compreteazd ioi n 
"orur 

t, care Ia procedura de achizdurabilitate si s-a incieiat contract/con;;;;;;;*"" Iot/loturi pentru care au

Prin prezenta dare d,e s.ea1td, grupur de lucru decrard cd termenul
:,* i :i, :: :r:" !:::: : :?: i n d i c o rc7 fo s t r e sp e c t a t (exc ep t dn d c a z u r i r e o r etnr. I3I din 3 iatie zlis 

4rnna iinii#i"ii",;:T;:;:;;;T:;;;
recepliondrii rapoartelor tle monitorizaie, acestea aufost examinate si s,
Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conJirmd corede achiailie, fapt pentru care poaitd rdspundere conform prevederilor legore

18.

z publicd au fost aplicate criterii de
t aplicate criterii de durabilitate)

a{repture pentru tncheierea

ui de lucru pentru achizifii

tty de art, 32 atin. (3) al Legii
dep unerii contestaliilor Ei/iu

ulinea desfdg urdrii procedurii
wgoare.

Silvia VOLCONOVICI
ffu*^ ".,-)'o**^7,

-8-























DARE DE SEAMĂ 
de anulare a contractului privind achiziționarea  

serviciilor de imprimare şi copiere alb/negru pentru anul 2022  
Nr. 07/22 din 11.01.2022   

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de imprimare și copiere alb/negru 
pentru anul 2022 

Cod CPV 79521000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639143169847 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639143169847?tab=contract-
notice  
Data publicării: 10.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice 
publicat: Planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 e în proces de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 10.12.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_96_0.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 936 900,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
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5. Până la termenul-limită (data 03.01.2022, ora 14:00), licitația electronică nu a avut 

loc, a fost depusă o singură ofertă de către următorul ofertant: 
 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 Firma de Producție și Comerț 
”Aproservice – X” SRL 

1002600054286 - 

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

prezentate de către operatorii economici: 
 

Denumire document Denumirea 
operatorului 

economic 
Firma de Producție și 
Comerț ”Aproservice 

– X” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Prezentat 

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

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

Conform termenului 
solicitat 

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

Prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic  

Prezentat 

Deţinerea sistemului de înregistrare a apelurilor de suport şi mentenanţă 
- Declarație pe propria răspundere, semnată electronic de către 
operatorul economic 

Prezentat 

*Experiență specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 alin. (1) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - declarație privind 
lista principalelor livrari/prestări - un an de experiență specifică în 
prestarea serviciilor în ultimii trei ani de activitate, completată conform 
Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021,  semnată electronic de 
către operatorul economic. Prestarea serviciilor se confirmă prin 

Prezentat 
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prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de 
către operatorul economic. 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia extrasului 
din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura 
electronica a operatorului economic 

Prezentat 

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

Prezentat 

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

Prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumire
a lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespu
nderea 
cu spe 

cificațiile 
tehnice 

Servicii de 
imprimare 
şi copiere 
alb/negru 
pentru anul 
2022 

Firma de 
Producție și 

Comerț 
”Aproservice – 

X” SRL 

1 620 000,00 
În considerare 

--/-- + + 

 

* 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 se aplică. 

 
Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Firma de Producție și Comerț ”Aproservice – 
X” SRL 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă 
oferta operatorului economic, deoarece oferta nu 
corespunde cerinţelor expuse în documentaţia de 
atribuire. 

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

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 

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

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

 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
- - --/-- - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța șase din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează procedura de achiziţie publică 
nominalizată, deoarece a fost depusă o ofertă care depășește cu 30% valoarea estimată a 
achiziției.  

 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru 

achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Firma de Producție și Comerț 
”Aproservice – X” SRL 

10.01.2022 prin e-mail 

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

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 
 
Denumir

ea 
operator

ului  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

- - - - - - - - 

 
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): 

- 

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: 

16. Nu se aplică           

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului indicat a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. 
(3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul 
depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost 
examinate și soluționate.  

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

 

 

Conducătorul Grupului de lucru pentru  
achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii                                           Sergey BOTNARU 

 

 

5 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi}ii publice И
de incheiere а acordului-cadru t]

de anulare а procedurii do atribuire t]

Nr.;Q]_din It.01.2022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

Denumirea аutоritйtii contractante Liceul Teoretic Mihail Sаdочеапч
Localitate Оr. Ocnita
IDNo

L01.26200L2074
Adresa Оr. Ocnita str. Independentei 80

Numйr de telefon
027|-zzз72

Numir de fax
E-mail oficial

ltmsо@rаmЬIеr.ru
Adresa de internet

Persoana de сопtасt(иumе, рrепuпле, tеlеfоп, е-
mail)

NiculinaZah ar со 027 | -22з 7 2 l 027 | -224 5 5

Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tinul пrосеdurii de atribuire aplicate исеrеrеа ofertelor de preturi

Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectu[ui contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdrч

BunuriйServicii п Lucrlri п

Obiectul achizi{iei produse alimentare репtru perioada
01.01,.2022_3 1.05.2022

Cod СРY 1 5800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita{ia des chisd)

Suma corespunde procedurii СОР (bunuri)

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl tl,wyy. п,lt еп der, goy. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 63.9_8,1 9227068

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD- 1 6398 1 9227 068?tab:contract-notice
Data publicёrii: 1 8. 12.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizatй йachizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

ИDа пNu
rrосеuчl]а а l(.lýtr lпctllýa rп рrапчr ue aýIrrzrlr
publice а autoriti{ii contractante

Link-ul сltrе planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: Conform SIA RSAP - 18.1,2,202|
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender21 048928l

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
duрd caz)

пАсоrd-саdrч пSistemdinamic de achizi}ieИLicita{ie
еlесtrопiсiп catalos electronic

Sursа de fiпап{аrе пВчgеt de stat; пВчgеt CNAM; пBuget CNAS;
пSчrsеехtеrпе; ИAltesurse: Ь aget local

Yаlоаrеа estimatй (ei, fird TVA) 280 810,23



Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Моdifiсйri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 18 dec 2021,18:1о

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic Nu se cunoaýte

Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitf,rii de сlаrifiсаrе !обрый вечер ! Вы просите Формуляр 3.1, но согласно

новой докчментации F 3.'l не требуется.

Dхрuпеrеа succinti а rйspunsului Вчпа ziua. Da, аm inclus acest document deoarece
el contine multe date саrе nu le gasim in
documentele noi. Yа rugam sa-I indepliniti, сhiаr
daca е model vechi. Multumim

Data transmiterii 1 9 dec 2021,08:57

Rezumatul modifi сйrilоr Nч аu fost operate mоdifiсйri
Publicate in BAP/altemijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

Pпdica|i sursa utilizatd qi data publicdriiJ

Termen.limitй de depunere gi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Рпdiса|i пumdrul de zile]

Рflпй la tеrmепчl- Iimiti (data28.12.202|, оrа ЩQQ ), ач depus oferta 3 (trei) ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Sidva-V SRL 1003602003506 VOLOSCшC VASILE
) Basuette SRL l014600037741 CEBOTARI VALENTIN
3. Inlac SA l002601000225 ANGHELUTA GHEORGHE

Dепчmirе document
Dепumirеа operatorului economic

Sidva-
v SRL

Baguette
SRL

Inlac SA

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пtt corespuпde)

Рrорчпеrеа tehnic1 рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

рrорчпеrеа fiпапсiаrй prezeпtat prezeпtat prezeпtat

DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Gаrап{iа репtru оfеrt5
(duоd caz)

пu afost
solicitatd

пu afost
solicitatd

пu afost
solicitatd

Documente de calificare
Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde

Oferta prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Сеrеrе de participare

(Апеха пr.7)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind valabilitatea ofertei
(Anexa пr.8)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Certificat de inregistrare (decizia de
inresistrai)/extras

prezeпtat prezeпtat preZeпtat

Certificat de еfесtчаrе sistematicй а plйtii prezeпtat prezeпtat prezeпtat
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impozitelor,contributiilor

certificat de atribuire contului Ьапсаr
prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Autoriza$ie sапitаr-чепеriпаrй ре
transport / Раgароrt sanitar al
transportului

рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

Autoriza{ie sanitarй de funcfionare
prezeпtat prezeпtat prezeпtat

DECLARAIIE privind confi rmаrеа
identitй{ii beneficiarilor efectivi qi

пеiпсаdrаrеа acestora in situa{ia
condamnf,rii репtrч participarea la
activiti{i ale чпеi organizatii sau grчрйri
criminale, pentru соrчрfiе, frачdi qi/sau
sрйlаrе de bani

La
Sеmпаrеа

coпtractulu
i

La
Sеmпаrеа
сопtrасtul

ui

La
Sеmпаrеа

coпtractulu
i

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосurпепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе
diп dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеrппа рriп: plezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп

cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

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

Dепumirеа
lotuIui

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Pre{ul
ofertei

(йrаТVА)*

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Corespunderea
сu сеriп{еIе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Lotul1

Оuб de gйina Sidva-Y SRL 2,5142 1800 buc + +

Basuette SRL 2.5з + +

Total lotul I
Lotul II

produse lactate Inlac SA
lapte ||,6,/ |440 l + +

Smintin1 44.44 110ks + r

Cagcaval сч teag
tare

107,50 145 kg + +

Unt'72.5o/o l20.з7 170 ks + +

Brinzicб dulce cu
vanilinЁ а cite
0.lks Ьuсаtа

55,55 101,5 kg + +

СhеГtr 2,5Yо l4.8l 230 ks + +

Brinzl de vaci cu
srйsimе de 2о/о

5,7,4| 20 kg + +

Iaurtl,50lo natural
cu fructe

|7,59 300 kg + +

Total lotul II
Lotul III

produse de
origine

апimаlЁrсаrпе
Piept de glinб Sidva -V SRL 69,50 400 kg + +

Basuette SЮ 7 5,15 + +

Carne de роrс Sidva - V SRL 78,75 360 kg + +

J



Basuette SRL 90,00 + +

Total lotul III
Lotul IY
Produse

сеriаliеrе de
mоrйrit

рrеlчсrаtе

Baguette SRL

Fёiпё de sriu 9,lJ 30 ks + +

сruпе de sris 9,34 100 ks + +

сruпе de sriu 7,50 100 ks + +

Сruре de роrчmЬ 11,08 15 ks + +

Сruре din hrisс1 з0,1 9 150 ks + +

Сruре de mei 11,09 60 ks + +

Orez qlefuit
rotund

14,5,7 200 kg + +

Маzбrе glefuitб
intreasi

8,51 100 kg + +

Fulsi de оч5s l з,33 100 ks + +

Сrчре de
аюасаs(оеrlочса)

7,50 30 kg + +

Fasole 25.56 100 ks + +

Total lotul IV
Lotul VI

Diverse рrоdusе
alimentare

Baguette SRL

Biscuili cu lapte
topit

21,6,7 200 kg + +

Biscuiti Maria 35,83 80 ks + +

paste йinoase
(tiietei de саsб)

зз,67 20 kg + +

paste йinoase 2з.зз 200 ks + +

Zahir -tos 15,з 8 250 ks + +

piper пеgru l85.00 0,8 kg + +

vanilin acite2
(}f

0,79 250
nachete

+ +

Frunz6 de dafin 168,33 0,8 kg + +

сасао 100.83 9ks + +

Ceai negru
Printesa Nuri

з7,04 20 cutii + +

sare iodati 5,42 70 ks + +

Total Lotul VI
Lotul VII

Peste
Pe;te congelat Sidva V SRL 45,00 З25kg + +

Basuette SRL 48"33

Total lotul YII
Lotul VПI

Fruсtе qi legume
prelucrate Ei
conservate

Baguette SRL

Pastб de rosii 28"90 30 ks + +

Magiun in
asortiment (mere,

пruп1)

28,9з l10kg + +
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stafide 45.00 30 ks + +

Воrý асrч
,7.1з 30l + +

suc din fructe flrtr
miez iп asortiment

8,12 6]5 l + +

Amestec de legume
conselate

з7,02 25kg + +

Total lotul VПI

Lotul IX
Uleiuri vegetale Basuette SRL
ulei de floarea

Soarelui
з5,з,7 1з0 l + +

Total lotul IX

Lotul Х
Fruсtе si legume

nroasnete
Baguette SRL

Моrсоч 8,52 125 ks + +

Сеара 8.15 25ks + +

Саrtоfi 8,33 1000 kg + +

sfecla rosie 7 "98 200 ks + +

Yarza 9,з5 350 kg + +

Vеrdеаtа |з,7.04 15 ks + +

Rosii 30"56 00 ks + +

castraveti 00 ks + +

Mandarine 2з,60 25 kg, + +

Вапапе 2з.00 75 ks + +

Lamiie 26,9з 25 ks, + +

Меrе 9,з5 1 l25 ks + +

Total lotul Х

* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" ýi "Corespl,tпderea сu specifica|iile
tеhпiсе", se va сопsеmпа priп: ,,*" iп cazul соrеsрuпdеrii si рriп ,,-" ifl cazul песоrеsрuпdеrii)

Pentru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-a
solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic rпfоrmаtiа solicitatй Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrчlчi economic

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i :

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul respinserii/descalifi сйrii

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
Pentru toate loturile п
Alte limitёri privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdiса|i]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: пu а fost necesitate

Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{ul сеl mаi scйzut й
costul cel mai scёzut tr



Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

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

Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplicali:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel tпаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel rпаi Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчirii ofertelor
Моdifiсйrilе ореrаtе

in оrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriЬчirе s-a
decis:

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul п Ропdеrеа
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordul, i-cadru:
I)епчmirеа

Iоtцlчi
Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate si
uпitаtе de
mf,sчrf,

Рrе{чl чпitаr
(fйrй ТYА)

рrеtul total
(fйrf, ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lotul 1

Oui de glina Sidva-Y
SRL

1800 buc
2,51,42 4525,56 5430,78

Total lotul I 4525,Sб 5430,78

Lotul II
produse lactate Inlac SA

1apte 1440 l \1,6,7 16804,80 18144,00

Smintinё 110kg 44,44 4888,40 5280,00

Cagcaval cu teag
tare 145 kg

l07,50 15587,50 18705,00

Unt72.5% 170 kg |20,з7 20462,90 22100,00

вriпziсб dulce сu
vanilinб а cite
0"1ks bucata

101,5 kg
55,5 5 5638,33 6090,00

СhеГt 2,5О/о 230 ks 14,81 3406,33 зб80,00

вriпzй de vaci cu
grбsime de2o/o

20 kg
5"1,4| 1148,20 1240,00

Iaurtl,5% natural
cu fructe

300 kg I7,59 5277,00 5700,00

Total lоtцl II 73213,43 80939,00
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Lotul III
produse de

origine
animaIircarne

Sidva-V
SRL

Piept de gйin1 400 kg 69,50 27800,00 33360,00

Саrпе de роrс 360 kg "l8,75 28350,00 34020,00

Total lotul III 56150,00 б7380,00

Lotul IY
Produse

сеriаIiеrе de
morйrit

рrеluсrаtе

Baguette
SRL

Fliпб de griu 30 kg 9,|7 275,10 330,00

Сrчре de grig 100 kg 9,з4 934,00 1121,00

Crupe de griu 100 kg 7,50 750,00 900,00

Сrчре de роrumЬ 75 kg 11,08 831,00 997,50

Сrчре din hrigсй 150 kg 3 0,19 4528,50 5434,50

Сruре de mei 60 kg 11,09 665,40 798,60

Orez glefuit
rotund

200 kg
|4,5,7 2914,00 3496,00

Маzйrе ;lefuiti
intreasб

100 kg
8,51 851,00 919,00

Fulgi de ovёs l00 kg 13,33 1333,00 1600,00

Crupe de
аrрасаs(реrlочса)

30 kg 7,50 225,00 270,00

Fasole 100 kg 25,56 2556,00 2760,00

Total lotul IV 158б3,00 1862б,60

Lotul YI
Diverse рrоdчsе

alimentare
Baguette
SRL

Biscuili cu lape
topit

200 kg
2|,67 4334,00 5200,00

Biscui{i Маriа 80 kg 3 5,8з 2866,40 3440,00

paste йinoase
(tiietei de casi)

20 kg
зз,6,7 673,40 808,00

paste frinoase 200 kg 2з,33 4666,00 5б00,00

Zahйr -tos 250 kg 15,38 3845,00 4152,50

Piper negru 0,8 kg 185,00 148,00 l77,6о
vanilin acite2

sr
250 pachete

0,79 197,50 237,50

Frunz1 de dafin 0,8 kg 168,33 134,66 1б1,60

сасао 9kg 100,8з 907,47 1089,00

Ceai negru
printesa Nuri 20 cutii

з7,04 740,80 889,00

sаrе iodatб 70 kg 5,42 379,40 455,00

Total Lotul YI I8892,63 22210,20

Lotul VII
Peqte Sidva Y

SRL
7



Peqte congelat З25 kg 45,00 14625,00 17550,00

Total lotul VII 14625,00 17550,00

Lоtчl VIII
Frчсtе qi legume

prelucrate qi

conservate

Baguette
SRL

Pastl de rogii 30 kg 28,90 867,00 1040,40

Magiun iп
asortiment (mеrе,

рruпё)
110kg

28,9з 3182,30 3819,20

stafide З0 kg 45,00 1350,00 1б20,00

Воrg acru з0l 7,\з 213,90 256,50

suc din fructe fаrё
miez in asortiment

615 1
8,72 5481,00 6574,50

Amestec de legume
conselate 25 kg з7,02 925,50 1110,50

Total lotul VIII 12019,70 14421,10

Lotul IX
Uleiuri vegetale Baguette

SRL
ulei de flоаrеа

soarelui
130 1

з5,з,7 4598,10 5517,20

Total lоtчl IX 4598,10 5517,20

Lotul Х
Frчсtе si lеgчmе

proaýpete
Baguette
SRL

Моrсоч 125 kg 8,52 1065,00 1150,00

Сеара 125 kg 8,15 1018,75 1100,00

Cartofi 1000 kg 8,3з 8330,00 9000,00

sfecla rosie 200 kg 7,98 1596,00 |724,00

Yarza 350 kg 9,з 5 зz72,50 3535,00

Verdeata 15 kg |з7,04 2055,60 2220,00

Rosii 100 kg 30,56 3056,00 3300,00

castraveti 100 kg зз,зз 3333,00 3600,00

Mandarine l25 kg 2з,60 2950,00 3540,00

Вапапе 175 kg 2з,00 4025,00 4830,00

Lamiie 25 kя 26,9з 613,25 808,00

Меrе 1 125 kg 9,35 10518,75 11362,50
Total lotul Х 41893,85 46169,50
Total general 241781,27 278244,38

Anularea procedurii de achizi}ie рuЬliсё:

iп temeiul art. 71 alin. lit

ATgumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile gruрului de lчсrч pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Sidva-V SRL 30.|2.202L е-mаil
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Baguette SRL 30.|2.202L e-mail
Inlac SA 30.|2.2021 e-mail

(Iпfоrrпаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu preyederile art. 31 al Legii пr, ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat, Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrrпепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп

сопfоrrпitаtе сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al
Republicii Moldova).

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica dаtй se completeazй dоаr in cazul
in саrе Ia рrосеdчrа de achizi{ie рчЬIiсй au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
сопtrасt/сопtrасtе pentru lot/loturi репtrч care ач fost aplicate criterii de durabilitate):

Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care чаlоаrеа estimati а contractului
este mai mictr decflt рrаgчrilе prevбzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

И б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fахп
П 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii рriп
miiloace electronice si/sau fахп

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este egali sau mai mаrе decбt рrаgurilе prevбzute
|aart.2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizi{iile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice ýi/sau fахп
П 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fахп

Dепчmirеа
operatorului

economic

Intreprind
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

еrе/
Cu capital

strйin

Numirul
pi data

contractului/acordul
ui-cadru

Cod
срч

yаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdulчi-саdru

firй
тчА

inclusiv
тчА

Sidva-V SRL Cu capital
autohton

4 11.01.2021
1580000

0_6
75 300,5б 90 зб0,78 з0.06.2022

Baguette SRL Cu capital
autohton

5 1 l .01 .202 l 1580000
0-6

93 267,28 106 944,60 з0.06.2022

Inlac SA Cu capital
autohton

6 l1.01.2021 l580000
0_6

73 213,43 80 939,00 з0.06.2022

Au fost aplicate criteria pentru achizi{ii рuЬliсе durabile
(achizi{ii verzi)?

(DA/NU) _}пJ_

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
Iotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|isuma cu ТVД)
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Рrе{чl cel mai scйzut п

costul cel mai scйzut п

Cel mai Ьчп rарогt calitate-pre{ п

Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п

рriп prezeпta dare de sеаtпd, grupal de lucra declard сй tеrmепul de aqteptare репtfu |пcheierea

сопtmсtuлui/сопtrасtеlоr iпdicate afosl respectat (ехсерftпd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 1з1 diп з iulie 2015 privind achizi|iile publice ), рrcсum qi сdiп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/sau

receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lacru репtrч achizilп сопtirmd corectitudiпea desfфardrii
procidurii de achizi|ie, fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoшe.

Сопdчсйtоrчl grupului de luсru pentru achizi{ii:

{оЬ* ,/И'r,!r'*
Q,{ume, Рrепumе)

'iаЪ\
.о9
3?l 6зо:

iэ:_,

,i"ý/йщ
Чi;яH,-Jl.$
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Codul СРV al lоtчlчi/lоtчrilоr репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate:

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



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. 3 din AA. o L  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.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21047711
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de locaţiune autogreider
Cod CPV 60182000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

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

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

Nr: ocds-b3wdpl-M D-l638182825749
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1638182825749?tab=contract-notice
Data publicării:29.11.2021

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

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

x D a  n N u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021 - Actualizat- 
22.09.2021.pdf

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru □ Si stern dinamic de achiziţie
3

□Licitaţie electronică □ Catalog electronic
Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; cBuget CNAS; 

□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare
Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 1 000 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021


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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21.12.2021, ora 09:00), a fost depusă o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO
Asociaţii/

administratorii

1 SRL "Credo Industry” 1003600100216 Paşchevici Ana/Paşchevici Sergiu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic
SRL "Credo 

Industry”
Documentele ce constil uie oferta

Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22) prezentat
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23) prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat

Documente de calificare
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat
Raport financiar prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexa nr.l 1) prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului conform Formularul (Anexa nr.13)

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului conform Formularul (Anexa 
nr.l 4)

prezentat

Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia (Anexa nr. 15) prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.l 6) prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.l 7) prezentat



Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici Formularul 
(Anexa nr.18)

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa nr. 19) prezentat
Declaraţie terţ susţinător profesional Formularul (Anexa 
nr.20) prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul»

ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Servicii de locaţiune 
autogreider

SRL "Credo 
Industry” 715,00 1600 ore + +

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
29.12.2021 SRL Credo 

Industry
Prin ser. nr. 731 s-a solicitat prezentarea în decurs de 3 
zile a următoarei informaţii: Conform pct. 16.2 al 
anunţului de participare s-a solicitat Dovada înregistrării 
persoanei juridice - Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. La capitolul IV, pct. 4A. 1 din 
DUAE la întrebarea dacă operatorul economic este în 
măsură să furnizeze documente prin care se va 
demonstra înregistrarea acestuia?, aţi bifat - Da, însă nu 
aţi prezentat nici un document. Totodată, Vă informăm 
că formular DUAE prezentat diferă de cel solicitat. 
Astfel, solicităm să prezentaţi certificat/decizie de 
înregistrare precum şi formularul DUAE completat 
potrivit cerinţelor solicitate.
Potrivit pct. 16.3 al anunţului de participare s-a solicitat 
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor - copie -  eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); 
Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului. La cerinţa dată aţi prezentat o informaţie 
unde aţi indicat că compania dvs. la data de 21.12.2021 
nu deţine restanţe faţă de buget, însă documentul 
respectiv nu este eliberat de o instituţie autorizată.
Astfel, solicităm să prezentaţi certificatul privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de buget, înregistrat de 
serviciul fiscal de stat.
Potrivit pct. 16.10 al anunţului de participare s-a solicitat 
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit - Original - Declaraţie privind

La data de
30.12.2021
operatorul
economic a
prezentat
informaţia
solicitată.



dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
conform Formularul (Anexa nr.13) (copia paşaportului 
tehnic), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului. In cadrul procedurii de achiziţie aţi 
prezentat Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar însă nu aţi prezentat nici un 
paşaport tehnic. De asemenea la pct. 16.11 s-a solicitat - 
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va 
avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) - Original - 
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform Formularul 
(Anexa nr.14) (copia permisului de conducere), 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului. Dvs. aţi prezentat Declaraţia privind 
personalul de specialitate însă nu aţi prezentat nici un 
permis de conducere.
Totodată, potrivit pct. 16.14 s-a solicitat Declaraţia terţ 
susţinător financiar.

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul



Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si
5

unitate de 
măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de 
locaţiune 

autogreider

SRL ”Credo 
Industry” 1600 ore 715,00 1 144 000,00 1 372 800,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ”Credo Industry” 2021 credoindustryachizitii®,mail.ru

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 □

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

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

La procedura data este un singur participant - respectiv, potrivit art, 32 alin. 3 Iii, b) -  respectarea 
termenelor prevăzute 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 respectiva procedură de 
atribuire.

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

N um ărul 
şi data  

contractu lu i/ 
acordului- 

cadru

Cod
C PV

V aloarea  contractu lui
T erm en de 
valabilitate  

al
contractu luifără T V A

inclusiv
T V A

SR L Credo  
Industry

Cu C apital 
A utohton 3  A A .oC 3.S- 60182000-7 1 144 000,00 1 372 800,00 30.04.2022

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 fo s t aplicate criterii de durabilitate): 
Nu este cazul



A u fost ap licate criterii pentru  ach iziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)?

(DA/NU)

V aloarea de achiziţie cu T V A  din  con tract/ contracte a 
lotu lui/loturilor pentru care au fost ap licate criterii de 
durabilitate (lei M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C odul C PV  al lo tu lu i/lo turilor pentru  care au fost ap licate criterii 
de durabilitate:

C riteriul de atribu ire pentru  lotu l/lo tu rile  pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢA











model-tip

ARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. I din 11 .01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl(ii contractante

Localitate

IDNO 100760t 0t0747
Adresa Primaria s. Copceac, r-ul Ceaclir-Lunqa st.Lenina

t24.
Numdr de telefon 0 Q94\ 50-2-90: (294\50-4-6lz 18327501
Numdr de fax 0 (294) s0 - 2-38
E-mail oficial orimaria cooceac@mail.ru
Adresa de internet copceac.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)
Talrraq A.l,l

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisd
Procedura de ach zi(ie repetatd (dupd caz) Nr: ocds-b3u dp I -MD- | 639727 82207 |

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cad ru

Bunuri

Obiectul achizifiei flpoqoeolscrBeHHbre rrpoAyKTbr fluraHHq arq
t[yHrcuuoHr.rpoBarl,tq aercKnx caAuKoB u IleHrpa
cnorcofiHoil crapocru c.Konqax p-H tlaasrp-Jlyura
na 1 no.nyrotue2022r.

Cod CPV I s800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
port alu I u i guv er nam e n ta I u,ww. mt e ncl e r. gov. m d)

N r: ocds-b3wdo i -MD- | 6391 21 82201 1

L i n l< - r"r | : h ttp I ll rnl_e n_d _e1-g-o_y= n _d/_t 9,t d et s/ o c d r b 3tvd p__L :
NID - 1 6391 21 82201 I ?tab-contract-notrce
Data publicdrii: I 7. 12.2021

Platforma de achizitii publice utilizattr achizitii.md

Procedura a fost inclus[ in planul de achizi{ii
publice a autoritltii contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

lrttp_sJl::tlsuds r_gs"y-.!tn dll!/pl_a!_ya_s-ds--bllrydp I -M D_

r63972782201 |

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupit cuz) Data: 11.12.2021

Link-ul: http_s_/hs_tslds.r,gg_v_.md/rr4endqslasds:
b3 wdo 1 -MD -1 6391 27 82207 l?tab:contract-notice

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finan{are Alte surse: Bugelul Locul
Valoarea estimatfl (lei, /driiTVA) I I l9 03l,20,reii



3. Clarificiri llrivind docunrcnta(ia de atribuire :

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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea oDeratorul ui econom ic
Expunerea succint[ a solicitlrii de clarificare
Expunerea succint[ a rirsllu nsul ui
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va contpleta in cazul in care aufost opet.afe ntodi/icdri)

6. Informatii privind ofertele depuse gi documentelc de calificarer qi al'erente DUAE prezentate cle
cltre operatorii economici :

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

flndit''t1i s'ursu trtilizatii .si dula publicariil

Termen-limitd de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupit cuz)

ftncliculi ntrmarttl dc zilel

5. PAnI fa termenul-limiti (data 03.01,2022,ora I l:58), au fost tlepuse 4 ofertanti:

Den u m irea operato rilor
economici

tDNO Asociatii/arl m in istratorii

Macden Prim SRL 10r2603001983 Uzun Alexnadr
SA Fabrica de unt din

Floresti
t0036070r t922 Grigoras Pavel

SRL SLAVENA LUX I 002600001240 Srn ir-nov Alexandru
Sf{L BAGUETTD I 0 | 46000i 774 | ('rrldovir Svetlana

Denumire document
Denumirea ope ratorului economic

Macden Prim
SRL

SA Fabrica de unt
dirr Flolesti

SRL SLAVENA
I-UX

SR! BAGUETTE

(se
Documentele ce constituie oferta

r)o con.\mnu prrn: prezenIu!, napt'azcnIul, t1u cttt'a,rpttttJa)
Propunerea tehnicd + + + +
Propunerea financiard + + + T

DUAE + T + T

Garanfia pentru ofer1d
(dupii caz)

+ + -t +

Docuntente de cal ifi care
Se va con.s'mna prin; prezenlal, ncprezenlal., nn cor.e,sytt.tntle

CraHAaprurrI

$opvyrrp EAnHoro
eeponeiicxoro

AOKyMeHTa 3aKynOK

prezan I ut prezcn l (l Pt'czan Iul prczcn I ar

3arerca Ha yqacrr4e prezentul prezent al l)rezcn lul prezen Ial
{exlapaqur o
4elcrelrren6Hocrr4
o(reprsr

prezenl0l prezcntal prezen tal prazen tal

I-apanrna o$eprsr p t'cza n tu l pt'czc n lLtl ltrc zc tt Ittl
pt'ezan lul

Drcz ct'l tctl

l'exHn,recrcre
cneqnQnxaqr.rz

pt'ezcnIul prezc nt ul prezcn lal



IJeHorsre

cnequdnxaquz
prezenlal prezcnlal prezen lal prezenlal

loxasarelrcrno
perr4crpaunr4

ropHAnrrecKof o Ju4l_la B

cooTBeTcTBI.{h c

3aKOHOAareJlbHbrMr.r

nonoxeHurM14 cTpaHbr,

xoropoil o$epraHr
3apefr4cTpr.lpoBaH.

prezental prezenw prezentat prezenrut

(DuHaucoesrfi

panopr/$uuaHcoBaq

avTyar\vfl

prezen IaI prezenlal prezcn tal prezentctt

CeprraQnxar o

npilcBoeHh14

6aHKoscKoro cqera

prezental prezenlal prezenlal prezen lal

Cepru$rariar o6

oTcyTcTBrrlr r{Jrrr

HArvI{r4v AonroB rrepeA

HarIr{oHzlJrbHbrM

ny6lavuunr 6ro4xerou

prezen I ul prezen lal prezcn I u I prezen lal

Canurapuar,
aBTOpr43arlnr Ha

Aegre:rsHocrs/
rroMe uIeHrrlr, cKJraAbl

prezen Iul prezen Iul prezen /al prezenlal

Canurapuax
aBropr43arlr{r Ha

TpaHcnopr

prezenlal prezenlal prezental prezenlal

CeprnQurar
COOTBCTCTBH'

prezenlctl prezenl al prezenlal prezental

Ceprlr$urcar ua

14ciloJrb3oBaune 6oiiun
nnv AoroBop Ha 6ofrr*o
(g,rr lrrca)

neprezenlal neprezenl al prezen I al prezenlal

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consenxna prin: preryntut, neprezentflt, ttu corespuncle (in cazul
cand documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. lnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econornic

Preful ofertei
(ldr[ TVA)8

Cantitate
qi unitate

de
mdsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespu nderea
cu specificafiile

teh n ice

IIor J\ie l
Xle6o6y:ro.lHsle
|l3ACJll,/.fr

Macden Prim SRL 95219,60 rcir T T

IIor J{b2 Kuclo-
Moro.{usre
npoAyKrbr

SA Fabrica de unt
din Floresti

I 645 12,00 reil + +

IIor J\!3
Moroxo

SA Fabrica de unt
din Floresti

204925,50 rcit + +



IIor J\b4 Mrco
roBr)r(be cBe)I(ee

SRL SLAVENA LUX 116611.92 rcit I t +

SRL BAGUETTE 196124.40 :teit + +

IIor }l'e5

C,laAocrn

SRL SLAVENA LUX 48668,33 reii +

SRL BAGUETTE 49395,30 reri + +

Jlor J$6

Pa:luqnste
npoAyr(rbl
ruTaP.ufl
(nxycourre

Ao6aarcu, Kpynbl,
KoHcepBhr, pn6a r.r

r.a.)

SA Fabrica de unt dirr

Floresti
88278.24,ten

SRL SLAVENA LUX 442649,64 rcii I + +

SRL BACUETTE 463165,87 rcit I + +

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indicct pt'etul oferteifinale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" ;i "Cot'espttnderea cu specirtcaliile

tehnice" , se va consentna prin; ,,+" in cazul c'orespunderii ;i prin ,,-" in cczul necot"espundet'ii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmare; unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-

a solicitat:

flo .l ory J\16 6r,r,ra gu c r aa,r ta $uqr.rpoeaHa SA

Fabrica cle Lrnt din Floresti no nplltlfiHe He

coot riercrBl,tu cneLlltrprtiaullt'l foBapoB no Jlory.

3a n po l u e Li H o t l :a r<y' t t itt o t t1l.l Nl op raFl o lvl .

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot a

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: flo,'rory Nq6 6brrra AncKBarI40uunpoBaHa SA

Fabrica de unt din Floresti no npnuuHe He coo'fBerctnrfl cneqlt(tttti.IIll,lll'foBapoB tlo,'1ory,

3atlpoueHHo[ 3aKynarou-ll4 M opfaHoM.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{Lrl cel mai scazut D

(in cazul ln care in cadrul procedurii de atribuire s'unt oplicate mcri ttttrlte criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denuntirect loturilot' aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile cere aufost atribuite in lsaza criteriilor. cel ntcri btrn ropot't calitate-

prel sau cel ntai bun raport calitate-cost)

Data
solicitl ri i

Operatorul economic I nlbrrn:rtia so licitat[ Rezmatul r[spunsului operatorului
economic

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Motivu I respi ngerii/descalifi ctr riiDenumirea oDeratorului economic
SA Fabrica de unt din Floresti

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului ecoiromic I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

4



Denumirea operatoful ui econonric n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. In urma examiniri, evaludrii ;i comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractul ui de achizitie publ icalacord ul ui -cadru :

Anularea procedurii de achizilie public[:

ln temeiul art.

Argumentare:

71 alin. lit

Denumirea lotului Operatorul
economic
cle sem nat
cisti slto r

Cantitatea Preful unitar
flrl TVA

Pre{ul total
firi TVA

Pre{ul total cu
TVA

IIor Nsl
Xne6o6ynouHue
\43TEIII4fl,

Macden Prirn
SRL

I 95 279.6(\ neit 95 2'79.60 rci.r l 03789,00 rei

llor i\s2 Kzcro-
Moloqsrre [po,[yKTbr

SA Fabrica de

unt din Floresti
1 164512,00 rcit 164512,00 rci.r 177670,00 neii

IIor J\b3 Moroxo SA Fabrica de

unt din Floresti
I 204925.50 rcir 204925,50 rcir 221241,00 .neit

Ior }ls4 Mnco
foBf,)Kbe cBell{ee

SRI-
SLAVENA
LUX

| 766 I | .L)2 rcit I 7661 I .92 neil 2l | 934,30 .nefi

IIor J\b5 C,qaaocrz SRL
SLAVE,NA
LUX

48668,33 nen 48668,33 ,rei 58402,00 .nefi

IIor Jllb6 Pas,r r4qFr sre

frpoAyKrbr nAtaHII,[
(nrycoene 4o6aercu,
Kpynbt, KoHcepBbr,
pu6a z r.a.)

SRL
SLAVENA
LUX

442649.61 rcir 442649,64 rcil 518411.20 ,refi

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

Denumirea operatorul ui
economic

Data transrniterii Modalitatea de transm itere

Macden Prim SRL 04.01.2022 e - m a i I ryqc cklyiU@gryqLtpu
SA Fabrica de unt din Floresti 04.0t.2022 e -ma i I mil km arkGD i nb ox. ru
SRL SLAVENA LUX 04.0t.2022 e - r n u i | | i ri i L r. c' t r r t I r t t' tt @); I q v_g.13 

1 
y, ry <)

SRL BACUETTE 04.01.2022 t' -tt tt t i I ht ty t rt' t I c'. sr l' tl iltrt i l. ru

(lnformarea operatorilor econontici implicayi in proceclurct de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conforntitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

)



16. Termenul de aqtcpt?rre pe ntru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prevflzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice
n cazul in care valoarea estinratl a contractttlui este

egald sau mai mare decAt pragtLrile plevazLrte la art. 2

alin. (3) al Legiinr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

! 6 ril.-i" .a^firansmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice $i/sau fax I
n I I zile in cazul netransmiterii
miiloace electronice siisau fax I
n I I zile in cazLrl transnritefii comunicarii
nijloace electrottice gi/sarr f-ax I
|] l6 zile in cazul netransnriterii comunicar'ii prin

nriiloace electroltice si/sau f-ax I

(Selectafi termenul cle a;teptare respectat. CalcuLarea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iutie 20t5 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelot'de a;leptare, se efecruea:d in conforntitate

cu preveclerile TITLULLJI Il/ Capitolul I(Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

t7. Contractul de achizitie/acordul-caclru incheiat:

18. Informa{ia privind nchizi{ii publicc drirabile (achizilii verzi) (tuht'icu dutu,sc c:ompletauzildoat'itt
cazul in care la proccdura cle trchizil ie publicci cn.r t'o,sl uplicalc ct'itcrii dc lu'uhilitule ,yi s-u inchcicrl

contract/contrac/e pentru I.ol./loturi penlru care au fo,st ctplicatc ct'itcrii cle durubilitatel:

Denumirea
operatorului

economic

lntreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asocier
el

Cu capital
strli n

Nunt:irul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractu I u i

Termen de
vala bilitate

al
contractulu i/

acord ului-
cad ru

fi r:1
.I'VA

inclusiv
TVA

Macden
Prim SRL

Cu
capilal

autohton
11.01.2022

l s80000
0-6

9s 219.60
JIC V

l 03789,00
.nefi 31.t2.2022

SA Fabrica
de unt din
Floresti

CLr

capital
aLltohton

2

I|.0r.2022
r s80000
0-6

1645 12.00

"n e r'i

| 77670,00
.n eil 3t.12.2022

SA Fabrica
de unt din
Floresti

Cu
capital

autohton

3

n.01.2022
l s 80000
0-6

204925,s0
neR

22124'7,00

.neii 31.t2.2022

SRL
SLAVENA
LUX

Cu
capital

autohton

/1+

I L0 t.2012
r 5 80000
0-6

1166t | .92
rei

2 | 1934,30
.nefi 31.12.2022

SRL
SLAVENA
LUX

Cu
capital

autohton

5

11.0t.2022
1 580000
0-6

48668,i 3

-,re fi

58402,00 ,.refi

3t.t2.2022

SRL
SLAVENA
LUX

CLr

capital
autohton

6

1t.0t.2022
r s80000
0-6

442649.64
,re fr

s t 84r r,20
nefr 3t.t2.2022



(DA/NU)Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice tlurabile (achizi{ii
verzi)?

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indica!i ,sumu cu TItA)

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

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

Pre(ul cel mai scdzul tt '

Co,';tul cel mai,scirzul z

Cel mai bun raport calitate-prel a

Ccl mai bun raport calitale-co,st =

Prin prezents dsre de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul cle u;teptare pentri incheierea
contractului/contractelor indicate nfost respectnt (evcepftnd cozurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privirrd achiziliile publice ), precunt gi cii irr cazul depunerii contestaliilor;i/sau
recep(iondrii rapoarlelor de monitorizore, aceastefi aufost exlminote ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclineu deffisurdrii procedurii
de nchizitrie,fapt pentru care powtfi rftspundere conform prevederilor

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizilii:

'...,it/^t\

t"\



DARB DE SЕАМД

de аtriЬuiге а contractului de achizilii publice
de iпсhеiеге а acordului-cadru

de апulаrе а рrосеdurii de atribuire tr

\r. 2l0-19205 din l 1,0l,2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

l
п

Dепчmirеа autoritatii contractante Diгес(iа educa{ieo tineret qi sport sec. Ciocana
Localitate Mun. Chisinёu,
ID\o 1 00760 1 009565
Аdrеsа str. Alecu Russo 57
\umйr de telefon 022 499 66l
\чmйr de fax 022 499 661'

E-mail oficial .d etsc i о с an aachiziti@mai l. ru
\dresa de internet http ://detsciocana. educ.md/
Реrsоапа de contact (пttmе, рrепLlпlе, lеlеfоп, Вrаgа I./Chirila А.

]. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

еrеrеа ofertelor de preluri пLicitalie deschisё пАltеlе:Tipul рrосеdчrii de atribuire
lt

рrосеdurа de achizitie
caz)

Tipul obiectului contractului
de асh асоrdчlчi-саdrч
Obiectul achizitiei serTicii а lichidirilor ачаriеrilоr la

rераrаfiе curente iп institu{iile
Ciocana репtru апul 2022.

rе{еlе ingenere;ti qi sen,icii de
sulrordtlnate DETS sectotul

( ( г)\ 71 300000-1
[-r:,uпсгеа
rli{,ii\ului telttciului 1lrirind
;ilcgl-ruit prrlcedurii dt-

., 
'.с,a-:'. !.aс_,

I'I'..'.] ut'lr tl с lttrihuit'c
',,-.,, ]ltl:l ., l:.:.i.z.,,,.',',_.. :'. ._, , .., _ - _ '

Рlrtfоrmа de achizigii publice
utilizati

achizitii.md; п e-liciиtie.md; п урtепdеr_md

_\пчпt de intentie publicat in Data
В_\Р r caz)
Tehnici instrumente пАсоrd-саdru пSistem dirtamic de achizilie пLicit4ie еlФfiопiса

пCatalog еlесtгопiсspecifice de аtriЬuirе
ttiuра cctz)

вuпuri п servicii l Lucrйri п

Dаи public Fйi: 2З.L2.202l

Link-ul:



Sursa de fiпап{аrе lBuget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe;
пАltе surse:

Yаlоаrеа estimatй aei, fdrd
тVд)

]22 666,0() MDl,

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care au fost solicitate clarфcdri)

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Nu s-a aplicat

(Se va соmрlеtа tп cazul tп care au fost operate mоdffiсdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare si аfеrепtе DUAB prezentate de
сitrе operatorii economici :

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа ýuccinti а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
publicate in BAp/alte miiloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[IпdiсаУi sursa utilizatd ;i data publicariiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdica;i пumdrul de zileJ

5. Рflпi la tеrmепчI-Iimitй (data 02.08.2021, оrа 09:30), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Апrеаl Cons 1 0 1 6600000879 -Гоfап Апdrеi

2

Denumire
dосumепt

Dепumirеа oDeratorului economic

,Б о
ЁЕя,Её

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа
tehnicй

prezeпtat

Propunerea
financiarй

рrеzепtаt

DUAE prezeпtat

Garantia
pentru оfеrtй
(dupd caz)

рrеzепtаt

2



Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пq

preZeп,tat

prezentarea

operatorului
telefonic
pentru
recep}ionarea
comenzilor in
regim non-
stop servicii
de avarieri;

prezeпtat
certificat de
atribuire а
conturilor
Ьапсаrе
eliberat de
banca
detinйtoare de
conturi
Raportul
firranciar
20]l8-2020

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se уа iпdica iп coпformitate сu сеriп!еlе diп
'dо"сumепtаУiа 

de atribuire qi se va сопSеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосuп,tепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calificare))

* iп cazul. utilizd,rii licila|iei el,ectrclпice se уа iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпfоrmауiа priviпd "Coiespuпderea cu ceriп|ele de calfficare" ;i "Corespuпderea сu specфca|iile

tеhпiсе'' , Se l)а сопSепl,па рriп; ,,+" iп ca,zul corespuпderii qi рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucitlarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоi date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scf,zut) s-

а solicitat: .

,7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(Iаrа

TvA)*

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

SclTlcll а

lichidtlriloг
ачагiегilоr la tclc|c
irrgenerc5ti 5i

scn,icii de rcparalic
cttlcnlc ilr

inslituliilc
str[юrdоrlаtе Dl]'l'S
sec1()пll ('iocalla

1rclrlrrr artttl 2022

SRL Апrеаl Cons 189
286,33

scrvrciilc t,or
ll acofdatc ре
parcurstt l

arrului 2022 Itt

solic itаrса
atltoritdlii
conlгircta]lto,
соrrIьгпr listci
cantitatiltл, dc
lucl,tiri

+ +



Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica!i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru Гrесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitйri privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica;iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scйzut l
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

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

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

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-preS

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din oferti Punctajul calculat
Total

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele au fost reeyaluate repelat)

Motivul reevaluf,rii ofertelor
Modificf,rile operate

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii 9i соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadTu:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Рrе{ul
unitar
(fйrП
тчА)

Pre{ul
unitar

(сu
тчА)

Рrе{ul
total
(fеrП
тчА)

Pre{ul
total

(inclusiv
тчА)

4



Lotul пr.1

867 200.00
lei

122 666,00
lei

DelliZdl: ttr. ,t,5 si 7 suпl
itlto<:mile ре ttllitotc tle

tпits t tit cot 1|b rl1, l:uielu llli
r!esarcitli, Operпtotul
liuполпiс ttl o|'eri preЩl
tltl tlпilпlе de пtdsпri si l,п
'reslltlcltt prelul si rчlslul
пl ul tп, i u ! е ! о r р r еу йi.п te i il
dtlt,izul rlJarlelor,
colll ru1,1 ll +,o.1i iп cItei ul
cll,lll ll пr ll]l ala P(ll l Ilr

пttчl )0]2.

SRL Anreal
Cons

Serr,icii а

lichidririlor
avaricrilor
|а rе{еlе
ingenere;ti

servicii de
rераrаtiс
curente

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul аrt.

Аrgumепtаrе:
alin. lit

Modalitatea de trапsmitеrеData transmiteriiDепчmirеа ореrаtоrului

юM.ZOZZ2 nr.01-20/08SRL Апrеаl Cons

15. IпlЬrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

(IпJоrmаrеа operalorilor есолопtiсi imp_!icali i!леr.о*!чrо,dе atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпtormitate сu

'/rZulirrii" o,:, з l al l,egii пr. t з l diп' З iutiе 20 l 5 рr ivitlсt асh iziliilе рчЬliсе)

(Selectali tеrmепчl с!е asteptare respectat, Calcularea tеrmепе!оr preydzute de Legea пr. t з 1 diп з iulie 
,20l 

5 priviпd achiziliile publice,

iпclusilt а lеrmепеlrlr cle a;lelэtare, se efec|L{eazrl iп cottфrпlitate cu preuederitr'TtTЪut,ut lV СаРitОlЪil I (Calcularea ТеrmеПului) al

Codultti Сivil al Republicii l\tloldova),

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

1б. Теrmепul cle aqteptare репtru incheierea contractului:

ffimunicёriiprin
Йi lo u." еlесtrодi сsýЦlqцЦёдffimataacontractului

este mai mic1 decAt pragurile prevazute |а аrt,2

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

privind uфЦЦЦgзфЦ:g

----J - . -lb in cazul netransmiteIii comunicanl

riп miiloace electronice ýi/sau fax п

tr 1 1 ;ffiii comunicйrii prin

miiloace electronice ýi/sau fax пffiimatбaconffactului
este egall sau mai mаrе decAt pragurile

prevaZute la art. 2 а|\п. а) 1 Legii,nT, 131 din

] iuti" 2015 privind u.ЦЦЦЦ.дфЦ99

.. ' у ':бlб zlre tncazul nefiansmiterii comunicarll

in miiloace electronice ýi/sau fax п

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi
/асоrdчlчi-

саdrч

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

iпtrсргiп
dегса:

Ctl
capitrtl

а tl ttlhton

Ctt
са 1rital

mixt/aso
сiсгс/

Crr
capital
striiп

Nчmйrul
Ei data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod
срч йrй ТVА inclusiv ТvА

867 200,00
lei

з|.|2.2022SRL Апrеаl
Cons

SRL 27 ||,0|.2022 Zfigp-
000-1

722 666,00
lei



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dаtd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care auJost aplicate criterii de durabilitate)z

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

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdicct|i suma cu TVA)

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

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

Preyul cel mаi scdzut а

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pretr п

Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

Рriп ргеzепtо clare cle sеаmd, grupul rlе luсru cleclard сd tеfmепul de aqteplate репttu lпсhеiеrеч cotltroctultti/coпtroctelor iпdicate о fosl respectul

qi/sau rесер(iопdrii rароапеlоr de moпitorizare, acetstea ttu |ost ехаmiпоtе $i sоlu|iопаlе.

rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul gruрului de luсru

Valeriu ROTARU
(Numе, Рrепumе)

6



DARE DE SEAMA

de апчlаrе а procedurii de atribuire

Nr. 2|047767 din 10.01.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritй{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneaga''
Localitate mun.ChiEinйu
IDNo l 00з600 l 50783
Adresa пluп.СhisiIlбtt, str,Testemilarru, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Nчmйr de fax 022 40з 697
E-mail oficiaI a"chiz j"ti. j 

р цЬ"[ l_c'c_s !: l..(".' g Ltti_ti.!.,_c_lttti

Adresa de internet !vW]L*s,!l,_цld

Persoana de contact (пuпле, рrепuп,lе, tеlеfоп,
e-пlail)

Рачеl S lonirn, te|.022403 69'/,
enrai l : ach iziti ipLrbl icescr@gnrai l.conr

2, Date cu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Jipul procedurii de atribuire aplicate Сеrеrеа оfеrtеlоr de pre{uri
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Sегчiсii

Obiectul achizi{iei Servicii de mеп|iпеrе, diagпostic,repara|ie а
s с апе r е 1.o r, fаж ur ilo r, с ор iato are lo r,
imp r ima пtе lo r, m ullifu пс|iоп ale lo r ; i s е rvic iilo r
de iпсdrсаrе, de mеп|iпеrе Ei restabilire а
cпrtaselor репtru апul 2022

Cod СРY 50300000-8
Ехрuпеrеа motivului/temeiului рriчiпГ
аIеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd)
рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп caclrui
portalului guуеrпаmепtаl wv,ll,. tltl е пdqLя9lJ!:1!0

Nr ocds-b3wdpl -MD- 1 бЗ8200028822
Link-ul:
httpý/lirs]r jzЦлд_фrфrц_hliс/tg:зi!g12LQ!7]6]l|<ltl1
1540з52l
Data publicйrii: 29. 11.202|

Platfbrma de achizi(ii publice utilizati achizitii.nld

Procedura а fost iпсlчsй in planul de achizifii
publice а autoritй{ii contractante

Nr"t

Link-r"rl сёtrе planul de achizilii pr.rblice publicat:
Nu, urпrеаzб а fi irrclusй irr planul de aclrizitii
provizoriu 2022.

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duid. caz) Data: ВАР rrr.92 din 26.11.2021
Link-ul:
]:ttprйgдdg1' g о v. m d /гсl/s ys tc пl / f l l е s/ Ьа рi 2 0 l 4 / Ь irI
:ЦдJ2*0lr,_d1:

Tehnici ýi instrumente specifice de atribuiiБ Licita}ie еlесtrопiсй



(dupci caz)
Sursa de finan{are Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrй ТVД) 199 975,00

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuirez пu suпt

4, Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: пч sunt

6. Informafii privind оfегtеlе depuse qi clocumentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

5. Рflпй la tеrmепuЬlimitй (data |0,1Z,202l, оrа 08:00), а depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1. ,,Рriпtеrrа Shop" SRL 1010600012034
Madan victor

) ,,RADU" SRL 1 002600027309 Antohi Ion, Antohi Victoria, Botan Andrei
J. ,,Oficiu AMG" SRL 1 00з600050779 Gordirl Anatol. Goгdirr Maxim
4. ,,Vепоmпеt" SRL 1005600022947 Grйdinaru Lauriana

Denumire document

Denumirea operatorultti economic

,,Рriпtеrrа
Shop" SRL

,rRADIJ,,
SRL

,,Oficiu
AMG,,
SRL

,rVепоmпеt"
SRL

Documentele се constituie оfегtil
(Sa vа cottsпtlla рriп: prezeпtat, перrеzеп|аl,, пu corespuпde)

Ргорuпеrеа tеhпiсd рrеzеп.tаt рrеzепtаt рrеzеп tal, рrеzеп.l,аt
РгорtlIlегеа fi Ila llc iагй preZeпtat рrеzепtаt pt,ezettlal prezeпtat
DUAE перrеZепlаl рrеzеп |cll preZeпlal рrеzепl,аt
Gаrап{iа pelltrll ofertб (du1эii cclz) рrаzеп l ct l preze п lcll preZa l? |ctl рrеZепlаl
Сегеге de рагtiсiраге рrеzсп l(ll prezcll lct l рrеzеп lctl, рrеzепlа|
Dесlага{iа ргiчiпсi vaIabi l itatea оfегtеIог prezetl lclI preZc11l.cll DrеZепlаl prezetl Ictl

Se
Dосumепtс с|е crrlifi саrе

l,a coпstlllla рriп: prezyп|al, перrеZеп.lаl,, пu соrеsръmdе
Decizie/ Ехtгаs de iпгеgistгаге prezell lCl I prezell l al prezell Ial preZellIttl.
Dесlага{iе ре ргорriа rйsрuпdеге ргiчiпd tегtпепul
de gагап(iе реtltгtt sегчiсiilе ргеstаtе

перrеzепlаt рrеZеп tat рrаzапlаt prezetlIal

Ргеzеlrtаrеа de dovezi ргiчiпd ехрегiеп{а itl
domeniu de cel pLr(in б alli 11ePrezelllcll preZell.tal prezellIat 11u

соrеsрuпdе
Dесlага{iе ре ргоргiа гёsрt_tпdеге privind
tertnenul de liчгаге/рrеstаге перrеzапlаt prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

7, Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч cerintele solicitate:

Denumire:r lotuIui
Dепumirеа

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тVА)*

Cantitate qi
unitate de
misurй

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice



serviciil de
men{inere,diagnosti,
rераrа{iе а
sсапеrеlоr,
faxurilor,
copiatoareIor,
imprimantelor,
multifunc{ionalelor
qi serviciilor de
iпсйrсаrе, de
men{inere qi
restabilire а
cartugelor pentru
апul2022 сопfоrm
caietului de sarcini
din documenta{ia
standard

,,Рriпtеrrа
Shop" SRL 90 287,00 1 lot

,,RADU,, SRL l29
433,33 1 lot +

o,Oficiu AMG''
SRL

170
8б5,00 1 lot +

,rYепоmпеtО'
SRL

179
800.00 1 lot +

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

OperatoruI
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrulчi economic

29.|2.2021 ,,RADU,, SRL

Solioitaгea iпlЬгп-rа{iеi privind
indicarea rnodelelor de сйrtuЕе репtru
fiесаrе poziЦie qi gramajul oferit perrtru
fiесаrе pozilie.

Ореrаtоrul economic а
prezentat informa{iile
solicitate Ia tеrmеп.

29"12.2021 ,оVепоmпеt"
SRL

- Solicitarea infoгrnaliei privind
irrdicarea modelelor de сйгtrrЕе репtru
poziliile 1, 10, 1,24, 1.28
- concretizarea modelultri de сбrtu;
репtru lotul rrr. 1.29.

Operatorul economic а
prezentat informa{iile
solicitate la termen.

9" Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Motivul respin gerii/descalificйrii

o,Printerra Shop" SRL
Irrtеr-rrсiulaгtiсoltrluiAгt.б9,alin.б,lit.а),'Аurсlri,rй
ассеlэld о./ёrlа itl cazul iп cclre; а) оfёrlапlul пч iпdерliпаrчlе сеriп!еlе de
cali|icura ;,i salec|ie.,, Ореrаtогul econotrlic nll а ргеZеll1аt DUAE -
docttlnent obligatoгiu сопfоrm art. б5 alin.(4) din Legea 1з1l2015.

,,RADU,' SRL

Irrtеmеiulartiсolulr"riArt.69,alin.6,lit.b),,Дxrln,@
соmраrаrеа о.fёrtеlоr, Autoritatea сопtrqсtа.пlй пu ассеlэlit oferta iп cazul
tп care: Ь) oJ'erla п.u соrеSрuпdе сеriп!еlоr expuse iп clocutlleпla!ict c|e
atribuire.,,
-_ofertacor"rfine lapoziliile 7.7,|.11, 1.1з,|.2з qi 1.Зl un gramaj mai mic
decdt cel solicitat;

,,Oficiu AMG" SRL
IntеrnеiulartiсoluluiArt.69,alin.6,lit'b),,Ай
ассеlэlй ф'еrtа iп cctzul iп care; |r) of.rto пч соrеSрu,пdе сеriп|еlоr expuse
iп dосumепtсt|iq de аtriЬъtirе.,,

J



- епLlmеrаrеа modeleloг de сагtuýе prezinta difегеп!е/gге;еli la modelele
саrtuЕеlоr la poziliile: 1,1, \.2, |.7 , |.15 - 1.18 (arrexa 22) s-a solicitat urr
model de clrtuq; se оfегй alte modele perrtru aceste pozitii;
- оfеrtа conlirre о cantitate rnai miсй decAt сеа solicitatё irr caietul de

ýarcini la poziliile 1,25;i 1.26 (а 9i 1 in loc de 9 pi 3, respectiv) (anexa 23)

,,Vепоmпеt" SRL

In ten-reiul articolului Art, 69, alin.6, lit, Ь),, Auloritatea, сс,lпtl,асlсtпtd пч
ctccepld oferta iп cazul iп care; Ь) oferta пu соrеsрu.пdе ceriпlelor ецэusе
iп docult,teпla|ia de a,lribuire.,,
- la pozilia 1,10 s-a oferit servicii de IеgепеrаIе pentru modelul de
irnpгirrrantй,,Sarnsuttg ML_ 1 7 l 0P" irr sclrimbul rnodeltrlui de cartus
,,S4200C".

10" Modalit:ttea cle ечаluаrе :r оl'егtеlоr:

репtгlt irecare lot М

11" Сritсгiul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scёzut g

12" Inforrrla{ia privind factorii clc еч:rluаге aplic:r{i: -

13. Reevaluarea ofertelor: -

14" iп urmа ехаmiпйri, evaltlirii qi сопlрrrririi оfегtсIоr de;ruse iп circlrul рrосссlurii tte atribuire s-a
tlecis:

Апulаrе:r procedurii de achizi{ie public:i:
ДrguПtеПturе: irl terneir-rl art, Jl alin, (1) lit. c),,Autoritatea сопtrасtапtй, dirr рrоргiе ini{iativй,

anuleazё рrосеdurа de atribuire а сопtrасtului de achizigii publice, сlасй ia aceastб decizie inainte de
data tratrsnriteгii соlтuпiсйrii privind rezultatr-ll арliсйгii рrосеdtlгii cle achizilie ptrblicй, it-l ltrtпitоаrеlе
cazuri: ,,tliciuttul diпtre оfеrtап|i tlu ct iпtruпit cotlcliliile cle caIiJicпre prevй1ute iп сlосuпlепtа|iп de
atribuire".

Рrосеduга irr cauzб va fi publicatй REPETAT.

15. Informarea ореrаtоrilоr economici сIеsрrе deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Рriпtеrrа Shop'o SRL |0.01.2022 SIA RSAP, е-плаil,
,,RADU,, SRL l0.01.2022 SIA RSAP, e-mail,
,,Oficiu AMG" SRL l0.01.2022 SИ R,\AP, e-lllail,
,,Vепоmпеt" SRL l0.01.2022 ,\IA RSAP, e-пlctil,

п cazltl iп саrе чаlоаrеа estirrrata а cotitractului
este mai гr-riсй decit pragr-rrile prevйzute 1а arL 2

П б zile in cazul transmiterii con-,u,.,icё,ii pri,,
rrrijloace electronice qi/sau fax п

1б. Terrnenul de a;teptare репtru incheierea contractului: пu se арIiсй



alin. (3) al Legii пr" l3 1 din 3 iulie 201 5 privind
achiziliile publice

п 11 zile iп cazul netratrsmiterii cornunicбrii
рriп mijloace electronice gi/sau fах п

Irr cazul iп саrе чаlоагеа estimatё а contractului
este еgаlй sau mаi mаге decAt pragurile
prevёzttte la аrt. 2 а|iп. (З) al Legii пr. l31 din 3

iulie 2015 privind aclrizi{iile pr-rblice

П 1l zile iп cazul transmiterii conrunicйrii ргiп
nlijloace еlесtгопiсе si/sau 1Ъх п
J16z
prin mi

le in cazul netransrniterii соmuпiсйrii
loace electronice si/satr fах п

(Selecla!i tеrmап,ul de a;leptare respectcll,, (|alcularea l.еrrпепеl,оr pretldzttte cle Legect пr, ]з] diп з
iulie 2015 prilliпd achizi|iile pttblice, iпсlъtsiл, ct Iertl,teпelor de aqle1ll,ctre, s,e фсlttеаzсi iп coп/brlllitctle
сu prevederile TITLULUI IV Ссцэitоlul I (Calcularea Теrmепultti) al CocJului Ciyil al Rерutэliсii
Moldova)"

l7. Contractul cle aclrizi{ielacortlul-caclru inchei:rt: пu se aplic:i

18. Irrfornra{ia privind achizi{ii publice сlurаЬilе (aclrizi{ii verzi) (rttbrica c]ctld se сопщlе1еаzй cloar iп
саzцl iп care la procedura de ctchizilie рuьliсd aufost aplicate crileriide clltrabilitati;i s-a iпсhеiсtt
coпtract/corttracle репtru lol/loturi репtru care aufosl aplicate criterii de dltrabiIitate):

рriп prezeпta, dпrе de sеапld, grupal cle luсrч cleclard cci tеrm,епul cle a;teptar;e pentrtt ittclleiereп
coпtraclttlui/coпtractelor iпclicate afost respectat (ехсерfiпсl cazurile prevdzute'cli art, 32 пliп, (3) al Legiiпr. 13] diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile pablice )t РrеСUm qi сd ii спzu! сlерuпеrii coпtestayiilor qi/saa
recep{ioпdrii rapoartelor cle monitorizare, aceastea au.fost ехаmi,iппtе;i sotulioпite.

Рriп prezento clare de sеаmd, grupul cle lucra репtrч аёhizi|ii
de ocllizi|ie,.|apt репtrч care poortd rdsрuпсIеrе соп.fоrm prev

Сопduсйtоrчl grupului cle luсru

' uсIiпеа desfds urdrii procedarii

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

Vаlоаrеа de achizi{ie сu TVA din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпclicctIi sLtпtct ctl T'VA)

codul СI'v al lоtului/lоturi|оr pentru саrе аu fost aplicate critcrii
tle durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel m.аi scdzut а

costul cel mаi sсdzut а

Cel mai Ьuп. raport calita|e-pre| з
Cel mаi Ьu.п raport calital,e-cost а

ГяjЧ
Е бЕ 
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DARE DE SBAMA

,/ de atribuire a contractului de achizi{ii publice

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 7 din 10.01.2022

/Dile cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante IP Scoala Profesionala nr. 10 mun. Chisinau

Localitate mun. Chisindu

IDNO 10086000141 14

Adresa str. Otovasca,2J
Numdr de telefon 022475t67
Numdr de fax 022475167

E-mail oficial so10.chis nau@smail.com
Adresa de internet sp10.chis nar@,smail.com
Persoana de contact (nume, jtrenume, telefon,
e-mail)

Anatolie Jdfu

/Dfie cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de pre{uri ll-icitalie deschisd
rAltele: [IndicaliJ

Procedura de achizifie repetatfl (dupd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

,/ Bunuri r Servicii r Lucrdri l

Obiectul achizitiei Produse lactate pentru Scoala Profesionala nr. 10

Cod CPV 1 5500000-3
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia des chis d)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtendqf.gov.rryd\

Nr: 21048101
Link-ul:
httos://achi zitii.mdho|oublic/tender 121048|01 1lotl | | 5 41 53 4 I
Data oublic Frii:O 6.12.2021

Platforma de achizifii publice
utilizati

./ n achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de
achi2ifii publice a autoritifii
contractante

r' lDa rNu

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP
(dupd caz)

Data:-
Link-ul:-

Tehnici ;i instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie llicitalie
electronicd rCatalog electronic

1



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

Valoarea estimatfl (lei, fdrd TVA) 27601,85 lei

/Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt

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

Data solicitdrii clarificdrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a oolicitirii de clanificare
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

/Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor nrelunsit (dupd caz)

findicali numdrul de zileJ

/Pdnd.la termenul-limiti (data 14.12.2021, ora07:00), au depus oferta 1 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I FPC "Serviabil" SRL I 003600030995 Tatiana Angheluta

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

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prelentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

/Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

r'Informatii privind ofertele depuse;i documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de crtre

operatorii economici:

Denumirea o rului economic
Denumire document Operator

economic 2
FPC "Serviabil"

SRL
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat' nu

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare
va consmna prtn: prezentat,



Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
;i unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 FPC "Serviabil" SRL 27601,85 + +

Operator economic n

Lot n Operator economic I

Operator economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se vq indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,*" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

/Pentru elucidarea unor neclaritd(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in do&umenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

solicitat: nu sunt

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

/ Ofertrntii respingi/descalifi ca{i: nu sunt

Denumirea oDeratorului economic Motivul res pinserii/des califi c[rii

/ Modalitatea de evaluare a ofertelor:

,/ Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

r'Criteriul de atribuire aplicat:

{ Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ r
Cel mai bun raport calitate-cost r

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

r'Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

/Reevaluarea ofertelor: I!ll_U!
(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

/in urma examinflri, evalu[rii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Arqumentare:
y'Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in ionformitite cu prevederile art. 3 t al Legii nr' I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Preful total
(inclusiv

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul unitar
(f[rn TVA)

Cantitate qi

unitate de
mlsurd

Denumirea
operatorului

economic
29810,002760r,85Produse lactate

pentru Scoala
Profesionala
nr.10

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

FPC "Serviabil" SRL t5.12.202r achizitii.md

/Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n O ,ite in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax n
tr caalt in cat" u aloarea estimatd a contractului

este mai micd decAt pragurile prevdzute la art' 2

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

achiziliile publice
r'J fl zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice;i/sau fax n

a ll 
^elncdtitransmiterii 

comunic[rii prin

miiloace electronice Pi/sau fax a
n-"a^lin care valoarea estimatd a contractului

iulie 2015 privind achiziliile publice

este egal6 sau mai mare decdt pragurile

prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 Jl6 tilr.irul6 til" in "*ul 
netransmiterii comunicdrii

in miiloace electronice qi/sau fa{ o

(Seleegeanr.l3]din3
iulie azd in conformitate

cu P Civil al RePublicii

Moldova).

/Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:



/rnformaria privind f#ffi?^HlffiTTl"'ij|?xl 
doarin cazul

in care la Procedura
contract/contracte p st aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucr pentru tncheierea

conlraclului/contractelor indicute afost respeclat 32 alin' (3) al Legii

nr. 131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile pubtice )' contestaliilor Ei/sau

recepliondrii rapoartelor ie monitorizare, aciastea aufost exuminate qi solulionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de rucra pentru achizilii coniirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

cle achizilie,lapt pentru care ioortd rdspunclere confon prevederilor legale in vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 11. 01. 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ i i  c o n tr a c ta n te IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A d re sa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ă r  d e  te le fo n 022 20-52-67
N u m ă r  d e  fa x 022 20-52-67
E -m a il o f ic ia l achizitii@usmf.md
A d re sa  d e  in te r n e t http://www.usmf.md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t  (n u m e , p r e n u m e ,  
te le fo n , e -m a il)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, 
achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  a p lic a te VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ 
Altele:

P r o c e d u r a  d e  a c h iz iţ ie  r e p e ta tă  (după caz) Nr:
T ip u l o b ie c tu lu i c o n tr a c tu lu i  d e  a c h iz iţ ie /  
a c o r d u lu i-c a d r u

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Ediţii periodice prin abonare pentru anul 2022
C o d  C P V 22200000-2
E x p u n e r e a  m o tiv u lu i/te m e iu lu i  p r iv in d  
a leg e r e a  p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
P r o c e d u r a  d e  a tr ib u ir e  (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1639724712253

Link-ul:
https ://achizitii .md/ro/public/tender/21048844/
Data publicării: 17 dec 2021, 11:16

P la tfo r m a  d e  a c h iz iţ i i  p u b lic e  u tiliz a tă V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
A n u n ţ  d e  in te n ţ ie  p u b lic a t  în  B A P  (după 
caz)

Data:
Link-ul:

T e h n ic i ş i in s tr u m e n te  sp e c if ic e  d e  a tr ib u ir e
(după caz)

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

S u r sa  d e  f in a n ţa r e □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ 
Surse externe; V Alte surse: surse proprii

V a lo a r e a  e s t im a tă  (lei, fără TVA) 264 306,90
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r ilo r
D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic
E x p u n e r e a  su c c in tă  a s o lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e
E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă sp u n su lu i
D a ta  tr a n sm ite r ii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d if ic ă r ilo r
P u b lic a te  în  B A P /a lte  m ij lo a c e lo r  d e  
in fo r m a r e  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T e r m e n -lim ită  d e  d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
o fe r te lo r  p r e lu n g it  (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27. 12. 2021, ora 11:30), a depus oferta 1 ofertanţi:

N r. D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic ID N O A so c ia ţ i i /a d m in is tr a to r ii
1. SRL MOLDPRESA GRUP 1013600038202 Filimon Viorel

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

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a
o p e r a to r u lu i e c o n o m ic

SRL MOLDPRESA 
GRUP

D o c u m e n te le  ce  c o n s titu ie  o fer ta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat
Cerere de participare prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Situaţiile financiare prezentat
Declaraţia privind depozitarea bunurilor la sediul indicat de către prezentat
cumpărător.

Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat prezentat
de IFţvalabilitatea certificatului, conform cerinţelor IF RM)
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(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  io tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţu l
o fer te i

(fără
TVA)*

U n ita te
d e

m ă su r ă
(se t)

C o r e sp u n d .
cu

c e r in ţe le  d e  
c a lif ic a r e

C o r e sp u n d .

cu
sp e c if ic a ţ ii le

te h n ic e

Buletinul Academiei de 
Ştiinţe

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 540,00 2 + +

Buletin oficial de proprietate 
industrială

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 1259,00 1 + +

Contabilitate şi audit (rom- 
rus)

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 2275,00 1 + +

Făclia S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

539,00 1 + +

Intellectus S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 399,00 1 + +
Dreptul muncii S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 2967,00 3 + +

Literatura şi arta S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 335,00 1 + +

Mesagerul Min. Sănătăţii al 
Republicii Moldova

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 690,00 1 + +

Monitorul Oficial 1. română S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 9897,00 3 + +

Маклер пятница S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

298,00 1 + +

Кадры и заработная плата S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 2756,00 2 + +

Экономическое обозрение S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

350,00
1 + +
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Бухалтерские и налоговые 
консультация

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 2135,00 1 + +

Revista naţională de drept S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
733,00 1 + +

Acta endocrinologica the 
international journal of the 

Romanian Society of 
Endocrinology. Bucureşti

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

7747,00 1 + +

Journal of Gastrointestinal 
and Liver Diseases

Cluj- Napoca

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2700,00 1 + +

Revista Română de Boli 
Infecţioase

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2150,00 1 + +

Revista Română de 
Cardiologie

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1913,00 1 + +

Romanian Journal of 
Neurology

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2090,00 1
+ +

Revista Română de Pediatrie S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2142,00 1 + +

Romanian Journal of Legal 
Medicine

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
3080,00 1

+ +

Romanian Journal of 
Rhinology

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 7000,00 1 + +

Pneumologie. Revista 
societăţii Române de 

Pneumologie

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1836.00 1 + +

Obstetrică şi ginecologie. 
Societatea de Obstetrică şi 
ginecologie din România

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
4284,00 2 + +
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ORL+RO Revistă. S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1200,00 1

+ +

Bulletin of Integrative 
Psychiatry. Buletin de 
Psihiatrie Integrativă

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
920,00 1 + +

Revista Societăţii Române de 
Alergologie şi Imunologie 

clinică

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1016.00 1 + +

Viaţa medicală S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

3224,00 2 + +

Акушерство и гинекология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
8200,00 2

+ +

Анестезиология и 
реаниматология

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1910,00 1 + +

Анналы хирургической 
гепатологии

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1400,00 1 + +

Архив патологии S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2300,00 1 + +

Биохимия S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 12100,00

1 + +
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Вестник интенсивной 
терапии

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

998,00 1 + +

Вестник
оториноларингологии

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2000,00 1 + +

Вестник травматологии и 
ортопедии им. Приорова

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 5500,00

1 + +

Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 4200,00

1 + +

Вопросы гинекол.,акуш.и 
перинат.

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

4300,00 2
+ +

Вопросы современной 
педиатрии

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P 2850,00 1 + +

Гематология и 
трансфузиология

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1400,00 1 + +

Грудная и сердечно
сосудистая хиургия

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2200,00 1 + +

Гигиена и санитария S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

10850,00 1 + +
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Детские инфекции S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1000,00 1 + +

Журнал вопросы 
нейрохирургии им. Н. 

Бурденко

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1600,00 1 + +

Журнал неврологии и 
психиатрии Корсокова

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

3400,00 1 + +

Инфекционные болезни S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1680,00 1 + +

Кардиология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
7250,00 1 + +

Клиническая дерматология 
и венерология

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2100,00 1 + +

Клиническая стоматология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1300,00 1 + +

Медицинская газета S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
11000,00 1 + +

Морфология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P

3750,00 1 + +
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Научные и технические 
библиотеки

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1900,00 1 + +

Научно-техническая 
информация НТИ Серия 1

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
6000,00 1 + +

Новое в офтальмологии S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2300,00 1 + +

Новое в стоматологии S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2250,00 1 + +

Ожирение и метаболизм S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
3000,00 1 + +

Ортодонтия S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1200,00
1 + +

О фтал ьмохирургия S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2000,00
1 + +

Патологическая физиология 
и экспериментальная 

терапия

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
7550,00

1 + +

Педиатрия Журнал им. 
Сперанского

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
4500,00

1 + +
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Пульмонология : науч,- 
практ. журнал / М-во 

Здравоохранения России ; 
Всероссийское науч. о-во 
пульмонологов ; гл. ред. : 

А. Г. Чучалин

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2860,00 1 + +

Российская ринология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1200,00 1 + +

Российский
алергологический журнал

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1280,00
1 + +

Российский журнал 
гастроентерологии, 

гепатологии, 
колопроктологии

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2400,00 1 + +

Российский
физиологический журнал 

им. И.М. Сеченова

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
12000,00 1 + +

Сахарный диабет S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
5200,00 1 + +

Стоматология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1750,00 1 + +

Терапевтический архив S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

3500,00 1 + +
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Ультразвуковая и 
функциональная 

диагностика

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1400,00 1 + +

Урология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
4400,00 2

+ +

Фармация S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
7960,00 1 + +

Химико-фармацевтический
журнал

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

18500,00 1 + +

Эндоскопическая хирургия S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1600,00 1 + +

Эпидемиология и 
инфекционные болезни под 

ред. В. И. Покровский

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P 1300,00 1 + +

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l
e c o n o m ic

I n fo r m a ţia  so lic ita tă R e z u m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

30.12.2021 Moldpresa Grup 
SRL

Capitolul II , punctul 
2A.11, 2A. 11.1, 2A.11.2, 2A.11.3 
din cadrul DUAE-ului plasat pe 
platforma electronică.

^a data 31.12.2021 Moldpresa 
Grup SRL a prezentat 
nformaţia solicitată .
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic M o tiv u l r e sp in g e r ii/d e sc a lif ic ă r ii
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

F a c to r ii  d e  e v a lu a r e V a lo a r e a  d in  o fer tă P u n c ta ju l c a lc u la t

Denumirea operatorului economic 1 T o ta l

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T o ta l

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M o tiv u l r e e v a lu ă r ii  o fe r te lo r
M o d if ic ă r ile  o p e r a te
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14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n tita te ,
e x e m p la r e

P r e ţu l»

u n ita r
( fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l
(fă r ă  T V A )

Buletinul Academiei de Ştiinţe SRL MOLDPRESA 
GRUP 2 270,00 540,00

Buletin oficial de proprietate 
industrială

SRL MOLDPRESA 
GRUP

1 1259,00 1259,00

Contabilitate şi audit (rom-rus) SRL MOLDPRESA 
GRUP 1 2275,00 2275,00

Făclia SRL MOLDPRESA 
GRUP

1 539,00 539,00

Intellectus SRL MOLDPRESA 
GRUP 1 399,00 399,00

Dreptul muncii SRL MOLDPRESA 
GRUP

3 989,00 2967,00

Literatura şi arta SRL MOLDPRESA 
GRUP 1 335,00 335,00

Mesagerul Min. Sănătăţii al 
Republicii Moldova

SRL MOLDPRESA 
GRUP

1 690,00 690,00

Monitorul Oficial 1. română SRL MOLDPRESA 
GRUP

3 3299,00 9897,00

Маклер пятница vineri
SRL MOLDPRESA 

GRUP
1 298,00 298,00

Кадры и заработная плата SRL MOLDPRESA 
GRUP

2 1378,00 2756,00

Экономическое обозрение SRL MOLDPRESA 
GRUP

1 350,00 350,00

Бухалтерские и налоговые 
консультация

SRL MOLDPRESA 
GRUP

1 2135,00 2135,00

Revista naţională de drept SRL MOLDPRESA 
GRUP

1
733,00 733,00

Acta endocrinologica the 
international journal of the 

Romanian Society of 
Endocrinology. Bucureşti

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 7747,00 7747,00

Journal of Gastrointestinal and 
Liver Diseases Cluj- Napoca

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 2700,00 2700,00
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Revista Română de Boli 
Infecţioase

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 2150,00 2150,00

Revista Română de Cardiologie S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 1913,00 1913,00

Romanian Journal of 
Neurology

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 2090,00 2090,00

Revista Română de Pediatrie S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 2142,00 2142,00

Romanian Journal of Legal 
Medicine

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 3080,00 3080,00

Romanian Journal of Rhinology S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 7000,00 7000,00

Pneumologie. Revista 
societăţii Române de 

Pneumologie
S R L  M O L D P R E S A  

G R U P

1 1836,00 1836,00

Obstetrică şi ginecologie. 
Societatea de Obstetrică şi 
ginecologie din România

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

2 2142,00
4284,00

ORL+RO Revistă. S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 1200,00 1200,00

Bulletin of Integrative 
Psychiatry. Buletin de 
Psihiatrie Integrativă

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 920,00 920,00

Revista Societăţii Române de 
Alergologie şi Imunologie 

clinică
S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 1016,00

1016,00

Viaţa medicală S R L  M O L D P R E S A  

G R U P

2 1612,00 3224,00

Акушерство и гинекология S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
2

4100,00 8200,00

Анестезиология и 
реаниматология

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1

1910,00 1910,00

Анналы хирургической 
гепатологии

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1

1400,00 1400,00

Архив патологии S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 2300,00 2300,00

Биохимия S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 12100,00 12100,00

Вестник интенсивной 
терапии

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 998,00 998,00

Вестник
оториноларингологии

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 2000,00 2000,00

Вестник травматологии и 
ортопедии им. Приорова

S R L  M O L D P R E S A  

G R U P
1 5500,00 5500,00

Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 4200,00 4200,00
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Вопросы гинекол.,акуш.и 
перинат.

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

2 2150,00 4300,00
Вопросы современной 

педиатрии
Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А

с я и р
1 2850,00 2850,00

Гематология и 
трансфузиология

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
0 1 и Р

1 1400,00 1400,00

Г рудная и сердечно
сосудистая хиургия

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
с я и р

1 2200,00 2200,00

Гигиена и санитария Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 10850,00 10850,00

Детские инфекции Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
в я и р

1 1000,00 1000,00

Журнал вопросы 
нейрохирургии им. Н. 
Бурденко

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
в я и р

1
1600,00 1600,00

Журнал неврологии и 
психиатрии Корсокова

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 3400,00 3400,00

Инфекционные болезни Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 1680,00 1680,00

Кардиология Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 7250,00 7250,00

Клиническая дерматология и 
венерология

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 2100,00 2100,00

Клиническая стоматология Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 1300,00 1300,00

Медицинская газета Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 11000,00 11000,00

Морфология Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 3750,00 3750,00

Научные и технические 
библиотеки

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 1900,00 1900,00

Научно-техническая 
информация НТИ Серия 1

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
с я и р

1 6000,00 6000,00

Новое в офтальмологии Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 2300,00 2300,00

Новое в стоматологии Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 2250,00 2250,00

Ожирение и метаболизм Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 3000,00 3000,00

Ортодонтия Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 1200,00 1200,00

Офтальмохирургия Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А
с я и р

1 2000,00 2000,00

Патологическая физиология 
и экспериментальная терапия

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
с я и р

1 7550,00 7550,00

Педиатрия Журнал им. 
Сперанского

Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А  
с я и р

1 4500,00 4500,00

14



Пульмонология : науч.-практ. 
журнал / М-во 
Здравоохранения России ; 
Всероссийское науч. о-во 
пульмонологов ; гл. ред. : А. 
Г. Чучалин

Б Я Ь  М О Е Б Р Я Е Б А  
о я и р

1

2860,00 2860,00

Российская ринология
Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  

в я и р

1
1200,00 1200,00

Российский
алергологический журнал Б Я Ь  М О Ь О Р Я Е Б А

о я и р

1
1280,00 1280,00

Российский журнал 
гастроентерологии, 
гепатологии, 
колопроктологии

Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А
о я и р

1

2400,00 2400,00

Российский
физиологический журнал им. 

И.М. Сеченова
Б И Т  М О Ь Б Р Я Е Б А

о я и р

1
12000,00 12000,00

Сахарный диабет
Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А

о я и р

1
5200,00 5200,00

Стоматология Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А
о я и р

1
1750,00 1750,00

Терапевтический архив Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  
о я и р

1

3500,00 3500,00

Ультразвуковая и 
функциональная диагностика

Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  
о я и р

1

1400,00 1400,00

Урология
Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  

о я и р

2 2200,00 4400,00

Фармация
Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А

о я и р 1 7960,00 7960,00

Химико-фармацевтический
журнал

Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  
о я и р

1 18500,00 18500,00

Эндоскопическая хирургия Б Я Ь  М О Ь Б Р Я Е Б А  
Б Я У Р 1 1600,00 1600,00
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Эпидемиология и 
инфекционные болезни под 
ред. В. И. Покровский

S R L  M O L D P R E S A  
G R U P

1 1300,00 1300,00

T O T A L 2 5 5  8 1 3 , 0 0

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

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  
e c o n o m ic

D a ta  tr a n sm ite r ii M o d a lita te a  d e  tra n sm ite r e

S R L  M O L D P R E S A  G R U P 04.01.2022 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 □

(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 TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului

Fără TVA (lei)

SRL
MOLDPRESA

GRUP

Nr. 2 din 
11.01. 2022 22200000-2 255 813,00 31. 12.2022
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18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) ai 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:
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □

Nr. 24 din 10,01.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate Chişinău
IDNO 1006601000222
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 198
Num ăr de telefon 022-257-337/078452987
Num ăr de fax 022-257-337
E-mail oficial eduard.dutca@cna.md
Adresa de internet www.cna.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eduard Dutca

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achiziţie repetată (după caz) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl- 

MD-1639552225794?tab=contract-notice
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achiziţiei Servicii de traducere
Cod CPV 79500000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. m tender, eov. md)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl- 
MD-163 9552225794?tab=:contract-notice
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1639552225794?tab=contract-notice
Data publicării: 15.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1639552225794?tab=contract-notice

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare □Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 255000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
D a t a  s o l i c i t ă r i i  c la r i f i c ă r i lo r -

D e n u m ir e a  o p e r a t o r u lu i  e c o n o m ic -

1

mailto:eduard.dutca@cna.md
http://www.cna.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1639552225794?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1639552225794?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-163
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-163
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


E x p u n e r e a  s u c c in t ă  a  s o l ic i t ă r i i  d e  c la r i f i c a r e -

E x p u n e r e a  s u c c in t ă  a  r ă s p u n s u lu i -

D a t a  t r a n s m it e r i i -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor A  fo s t  adaugat ca  cerin ţă  ob ligatorie  confirm area de la  A g e n ţia  de m ed iu

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

SIARSAP

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

Nu

5. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora 14:00), au depus oferte 4 ofertanţi:

N r . D e n u m ir e a  o p e r a t o r u lu i  e c o n o m ic I D N O A s o c ia ţ i i /
a d m in is t r a t o r i i

1. SRL “Proirvas” 1005600061368 Vasiliev Victor
2 . SRL “Lingvistica” 1007600060192 Axentii Olga
3 . SRL „Intralex C&C” 1009600015576 Foltea Elena
4 . SRL “Lori's Autoplus” 1013600030479 Chilari Olesea

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

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a  o p e r a t o r u lu i  e c o n o m ic

S R L  “ P r o i r v a s ” S R L  „ I n t r a l e x  

C & C ”

D o c u m e n t e l e  c e  c o n s t i t u i e  o f e r t a
(Se va  consm na prin: prezen ta t, neprezen ta t, nu  corespunde)

P rop u n erea  teh n ică Prezentat Prezentat

Prop u n erea  fin an ciară Prezentat P rezen tat

D U A E Prezentat Prezentat

D o c u m e n t e  d e  c a l i f i c a r e
S e  va  consm na  prin : prezen ta t, neprezen ta t, nu  corespunde

Inform aţii gen era le  despre  
ofertant

Prezentat Prezentat

R e c h iz ite le  bancare Prezentat Prezentat

D o v a d a  înregistrării persoan ei 
ju r id ice , în  con form itate  cu  
p reved er ile  le g a le  d in  ţara în  care 
ofertantul e s te  stab ilit

Prezentat P rezen tat

L is ta  fon datorilor Prezentat P rezen tat

Interpreţi Prezentat Prezentat

D ip lo m e le / autorizaţia  
tradu cătorilor/in terpreţilor care  
v o r  e fe cu a  traducerile

Prezentat 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 fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a
lo t u lu i

D e n u m ir e a P r e ţ u l C a n t i t a t e  ş i C o r e s p u n d e r e a  c u C o r e s p u n d e r e a  c u

o p e r a t o r u lu i o f e r t e i u n it a t e  d e c e r in ţ e le  d e s p e c i f i c a ţ i i l e

e c o n o m ic (fă r ă  T V A )* m ă s u r ă c a l i f i c a r e t e h n ic e
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LOTUL 1 
Servicii de 

traduceri scrise

SRL „Proirvas”

201710 lei + +

LOTUL 2 
Servicii de 

traduceri verbale

SRL „Intralex C& C”

9950 lei

* în 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

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic M otivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivul reevaluării ofertelor -

M odificările operate -

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

LO TU L 1
Servicii de traduceri 

scrise

SRL „Proirvas”

1 buc. 201710 lei 201710 lei 242052 lei

LO TU L 2
Servicii de traduceri 

verbale

SRL „Intralex C& C”

1 buc. 9950 lei 9950 lei 11940 lei

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL „Proirvas” 31.12.2021 e-mail
SRL „Intralex C& C” 31.12.2021 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □_____________
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziţiile publice___________________________________________________________

(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 TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

18.
— x -----------------------------:----------------------------

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Valoarea contractului

Denumirea
operatorului

economic
Cod CPV

fără TVA inclusiv TVA

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

SRL
„Proirvas”

Autohton 0 1 /1 0 0 1
din
1 0 .0 1 .2 0 2 2

79500000-
9 201710 lei 242052 lei 31.12.2022
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SRL „Intralex Autohton 0 2 /1 0 0 1 79500000-
C& C” din 9 9950 lei 11940 lei

1 0 .0 1 .2 0 2 2

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? Nu

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de ort. 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.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                        □ 

de anulare a procedurii de atribuire                  □ 

 

Nr 01 din 10.01.2022.1101  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s Gura Galbenei 

Localitate s Gura Galbenei 

IDNO 1007601008878 

Adresa r. Cimișlia, s. Gura Galbenei, str. A.Mateevici 39  

Număr de telefon  024146231 

Număr de fax 024146319 

E-mail oficial  guragalbenei.primaria@yandex.com 

Adresa de internet  

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

mail) 
Bîrsan Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri V Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției 
Produse alimentare pe perioada 

  01.01.2022 – 31.07.2022 

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: 21048572 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639388259547 

Data publicării:13.12.2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

V 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 V Licitație 

electronică □Catalog electronic 

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

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 325760,00 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data solicitării clarificărilor  15.12.2021 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare cont bancar p/u garantie 

Expunerea succintă a răspunsului  Este garantie de buna executie a contractului 

Data transmiterii 15.12.2021 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora 10:00), au depus oferta  7  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 1016600007719 Agrici Alexei 
2. SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
3. SC Viocris-Impex S.R.L 1006600032107 Iachim Anatol 
4. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 
5. I.I."Plesca Elena" 1003605007848 Plesca Elena 
6. I.I. Negru Victor 1004605000101 Negru Victor 
7. AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Patloja Ivan 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 

 

 

Denumirea operatorului economic 

S
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V
ic

to
r 

A
O

 
IU

G
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T
E

R
 

T
R

A
N

S 
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 

       

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

 

 

Declarație privind 

valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/ decizie/ extras de 

înregistrare a întreprinderii 

emis de către Camera 

Înregistrării de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar veterinară 

pe unitate de transport sau 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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paşaport sanitar la transport 

sau declaraţia privind 

transportarea produselor 

alimentare 

Certificat privind lipsa sau 

existenta restanţelor fața 

de Stat emis de  

Inspectoratul Fiscal de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitară de 

funcţionare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

inofensivitate/ calitate/ 

conformitate/ sanitar 

veterinar (după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespun

derea cu 

cerințele 

de 

calificare 

Corespu

nderea 

cu 

specificaț

iile 

tehnice 

Lotul 1   Carne SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

61295,00 lot + + 

SRL BAGUETTE 72132,40 lot + + 

Lotul II   Peste SRL Viocris-Impex 16263,00 lot + + 

SRL BAGUETTE 18848,70 lot + + 

Lotul III   Oua SRL BAGUETTE 12500,00 lot + + 

Lotul IV   Uleiuri 

vegetale 
SRL BAGUETTE 7688,25 lot + + 

Lotul V   Zahar SRL BAGUETTE 3361,60 lot + + 

Lotul VI   Produse 

lactate 
SA Fabricade unt din 
Floresti 

119502,61 lot + + 

Lotul VII   Păine și 

produse  

de panificație 

I.I."Plesca Elena" 20999,00 lot + + 

I.I. Negru Victor 21000,00 lot + + 

AO IUGINTERTRANS 22960,00 lot + + 

Lotul VIII   Produse 

cerealiere, de morărit 

prelucrate, paste 

fainoase, boboase 

SRL BAGUETTE 16585,50 lot + + 

Lotul IX   Produse de 

patiserie, condimente, 

semințe 

SRL BAGUETTE 8024,99 lot + + 

Lotul X   Produse 

agricole, prelucrate si 

conservate 

SRL BAGUETTE 17963,80 lot + + 

Lotul XI    Legume și 

fructe 
SRL BAGUETTE 83116,20 lot + + 
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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 Lotul 1 Carne- preţuri majorate 

SRL BAGUETTE Lotul II Peste- preţuri majorate 

II Negru Victor Lotul VII Păine și produse de panificație- preţuri majorate 

AO IUGINTERTRANS Lotul VII Păine și produse de panificație- preţuri majorate 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate V            

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 V 

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor:  

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 

 Carne 
SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

  61295,00 73554,00 
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Carne de vită SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

170 kg 111,75 18997,50 22797,00 

Pulpă de pui broiler SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

210 kg 33,75 7087,50 8505,00 

Piept de pui broiler 

fără os 
SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

340 kg 60,80 20672,00 24806,40 

Pui broiler SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

280 kg 34,10 9548,00 11457,60 

Carne de curcan SC”VILLA 
PRODOTTI”S.R.L 

40 kg 124,75 4990,00 5988,00 

      

Lotul II  

Peste 
SRL Viocris-Impex   16263,00 19515,60 

Pește congelat fără 

cap 
SRL Viocris-Impex 390 kg 41,70 16263,00 19515,60 

      
Lotul III  

Oua 
SRL BAGUETTE   12500,00 15000,00 

Ouă de găină SRL BAGUETTE 5000 buc 2,50 12500,00 15000,00 

Lotul IV 

 Uleiuri vegetale 
SRL BAGUETTE   7688,25 9225,90 

Ulei de floarea 

soarelui 
SRL BAGUETTE 225 l 34,17 7688,25 9225,90 

Lotul V  

Zahar 
SRL BAGUETTE    3361,60 3630,50 

Zahar SRL BAGUETTE 220 kg 15,28 3361,60 3630,50 

      
Lotul VI  

Produse lactate 
SA Fabrica de unt din 
Floresti 

  119502,61 130606,00 

Lapte  
SA Fabricade unt din 

Floresti 
2820 l 11,30 31866,00 34404,00 

Unt  
SA Fabricade unt din 

Floresti 
167 kg 129,63 21648,21 23380,00 

Chefir  
SA Fabricade unt din 

Floresti 
1140 l 13,89 15834,60 17100,00 

Smăntănă  
SA Fabricade unt din 

Floresti 
100 l 44,44 4444,00 4800,00 

Brănză de vaci  
SA Fabricade unt din 

Floresti 
270 kg 54,26 14650,20 15822,00 

Yaurt natural cu 

fructe 

SA Fabricade unt din 

Floresti 3000 buc 
6,02 18060,00 19500,00 

Brănză cu cheag 

tare  

SA Fabricade unt din 

Floresti 120 kg 
108,33 12999,60 15600,00 

      
Lotul VII  

Păine și produse de 

panificație 

I.I."Plesca Elena"    20999,00 22906,00 

Păine din făină de 

grîu 

I.I."Plesca Elena" 
2100 kg 

9,13 19166,00 20706,00 

Făina albă de grău, 
I.I."Plesca Elena" 200 kg 7,50 1500,00 1800,00 

Tariță 
I.I."Plesca Elena" 100 kg 3,33 333,00 400,00 

      
Lotul VIII 

 Produse cerealiere, 

de morărit 

prelucrate, paste 

SRL BAGUETTE   16585,50 19620,00 
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fainoase, boboase 

Crupe de hrișcă 
SRL BAGUETTE 60 kg 30,00 1800,00 2160,00 

Crupe de griș 
SRL BAGUETTE 50 kg 9,58 479,00 575,00 

Crupe de orz 
SRL BAGUETTE 60 kg 7,50 450,00 540,00 

Crupe de grîu  
SRL BAGUETTE 50 kg 7,50 375,00 450,00 

Crupe de porumb 
SRL BAGUETTE 70 kg 11,25 787,50 945,00 

Orez cu bob rotund 
SRL BAGUETTE 110 kg 14,17 1558,70 1870,00 

Fulgi de ovas  
SRL BAGUETTE 60 kg 18,33 1099,80 1320,00 

Arnaurca 
SRL BAGUETTE 60 kg 10,42 625,20 750,00 

Crupa de mei 
SRL BAGUETTE 20 kg 11,25 225,00 270,00 

Paste făinoase 
SRL BAGUETTE 120 kg 34,17 4100,40 4920,00 

Taitei de casa cu 

ou, 

SRL BAGUETTE 
80 kg 

34,17 2733,60 3280,00 

Măzare șlefuită 
SRL BAGUETTE 80 kg 8,33 666,40 720,00 

Fasole zaharoase 
SRL BAGUETTE 70 kg 24,07 1684,90 1820,00 

      
Lotul IX 

 Produse  

de patiserie, 

condimente,semințe 

SRL BAGUETTE  1 Lot 8024,99 8024,99 9379,70 

Ceai negru 
SRL BAGUETTE 3kg 99,92 299,76 359,70 

Biscuiți  
SRL BAGUETTE 60 kg 21,67 1300,20 1560,00 

Covrigei  
SRL BAGUETTE 60 kg 27,78 1666,80 1800,00 

Oțet  
SRL BAGUETTE 90 kg 7,08 637,20 765,00 

Sare iodată 
SRL BAGUETTE 40 kg 4,17 166,80 200,00 

Praf de copt 
SRL BAGUETTE 30 buc 1,67 50,10 60,00 

Miez de nuca 
SRL BAGUETTE 10 kg 162,50 1625,00 1950,00 

Semințe de susan  
SRL BAGUETTE 6 kg  70,83 424,98 510,00 

Semințe de floarea 

soarelui, 

SRL BAGUETTE 
15 kg 

27,78 416,70 450,00 

Semințe de dovleac, 
SRL BAGUETTE 15 kg 95,83 1437,45 1725,00 

      
Lotul X  

Produse agricole, 

prelucrate si 

conservate 

SRL BAGUETTE   17963,80 21555,00 

Suc din fructe 

natural 

SRL BAGUETTE 
750 buc 

11,25 8437,50 10125,00 

Magiun din fructe 
SRL BAGUETTE 100 kg  22,50 2250,00 2700,00 

Pasta de roșii 
SRL BAGUETTE 50 kg 26,67 1333,50 1600,00 

Porumb conservat 
SRL BAGUETTE 120 buc 10,42 1250,40 1500,00 

Mazăre verde 

conservată 

SRL BAGUETTE 
130 buc 

11,25 1462,50 1755,00 

Castraveți marinați 
SRL BAGUETTE 10 buc 14,17 141,70 170,00 

Fructe uscate în 
SRL BAGUETTE 60 kg 31,67 1900,20 2280,00 
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asortiment 

Stafide brune 
SRL BAGUETTE 150 buc 7,92 1188,00 1425,00 

      

Lotul XI   

Legume și fructe 

 

SRL BAGUETTE   83116,20 92142,00 

Ardei dulci SRL BAGUETTE 120 kg 50,0 6000,00 6480,00 

Brocoli SRL BAGUETTE 120 kg 48,15 5778,00 6240,00 

Cartofi SRL BAGUETTE 700 kg 7,41 5187,00 5600,00 

Castraveți SRL BAGUETTE 100 kg 30,56 3056,00 3300,00 

Ceapa SRL BAGUETTE 560 kg 7,87 4407,20 4760,00 

Conopida SRL BAGUETTE 160 kg 29,63 4740,80 5120,00 

Dovlecei SRL BAGUETTE 200 kg 28,70 5740,00 6200,00 

Morcov SRL BAGUETTE 540 kg 8,15 4401,00 4752,00 

Roșii SRL BAGUETTE 130 kg 27,78 3611,40 3900,00 

Sfecla roșie SRL BAGUETTE 310 kg 7,41 2297,10 2480,00 

Țelina rădăcina SRL BAGUETTE 120 kg 18,52 2222,40 2400,00 

Varza SRL BAGUETTE 550 kg 10,19 5604,50 6050,00 

Verdeață SRL BAGUETTE 20 kg 74,07 1481,40 1600,00 

Banane SRL BAGUETTE 420 kg 21,67 9101,40 10920,00 

Lamîe SRL BAGUETTE 50 kg 25,83 1291,50 1550,00 

Mandarine SRL BAGUETTE 420 kg 22,50 9450,00 11340,00 

Mere SRL BAGUETTE 1050 kg 8,33 8746,50 9450,00 

 

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  

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 30.12.2021 , e-mail 

SRL BAGUETTE 30.12.2021 , e-mail 

SC Viocris-Impex S.R.L 30.12.2021 , e-mail 

SA Fabrica de unt din Floresti 30.12.2021 , e-mail 

I.I."Plesca Elena" 30.12.2021 , e-mail 

II Negru Victor 30.12.2021 , e-mail 

AO IUGINTERTRANS 30.12.2021 , e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

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

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

V  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/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 

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprin

derea: 
Cu 

capital 

autohton/ 
Cu 

capital 

mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/acord

ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate 

al 

contractulu

i/acordului-

cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 
S.R.L 

autohton 1-22 

10.01.2022 15800000-6 
61295,00 73554,00 

31.07.2022 

SRL 
BAGUETTE 

autohton 2-22 
10.01.2022 

15800000-6 149240,34 170551,70 31.07.2022 

SC Viocris-
Impex S.R.L 

autohton 3-22 
10.01.2022 

15800000-6 16263,00 19515,60 31.07.2022 

SA Fabrica de 
unt din 
Floresti 

autohton 4-22 

10.01.2022 

15800000-6 119502,61 130606,00 
31.07.2022 

I.I."Plesca 
Elena" 

autohton 5-22 
10.01.2022 

15800000-6 20999,00 22906,00 31.07.2022 

 

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 criteria pentru achiziții publice durabile 

(achiziții verzi)? 
(DA/NU) _______NU____ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicațisuma cu TVA) 

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

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 

fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

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

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

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

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

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 



DARB DE SЕАМД

Date сu privire la autoritatea

Nr. P]YЦPl din 10.01.2022

contractantй:

Dепumirеа autoritйtii сопtrасtапБ IMSP SpitalulClinic blican,,Timofei

l 00з6001507sз
mun.Chiqinёu, str.Testemi

Numйr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial

:l.': ll iziliilltrll Ii
Atlresa cle internet
Реrsоапа cle contact (пuпле, рrЙiЙjпЬlо,,з-
пlсtil)

А l iопа Grigогаs, tеl.02240З691,
emai l: ach izitiipLrbI icesc

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuir. 
"pltc"t. Рrосеdttrё de пеgосiеге

йгй. .рuЬliсаrеа ргеаlаЬili а unui апuп{ de

Procedura de achizi{ig ,epetaй 1dаД са,
TipuI obiectului сопtrасtuIuir lpuI oDlectului сопtrасtuIui de achizi{ie/
acorduIui-cadru
ObiectuI achizi{iei Servicii de еduса|i"/1оrmаffi

репtru реrsопаl medical Ei /аrmасеutiс са staclii
i studii medii репtru апul 2022

80320000-3
Ехрuпеrеа motivului/temffi
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
cpliccirii allor proceduri cJecat licita|ia deschisd)

In cotrГoпrritate cu аrt.56 ali@
l31 din 03,07.2015 ргiчiпd achiziliile рuЬlЙе ,,iп
cazul сопtгасtеlоr de achizilii pubiice de br-rrruri, de
luсгйri qi de servicii, аutогitаtеа contractalitб poate
rrtiliza рrосеdurа de negociere fЕrй рr-rЬliЪаrеа
ргеаlаьili а unui anun{ de participare сlасб: din
motive telrnice, de сгеа{iе sau rеfеritоаге la
protec{ia drерturilоr exclusive, un singur ореrаtоr
economic dispune de bunurile, luсrйrilеgi seiviciile
necesare qi rru existй о altё altetnativё''"
Сопfоrm НоtйrАгii de Guvern пr.599 din
12.08.2020 pct. l28 subpct. 3),,Autoritatea
contractatrt5 аrе dгсрtul de а aplica рrосеdurа de
t,tcgocieгe 1iгi рLrЬIiсагеа ргеаlаЬiIй а irnui апuпЦ de
раrtiсiраге ill t-tгt-1-1itоагеlе cazuri: dасй lircrarlilc,
btrnr-rгiIe SaLl scгr,iciile din nlotive telrnice, cle
сrеа!iе Sall rсГегitоаrе la ргоtес[iа drерtr-rгilоr
exclusive pot fi executate, Гttгпizаtе Sаu prestate

/r(lгеýа

UzL 4UJ б97



exista о alta alternativ1." 
]

irrtrucAt IP Univeгsitatea de Stat de MedicirlД 9i

Farmacie,,Nicolae Testimileanu" din Republica

Moldova ргесLlm qi Centrul de Educa{ie Medical1
cotrtinr-rё а peгsotralului Medical 9i Fаrmасеtttiс cu

Studii Medii clin Repr-rblica Moldova, sttnt unicilc

institLrlii саrе рrеstеаzй servicii de edrrcalie

medicala сопtiпuй Ei itrstruirea continui а

peгsonalulr-ri medical сu str,rdii superioare Ei medii

de specialitate pentrlt toate irrstituliilor medico-

sапitаге pr-rblice.

De menlionat сй taxele pentru instrttire corrtinu,1

а personalului medical cu sttrdii suреriоаrе este

stаъilitа in 1ei moldoveneqti, сопfоrm tarifelor

арrоьаtе in rTodtrl stabilit de prevederile codului

ЕЪuсаliопаl пr.152 din I,7.07.2014 Ei Рrоgrаmul

арrоЬаt de Мiпistегul Sanatatii, Senatttl USMF

,,irlicolae Testemilanu" iar taxa репtru iпstruiгеа

continr:d а personalului medical cu studii medii de

I specialitate este stabilita in lei mold_o_veneqti,

,rr-r"ri ф сltrе uп anumit ореrаtоr economic ;i tru

сопtьгm tагifеlоr aprobate priri Ноtбrirеа

Guчсrпului пr.7l0 din 06.08.2010 сu privire la

аргоьаrеа rrrоdif'lсiгilог Ei corrrpletarilor се se

ореrеаzа iп anexele пr.l -6 la Ноtirirеа Guчеrпului

ni.qzB din 13 augllst 2007 qi Ноtйrlrеа Guverrrului

r-rr. 930 din22.|2.2020 anexa пr. 4.

- Iпvitayia de а participa la procedura de пеgосiеrе

traпsmisd iпstitu|iilor la data 29.12,202]

ffi е $е va iпdiса diп cadrul

р or t altt llt i |Lly е r паtlхе пl al улуу1,1зэlэ п"dg_LхруЦll) Lirrk-ul: -

Data publicбTii:

achizitii.mdPlatfo rmа,l. о.hiriti!!цlrЦý uД!]Zд!Д

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achiziqii
publice а autoriti{ii contractante

LtnГu' cattre planul de achizilii publice publicat:

Va .fi publicat la aprobarea de cdtre coпsiliul

ctclпiiпi-strcttiy cl MS а рlапului de achiziyii

izoritt peпlrLl сlпul 2022

Б.t d. t"t*tБpublicat in ВАР (dupd caz)
Link-ul:

Т"h"tсЦt t"Йumente specifice de atribuire

Sursa de fiпап{аrе
Yаlоаrеа estimatй (cl,

Clarificiriprivinddocumenta{iadeatribuire:nusunt

Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

Рiпй la termenu|-Iimiti (data 03.01.2022, оrа 09:00)о а depus oferta 2 ofertan{i:
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Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1" Centrul de Educatie Medicalй Continuй а
Personalului Medical qi Farmaceutic cu
Studii Medii din Republica Moldova l0l 1б01000239 Vera LOGHIN

1 IP Universitatea de Stat de Medicinй Ei
Farmacie,,Nicolae Testimileanu" din
Republica Moldova

1007600000794 Emil CEBAN

Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate
de сйtrе operatorii economici:

Denumire document
Dепчmirеа operatorului economic

Centrul de Educa{ie Medicald
continuй а personaluhri

Medical qi Farmaccutic ctt
Sttrdii Medii din Republica
Moldova

Ip urriversitatea de stat de
Medicinй;i Fаrmасiе
,,Nicolae Testirni{earlu" din
Republica Moldova

Documentele се constituie oferta
ча сопsllхпа рriп: рrеzепtаt,

Dосчmепtе de calificare
Se ча сопstllпа рriп; prezeпl,ctl., tlерrсzап!аl, пLl соrеs,

Рrоgrапrul fоrrпdrii аргоЬаt de
мiпistегul sйnatatii
*Notё:Instittr1iilеauinforrnatсёrrudispundеstr

Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu cerinfele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{uI
ofertei
(Иrа

ТVа;*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаýurа

Corespundere
а cu cerin{ele
de calificare

Corespunde
rеа сч

specifica{iiIe
tehnice

servicii de
edrrca{ieiformare
medicalё
continr:й pentгLl

реrsопаl medical
qi farn-raceutic ctt
str-rdii sulэегiоаrе

репtгu arrrrl 2022

ip universitatea de
Stat de Medicinй Ei
Fаrmасiе ..Nicolae
Testi rrl i 1eatru" d i t-t

Republica Moldova

1029982.00 \75

регSоапе

servicii сlе

educaf iе/f,огmаrе
rr.edicalё
cotrtinuй реlrtгu
регsопаl medical

Centrul de Educalie
Medicalй contirruй а
Personalultri Mcdical
qi Fаrrпасеutiс ctt
studii Medii din

2б5850,00 225
peISoane

+ +

аJ

Garanlia * *

Propunerea tehnicй prezeпtat рrеzепtаl
Рrорuпеrеа fiпапсiаrй prezeпtctt рrеzепtаt

рrеzеп|сtl рrеzап.lаt



;i farmaceutic cu
stLrdii nrcdii
pentru апul2022

Republica Moldova

pentru elucidarea uпоr neclaritй{i ýau confirmarea uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de

scйzut) s-a solicitat: nu sunt

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: nu sunt

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scбzut *

Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu ýе aplicй

Reevaluarea ofertelor: пu ýе aplicй

i1 ur-a ехаmiпйriо evaluйrii qi comparfirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis atribuirea contractelor:

Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea ltltului Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Servicii de edr:calie/t'orrt-rare

rllec] icala conti tl Ltli рс1,1tгLl рсгsоrlаl
medical ;i fhгn.acer-ttic cu stLrdii

suрегiоаrс petrtrr: апul 2022

lI) LJrriveгsitatea
сlе Stat dc
Medicinй 9i
Fаrmасiе ,,Nicolae
Testimileanu" din
Republica
Moldova

175 регsоаllе 1029982,00

Servicii de еduсаliеlfЬrrпаrе
medical1 continui pentru personal
medical qi farrrracer,ttic сu studii
nredii рсlrtru апul 2022

cerrtrul de
Edrrca{ie Medicalб
cotrtirrul a
personalului
Medical Ei
Fаrпrасеtttiс ctt

studii Medii din
Republica
Moldova

225 реrsоапе 265850,00

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Ip universitatea de stat de

Medicina Ei Fаrmасiе ,,Nicolae
04.0|.2022

e-mail
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Testimileanu" din Republica
Moldova
Сепtrul de Educa}ie Medicalй
continuй а personalului Medical
gi Farmaceutic cu Sttrdii Medii
din RepubIica N4oldova

04.0|.2022 e-mail

Termenul de a9teptare репtru incheierea contractului:

Excep{ie- рrосеdurй de negocierй fйrй publicare la саrе пu ýе aplicй termenul de aqteptare
pentru ýеmпаrеа contractelor.

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

in cazul in саrе vаlоаrеа estimatй а contractului
este nrai miсй decбt pragurile prevйzute 1а art.2
alin" (З) al Legii пr. lЗ1 din З iulie 2015 privirrd
achiziliile publice

П б zile iп cazul trarrsmiterii соmuпiсйrii prin
rrrijloace electronice qi/sau йх п
п 11 zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

In cazul iп оаrе чаlоаrеа estirnatй а contгactului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute lааrt" 2 alin. (З) al Legii rrг. l31 din 3
iulie 20l5 privind achiziliile publice

П 1 1 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice qi/sau fах п
п 16 zile irr cazul netransmiterii corrrunicirii
ргiп rnijloace еlесtгоtriсе gi/sau fах п

Dепчmirеа
operatorului

economic

Intreprindere
а:

Сч capital
autolrton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

Cod
срч

vаlоаrеа сопtгасtulчi

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdчIчi-саdru

firi ТVА

Ip universitatea
de Stat de
Medicinй Ei
Fагmасiе ,,Nicola
е Testinliteanu"
din Reprrblica
N4oldova

аutоhtоп 06-| /22 04.0I.2022 80320000-з l029982,00 з1.12.2022

сепtгul de
Edr-rcaiie
Medicalй
сопtiпuй а
personalului

Medical 9i
Fаrпrасеutiс ct_l

studii Medii din
Reprrblica
Moldova

autohton 06-2122 04.01.202| 80320000_3 265850,00 з1.12,2022



Informa{ia privind achйilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtй se

doar iп cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi репtru саrе аu
criterii de durabilitate):

completeazi
de
fost aplicate

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

Nu

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а

lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

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

рriп рrеzепtа clare de sеаmd, grupul cle lucru clechrii сd tеrmепul de asteptare репtru iпсlоеiеrеа

coпtractului/coпtractelor iпclicale а fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп, (3) al Legii
пr, 131 diп 3 iulie 2015 privinct achiziliite publice ), рrесum Ei сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor si/sau
recep|ioпdrii rapoartelor cle moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе si sоIu|iопаtе,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle lucru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de acloizi|ie,fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе соп|оrm prevederilor legale iп vigoare,

Conducitorul grupului de lucru: xandru FERDOHLEB L.ý"

#,,,T;8
;в lхffiмlrc)я
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DARE DE SEAMA

de аtriьuirе а contractului de achizilii publice Еde ?псhеiеrе а acordului-cadru п
de апulаrе а рrосеduгii de аtriЬuirе п

Nr, ocds-b3wdpl-MD-lбЗ877l 186424ll din l0 0l .2О22
l. Date ctl privire la autoritatea сопtrасtппti:

Den uпr irea autoritýtii corltйcta,rte INSPЧCTORATUL N
[,ocalitate

mr-rn Cltiqiniu
l0l060l000287
str V. Alecsarrdn пr. lNuпtir de telefon 0222tl 09qS:OZZm

Nuпtir de [ах ()222S099_5:02M
E-пraiI oficial
{4д*rп de iпtеrпеt

h Шр ://rr rvrv, ргоЬаti rrrЪ..qоч.пrdРеrsоапа de contact Т;;;1r";Бл, ,
lеlе/ilп, e-пtclil)

СаrаsIriпа.069Зl56jffi

2, D:lte ctI privire ta рrосеdtlrа de atribtrire:

1'i;rul ;rrосесl tlгii се аt.iЬtrьБ аРБй

Cod СРV
IxJrtllterea пtotivtllui/temeirJrli
:rlegerea procedrrrii de аtriЬuirе
ч1lliс,йrii сlllоr pпlceclttri tJecctt
cle,sc,hi.sil

P1,oc:ecltl rа de atribuir е (iii7,,rt, n, й
c,ctdr t t l pt r |cl h t l u i gt tl,e rttam е ti а l
1! !! _JJчlцф!-ха!. п ц!)

['Цtftlrпlа de achiz tlbIice rrtilizatri

privind
(iп cazul

licitaIia

'Геhlriсi qi iпstrumеutе rр.сifiББ аББuЙ
kltцл[t cctz1

Stlrsa de fiпап{аrе

Рl,осеdurа de achizitie Nr: nu se aplicйТiрul obiectului contractuluil;;cl,iriti./
acordultli-cadru

Вuпuгi fi Servicii о t-*r*; п

оьiесtul achizitiei combustibil
09 l 34200-9, 09 l з2 l 00-4

Nr ocds-b3wdp l -Ц4D- l бjТr7П s6424

nott ccl

Link-ul,

Data рuЬliсйгii 06, 12 2O2j

Апuп{ de iпtеп{iе pr,blicatTnEaГ 6./,,ра@ Data. пu se арliсб
Link-ul.
пАсогd-саdru пsistem ainffi
ELicitatie еIесtrопiсЁ nCatalog .l..troni.'"rrr4ltll-
ýBuget de stat; пВugе@
пsuгsе ехtегtlе; пдltе surse: /lпcliccllil
l 248 772.85

vаlо:rrеа estintati '/е i, ti !'L'A

Adresa

Цц.rd; п е-liсiБпБ.mа: п



Data sol icitirii сlаrifiсirilоr
це_l!!цl],] J4jleratoru l u i ес0 п 0 m ic
Ехрuпеrеа stlccinti а solicitйгii cle
сlаrifiсаrе
ЕхрuпеLеа suссiпtй а r:ispunsultli
Dлlа tranSnliterii

3. Сlаrifiсiri privind documentatia de atribuire:

(Sa l,ct c:tlпllllelcl iп cctzul iл care au.fost ,yolicilclle clat.ificdri)

1. Modificiri operate iп documenta{ia de atribuire:

(S'cl l,ct ctltll7llela itl cazuI iп care m.ftl.st operale mrlcli.ficdri)

6, Informa{ii privincl ofertele cleprrse 9i documelrtele cle calificare gi аfеrепtе DUдЕ prezentate
de c:itre operatorii economici:

f)ett u пt irеа rаtоrului economic

Dосuпrепtеlе се constitrrie оfеrtп
t,ct cott.yпttta pritt: рrеzепlаl, 11epreZetllCIl, rпt ctlt,e,

ltеzш пrаtul пrodificirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor cle
ilformare (йtp[l caz)

llпсliса{i ,rlrsa ulilizatd .;i dalct pthticdriiJ

Теrпtеп-lirпiti de deptlnere qi cleschidere а
gЦ*Ц!grJlg!!дg it ( cl t цлёt с: ct z)

l Iпdiса|i tttttnёlrul de zi le l

5. Pfilri la termentI1-1inliti (clnta 28.12.202l, оrа 09:00), arr clepus оfеrtа 2 оfеrtап{i:

Nr. I)enrrm irea ореrаtоrului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

l Реtrопl MoIdova SRL I 002б00045798 ISAYEv FE\T.t]Z

,)
L t_l KOl L-Ivloldova S RL l 002б00005897 CONSTANTIN CORNEI-IIJ-

сдZАN

Dепttпtirе dосumепt Реtгоm Moldova SRL LUKOIL-Moldova SRL

rlегеа telrnicй
пегеа flпапсiаrа

Gаrапliа репtru оГегt5
(clup[l cctz

Dосuпtепtе de calificare
Se чсl сопsп!па рriп; |)l.ezetllal, llерrеzепlаl, ltu соrе,

] Ceгtificat/decizie de
J iпrеgistгаrе а

DUAE

iпtгергi пdегii, Extras
din Registrul de stat al

рqr59щФ9ц!щ9

preZentat



Ceпiflcat cu ргiчiге la
situalia
contгibuabilului

pгezentat

| пt'огпl ali i _чеп егаl е
dеsрrе paгticipant

pгezentat

CeПiflcat privind
dе(iпеrеа contului
Ьапсаr

prezentat

ргеzепtагеа actului се
atesta dгерtul de а
comercializa benzini /
пl оtогiпi

prezentat

l,rеzепtагеа de dovezt
ргiчiпd confoгmitatea
ргоdusеlоr,
identificatй рriп
геfЪгiге la speciticali i

sau stапdаrdе
геl evante.

рrеzепtаt

Lista stацiilоr de
аlimепtаrе pentru саrе
este ргорusй оfЪпа

ргеzепtаt

(/tt/ot,пtcllia privittcl cJemtmirea clclctttпeпlelor prezeпlalese l,a ittclica itt cotlJbrntilal.e ctt сеriпУеlе clittdocttпtettlct|ia cle cl|rilmire.ll,se t''rl collseпlllcl pt.itt; prezentat, перrеZепtаt, пч с()rеSрuпlе (iп cazttl
с,tiпсl dtrcttnteпlttl а.ftжl prezetl|al, clclr ml соrец)ltп'сlесеriп!еlоr tle саlфсаrе))
,7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu сеriп{еIе solicitate:

Dell u ltl irеа
lottllrri

Dепuпrirеа
ореrпtоrului

есопоmiс

Рrе{ul
ofertei

( tага
TVA)*

cantitate
qi uпitаtе

de пristlrii

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп(еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
ctl specifica{iile

tehnice
Lo(ul пr, l

cornbrrstibil
l, l,Моtоппб
Еurо-_5

LUKOIL-Moldol,a SRL

l 1_1_1 (lбlt.()0

1
+

1
+

(l ,59_1 l. + +

1 . 2, tsс rу-iлit
fйrti plurrtb
EURo
PREMlUM 9_5

6] tt()() l + +

* tп c,clzttl ttliliziirii licilaliei еlесlrопiсе se l,a iпсJiса рrе{ul ofertei.fiпa|e
(lп/ilt,tпсttiа pt,il,ittcl "Core.s|lttttcJerea ctt сеriп|еlе tle'cali/icat.e" .yi "Coresptпtderea ctt .speci/icaIiile
tahtice ", ,!,(, l)A соlt.\епlt?а |)ritt; ,, , " iп cctzul ,rrrr,r7r,,urirrii .yi рriп ,,-" iticctzttl trcctlre'llutttlerii)

8, petrtrrt elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privincl соrеsрuпdегеа ofertei
сu сеriп{еlе stabilite iп dосuпlепtа{iа de аtгiьuirе (inclrrsiv irrstificarea pre{ului апоrmаl descizut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatortll есопоmiс Iпfоrпrа{iа solicitati Rezmatul rispunsulrri
орегаtоrului есопоmiс



9. ()fеrtап(ii respinEi/clescalifica{i:

Dепum irеа oper:rtorrrlui есЙю"ri. N'Icrtivu l rеs pin gеri i/descal ificiri i

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Репtгu fiесаrе lot fi
репtrч rTai multe loturi cumulate п
Репtru toate loturile fi
Alte limitёгi privind пumбгul de loturi саге pot fi аtгiЬuitе aceluiasi оfегtапt: IIпdica|iJ
Jчstifiсагеа deciziei de а nu аtгiЬui сопtгасtul ре Ioturi:

l l. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Рге{ul cel mai scizut fi
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun гароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rарогt calitate-cost п

(itt cctzttl iп cal,e itl ссlсlпtl prtlcecJttrii de arrib,ttire ,sttttl aplicale mаi mulle crilerii de atribuire, .ýе 1,о/.iпсliссt ltlclle ct,ilet,iile cJe atiibttire aplica|e Ei сlепuпlirеа bпri|or.aferetl|e)

l2. Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

ii;':i;i:i';':,",.:;:;;':ji;:';::::,,att.fost a|rifuti|e itt baza crileriilor; celmai ьчп rapor| cali|alellreI

l3. Reevalrtarea оfеrtеlоr:

(,\ie l,ct сrlmрlеlа itt cctzttl iп саrе oferlele attJb.ч| reevaltlale repetal)

\t od i f'ic;'i ri I е о perir te

l4, lп urmа examiniri, еvаluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп cadrut procedurii de аtriьчirеs-a decis:

Аtгi Ьu i rеа contractului de achi zi 1i е publi сёlасогdul ui -cadru :

Dепuпtir.еа
lotrrlui

f)епuпrirеа
operatorulrri

ectlll опr ic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Рrе{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fiirri ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din oferti Punctajul calculatDепumirеа torului economic l
Dепumirе fасtогul l

Dепurпiге fъсtоrul n

Denumirea орегаtоrulu; ЙБЙЙБ n
Ропdеrеа

Dепuпliге fасtоrчl rr

Dепuпliге factorul

N,l 9!!rr l rеечаl triri i oferielclr



I-otrrl пr l

conr brrstibil
l l,Motorilri"t
Etlto-5
L]ййl] ГДй
рluпtЬ EURO
PREMIUM 95

LUKoIL-
Moldova SRL

l I44 668,00 t з7з 7з 1.20
6 .59J I

(l4 8()0 I

AnLllaгea ргосеd rii de achizitie пuй
iп temeiul агt. 7l alin.

Аrgumепtаrе.

Iit

zitie рuЬliсё:

Dеп tl пl irеа пlr".аКг,П u i Data transniitеl.iТ Moct al i tatenJ. t-Бйt.r.
Роtrопl MoldovБRl 30.12.202 l

LuKoIL-MoиЫisKr-
30.12.202 l

I5, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizilii:

ii','r !i,,i,|,i,',iZ7iiii,','",lioi,iiil,il"'o 
iП cotlfcЛ"nlilate ctt 1lrel,eclerile ;,;. Э;;;;';Zйi ,,i," frf';|;';'i,,i;

In cazul in саrе чuБur.u estimath а сопй;;п
este mai miсё decit рrаguгiIе prevazute-l а аrt.2alin (3) al Legii пr ]3l din 3l"ri"ZOll
privind achiziliile publice
In cazul in carb
este egalй sau mai mаrе decit рrаgurilе
ргечdzutе la агt. 2 alin. (3) al LеgЙ пr. lЗ l
З_iuliе 20l5 privind achizili;l. piБli.. 

'

l б,'геrпtеtrul с|е аqtерtаrе репtru iпсhеiеrеа сопtrасtultli:

[!lб zile in ca.
gШРеS9ýЦ9g9!ще qi/sau fах п

1in miiloace electronice gi/sau fа* оП ]l zilein
gJ.!!q91ý]ý9Ц9дIqе gi/sau fbx п
П lб zilе
рriп mijloace еlесtгопiсе gi/sau fа* о 

-

I)clttl пt it-ca
tlJteгitttlrtr lui

ссtlпопliс

Intrc;l riпtlеrса:
Сu crlllital
autohton/
Сu capititl

m ixt/asocierc/
Сu capital

st riiin

Nчm;iгul
t5i dlta

сопtгасtu lu i/
лcordtl lui-citd ru

Cod
срч

vitloitrea contrirctu lui

тсrmеп de valabi|itatc
al

соп trасtu lu i/itcordu lu i-
cadru

fДrп ТVА in cIusiy
TvA

l.tIKOlI-
MOt.I)()V/\
Sli,L

Cal)ital
atttohl,<ltt

ocds_b.Зr,r,dp l -
м])_

l6.1877l l 86124/l
dirr l0 01.2022

э. -?

^l*,f ..l
I

lci
l.{4б68.(х) l .j7з7з 1.20

lci з l, l2 2()22

5'i';r';:! ,';,i,F,i:;il,{;,r:';!:,';;:"",:!i:,,:,'!ii, Si,':::!:::а 
lеrплепеlоt, рrечdzп|е de Legea ttl., ] 3 ! сliп з ittlie

i:i!,:,i:i,;;:,i;,!;i",il;,r;!::i,;irry:::""ii!i:ii!;;';';;|;:,:;"::";b!i,i;':;,ii,j,ii!;:;,.,,,::,::Pt'el'eclet'ile ТТ7LtП,(// li'Capitoh,it iёоьutп,,о l:,,n,,,i,,ijiiii|f1:3*'i'?ff,!,'fXiir:;,,;?;'!;';:l:,;;
l 7. Contractul de achizilie/acorclrrl-cadru incheiat:



l8, lпlЬrmа[iа privilrd achizilii publice drrrabile (achizifii verzi) (rrrbrica dati se completeazitlоаr iп caztll iп саrе la рrосесlurа de achizilie prrblici att fost a;rlicate criterii cle durabilitateqi s-a incheiat СОПtrаСt/СОПtrаСtе репtru lot/loturi репtru саrе аu fost aplicate criterii с!еdurлЬilitаtе):

Сопduс5tоrul gruprrltli cte luсгu репtru achizilii:

(Numс, l)rепumе)

Au fbst aplicate criterii рспtrч achizi{ii pulllice dчrаЬilе (achizitii verzi)?

Virl<larclt tle lrchizilic сч ТУА rJin сопtrасУ c(,ntrilcte а lotului/loturitu. n.nt-саrе 1ltl ttlst aplicrrte сritегii r_le <lurabilitate flci йD;; 
- '-'-l''vtЧr.l'r |'!|l

(itdica|i .r,,r,n 
"r, 

ii-',i1
соdu| Срv al lоJulчi/lоtчгilоr репtrч саrе аu ftlst aplicate criterii ded u гаьi litate:

u,ijji;;:,l[,..tritlцirе 
pentru lotul/lrrturile ропtrч саrс аu |.clst aplicate c.it"ril сс, Рге{ul cel mai scazut п

costul cel mai scёzut п
Cel mai bun гарогt саlitаtе-рге1 п
Cel rTai Ьuп гароЦ calitate-iosi п

6



Model - tip

privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 10.01.2022 r.

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

II1. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denu mirea autorit i f i i  contractante Primaria s. Cazaclia
Localitate s. Cazacha
IDNO 100760t004445
Adresa UTA Gdgduzia, s. Cazaclia, str. Lenin,

99
Numir de teleftrn 0-29T-67 -2-36. 0-29|-67 -l -28
Numir de thx 0-29t-67-2-36
E-mail oficial
Adresa de internet c azaclia.primari a(@mail. ru
Persoana de cont 'act
(nume, prenume, tele/bn, c-mail)

Biicli T atiana, 0(29 I) 6l -0 -99,
cazaclia.prtmaria@mail.ru

I ' ipul proccduri i  de achizif ie Cererea ofertelor de preluri r
Licitafie deschisd n Altele: fl

0biectul lchizi{ici flpo4yr<rrr nzrr ar^:zfl Arrfl
rroABe4oMcrBeHHbrx yrpexr4euufi
rrpr4M3prrr4 cela Kasalcrtus sa I
rronyroArre 2022 rola

Cod CPV I 580000-6
Valoarca estimali a achizit iei 50i 112,00 nef i
Nr. gi lirrk-ul procedurii (se va indica din cadrul
porl al u I u i gtrv( rna me n ta I www. mte nde r. sov.md )

Nr:21048792
Link: ocds-b3 wdp 1 -MD -l 639 65 43 62654

Data publiclr i i  dnuntului de part icitrare r6.12.202t r.
Data (datclc) qi rcfcrinfa (refcrinfele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Olicial al Uniunii
Europenc privind proiectul (proiectele) la care se
ret'crin anuntul respectiv (dupd caz)

IV. Tipul contractului de
ach izi f ie/acord ulu i-cadru

Bunuri r Servicii n Lucr6ri n

Contractul i Ie lchizi l ie/acordul-cadru se referl la
un proicct qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniuni i  Europene

Nun  Da  E

Sursa dc finan{are Buget de stat r Buget CNAM n
Buget CNAS I Surse externe n
Alte surse: [Indicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de
achii i[ie/ aconlului-cadr u

28.12.202T r.

Denumirca operatorului econornic SA <Iusintertrans>

*rl 
data contractului de achizif ie/acordului-N r : 5

Data: 04.01 .2022 r.



Valoarea contractului de ac}l,u,ilielacordului=
cadru

Fdrd TVA: 44 738.30 rcir
Inclusiv TVA: 48 315,74 rcfr

'fermen de valabilitate 04.01.2022r.
' l 'ermen de executie 15.07.2022r.

V. Date cu,privire la modilicirile necesare a li efectuate:

' I ' ipul rnurl i t icir i !or Micqorarea valorii contractului r
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarcl livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezeliereacontractului r
Altele: IIndicatiJ

Temeiul juridic n.c) v.(1) q.J7 3ar<oua PM <O
rocyAapcrBeunbrx 3aKyrrKax) Nb 131 or 03
prrorrfl2015 r.

Creqterea pre{ului in urma modificfirii
(dupd caz) , ".i

SA <<Iugintertrans> - pacroprHyrb AoroBop

Modificarea anterioar[ a contractului de
aclrizitii p u lrlice/a co rdu I ui-ca dru ( dup d c az)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte inforrnatii rel'ivante

VI. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modiflcare:

(Se vor indica natui,a ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sou valoarea bunurilor, natura ;i
amplo ar e a s erv i c iil or)
1. l-Io loroBopy Nl 5 or 04 rnBaprr 2022 r. c SA <Iugintertrans>>, 6uJt 3aKrroqeu .4oroBop Ha cyMMy
48 315,14 (copox BoceMb rr,rc.f,rr rprrcra rrrrHaArlaru) neen 74 6ass c H[C. Corrauro n.c) u.(l) q.77

3aroua PM (O rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrrKax), Aannrrfi Aoronop pacropraercs, TaK KaK AoroBop He

.4oJrlr(eH 6ul6rns ilpucy)KAeH coorBercrByroqeMy KoHTpafeHry SA <Iugintertrans)) BBrI.4y
cepbe3Holo HapyrueHr,rn o6nsarerbcrB, Bbrrer{arorqux us 3aICoHa PM (O rocyAapcrBeHHblx 3arylKax)
I lb 131 or 03 zror{.2015 r.
O$ep"r'a iloAarrHar oKoHoMuqecKLrM afeHTou SA <Iugintertrans> no lory 3
<xle6o6y:roqHbre r43rerfirtr>>.flBJrrercr oruu6oquofi, a nntenuo B rleHoBoft cnequSuKaIII4Ir HeBepHo
yKa3aHo Har.rMeHoBaurae <Bylo.rxa c4o6uar <Kpouma))) I,I KoJII,ItIecrBo Aassofi rIo3I4II[[, B
pe3ynbrare qero ra-Klr(e HeBepHo yKa3aHa rr cyMMa c H[C.
Ofepta sKoHoMr4r{ecKoro afeHTa SA <Iugintertrans> He coorBercrByer rexHl4qecKIaIr,r rpe6onauva u
KprrTepr.rrrM, rrpeAycMoTper'rHblMpl B rlpnrnarueHr4n Ha yilacTl4e.

Vil. l)escrierea circumstanlelor care au ficut necesarl modificarea:

(Se vor indica ntotivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

llpeAro>xeHue pa5o.{efi fpyrtrtbr rro 3aK]rlKe roBapoB ra vcnyr lpr,rMsprar c. Ka3aKnut pacropfnyrb
loroBop Nb 5 or.04 flHBapr 2022 r. c SA (Iugintertrans). TaK KaK AoroBop He .qonx(eH 6br.rr 6blrb
nprEclznqeu cootnercrnlrroueN,rlz KouTpareury SA <Iugintertrans> BsH.4y cepbe3Horo Hapylrregs{
o6ffale.lrbcril. rJbrreKarouux r{3 3aKoHa PM (O rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrKaxp Ne 131 or 03 uroff 2015
f .

VllI. Rezultatele examinflrii:



ln baza deciziei grupului de lucru de modificare
din 06.01.2022 r. a fost incheiat acordul aditional
2022 r. c SA <Iugintertrans>

a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 3
privind pacroprHyrr loronop J\b 5 or 04 sHnaps

Denumire operator
economic

Nr. qi data acordului
aditional

Valoarea inodificltilor (dup-d cazll*
Fhrn TVA Incluii$Tq[ i

SA <Iuginteftrans> s | 04.0r.2022 44 739,30 48 31s.74

pului de lucru:

Prenume)

blice: mun. chi;indu,;os. Htnce;ti, 53;tel.: 022-820-703; fax: 022-g20-72g:'. gov. md ; www. tender. gov. md
d pentru solulionarea Contestaliilor: mun. Chisindu, bd. $tefan cel Mare ;i S/iint,

iel. :022-820-65 2 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail:contestatii@ans c. md ; www, ans c. md
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