










model-tip

DARE DB SIIAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

din 04.0L2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

ttrASF Spitalul Clinic Municipal ,,Sfdnta TI91!qL

MD-2068 mun. Chiqindu, str. Al.lq B!tt9.1-1
1 0036001 52592

mun. Chisindu, str. Alecu Russo, 11

022441185,022438237
02244fi85
ach:izitii. sf.trei ail.com

ital.sf.treime.md
Nina Lipciu

V
tr

D

Denumirea autoritl{ii contractqnte

NumIr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
fe*soanu de contact (nume, prenume, telefon,

2. f)ate cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate tr"ab*.* ofefielor de preluri nlicitalie deschisd

aAltele: Undiaatil
Piocedura de achizi{ie re1glall @upd caz) Nr:

fiput obiectului contractului de achizi(ie/

acordului-cadru

Bunuri EI Seivicli I Lucrdrt n

fructe ;i tepume pentru trimestrul I a'2022

(repetat)
Obiectul achiziliei

Cod CPV 03200000-3

E"prn...* motivului/tcmeiu.lui privind
:rlegerea procedurii de atribuirc (in caztrl

ctpliciirii ctltor procedttri decdt licitctlict

cleschisir)
p.occauia de atribuir e (se va indica din cadrul

ltortalului guvernanrcntal

tt tt,v,. mt e nder. goy. ryd)

Nr',21048621nffi@t
b3'w'dp 1 -MD- 1 6 3 9469! 6 7 1 7 7 ?tab:contract-nqlLigs

Data publicarii: 14.12.2021 
-A a"irizllijmd; n e-licitatie.md; n yptender.mdPlatforma de achizilii publice utilizatit

Procedura a fost inclusri in planul de

achizi{ii publice a autorit6{ii contractante

MDa nNu
L,
http : // spilalsiItgitug. md/

,q,nunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
-la,,-L<-
on.otA*uail nsistem dinamic de achizilie

MLicitatie elpctronicd rCatalog electronic-fehnici Ei instrumente spccifice de atribuirc
(dwtu caz)

Sursa de finan{are nlluget de stat; ElBuget CNAM; iluuget UNAS

nsurse externe; MAlte surse: Surse proprir 
-

Valoarea estimatfl Aei, fard TVA) 19,0100

3. Clarific[ri privind tlocumenta{ia de atribuire: 'NU AU IOST

Localitate
IDNO
Adresa



(se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarfficdri)

Data solicitIrii clarificlrilor
f)enumirea operatorului econorn.ic

Expunerea succinl;I a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succintl a rlsPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz,

'fermen-lirnit[ de depunere qi cleschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: NU Aa FOST

(Se va completa ln cazul in care au fost operate modiJic:dri)

Pnc)icayi sursa utilizatd;i data publicdriil

finclicali numdrul de zileJ

IDNO

SRL Prodagrotrade I 0 I 4600029375
100t7600043788SRL "Lovis Angro"

6. Informa{ii privind ofertele clepuse gi ctocumentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de

citre operatorii econom iciz Conform dutelor sIA RSAP Mtencler

Denumirea operatorului economic

Documentele ce cornstituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezentlt, nu cot"!!, nde)

Documente de calificare
Se va consmnl in: prezentat, ntat, nu cores,

(lnformalia privincl denumirea documentelor prezentote se va indica in conformitate cu cerinlele din
'do"cumenta;ia 

de atribuire Si se va consemna prin; preTentat' neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dor nu corespundecerin{elor de calificare))

7 , Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: Clonform anexei

Denumirea I Preful
Denumireai *;;;;.rri"i I orertei

lotului | 
"';;;;;.i. 

ltfErn"r'vA1*

Cantitate
qi unitate

de mlsurit

5. pind la termenul-limit[ (data 22.12.2$2l,ora 12r00), au depus oferta 2 ofertan(i:

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

Denumire
document

SRL "Lovis
Angro"

prezentatprezentatPropunerea
tehnicd

prezentatprezental

2

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnicc



Fructe qi

legume tr.l
a.2022

SRL Lovis Angro + +

SRL Prodagrotrade + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prttlul ofertei finale
(lnformasia privind "Corespundereo cu cerinlele de calificare" Si "Corespunde-req cu specificayiile

tehniCe " , Se vA ,Onrr*nO prin; ,, + " tn Cazul corespuntlerii ;i prin ,, - " t/7 cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

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

; bar" *ritoiii OE Prodagrotrade SRL prin care

solicitit atribuirea loturilor men{ionate urmdtorului

operator economic.

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate rt

Pentru toate loturile I
Alte limit6ri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofeftant: [lndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribtri contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai scizut o
Cel mai bun raport calitate-Pret n

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilo/, aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza uitQriilor: cel mai bun raport calitate-prel

sau cel moi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va contpleta in cazul in care ctfertele au fost reevcLluate repetat)

a solicitat: Nu s-a solicitat

Rrezmatul rispunsului
operatorului economic

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica(i: Dl

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic

Prodagrotrade SRL - lot nr.12, l5

Factorii de evaluare \ialoarea din ofertii Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea opglatglglul economlo n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul respinqerii/dcscalifi clrii



Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examin[ri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitatc qi

unitate de
mlsurl

Freful unit
(f[rn TVA

r Prcful total
(f:ir[ TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot.l, 2, 3,4, 5,

6,7,8,9, 10,

11,13,15,16

SRL "Lovis
Angro"

kg 193008,37 213763,00

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd: lotul nr.12, 14

in temeiul art.7l alin. 1 lit d p.6

Argumenta re: Lotul nr.l4 - oferte anulate (aufost detrtuse numai oferte care depdsesc cu 3Tok valoarea

estimatdaachizilie) 
-r---- -\" r t r

Lovis Angro ^SfiI - Lotul nr,12 - oferta anulatd (depdse;te cu 3p% valoarea estimatd a achizilie)

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

Denumirea operatorului
economic

Data transrniterii Modalitatea de transmitcre,

SRL Prodagrotracle
SRL "Lovis Angro"

28.12.2021 e-mttil

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de ptribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate at prevederlle art. 3l al Legii nr. I3I din 3 ittlie
2015privindachizisiilepublice) 

- ;'' . -'' t

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea terntenelof prevdzute de Legea nr. ] 3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aSrcplare, se e.fectueazd tn conforntitate cu

prevederile TITLULTJI IV Capitolul I (Calcularea Terntenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

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

V 6 zile ilr cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace efectronice qi/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
p!! rnlj I o 4ce el ectroni

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este ega15 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la ar1. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunic[riiprin
miiloace electronice qi/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice qi/sau fax n



Termen de

valabilital.e
al

contractului
/acordului-

cadru

Valoarea contractuluiNumlrul
qi data

contractului/
acorclului-citdru

ntreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

str6in

I)enumirea
operatorului

economic

3t.03.2022/Aff3,N/93M)3+04.01.2021

18. Informa{ia privintl achizi{ii publice tlurabile (achizi{ii verzi) (rubrica dat5 se completeazi doar in

cazul in care la procedura cle achizi{ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/ioturi pentru .o.. uu fost aplicate criterii de durabilitate):

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi(ii:

sho$2e %'hnzz
(Nume, Prenume)

Pritr prezent(t clare cle seamd, grupul cle lttcru declard cti lermentil cle aEteptare pentrut incheierea

cotrtractultti/contractelor inclicrile u-fost respectat (exceptand cazurile prevdzule cle urt' 32 cilin' (3) al Legii nr'

l3l din 3 iutie 2015 privirtd ach"iziliite )ubtice ), precum;i cri tn cazul clepunerii contestfiiilor ;il'sau

recepliondrii raponrtelir le monitoriT,are,irrunttuct aufost exuminate Ei solu(ionate'

prin prezenta clare 1e seamrt, grupul de lucru pentru achiziyii conlirmil coreclituclirtea des.frisuriirii procedurii

cle achiZilie, Japt pentru 
"urn 

ponitd rrispundere conform preveclerilor legale in vigoore'

1..$.

Aufostaplicatecriteriipentruachiziliipublicedurabile(achizilii
verzi)?

Valoarea clc achizi!ie cu TVA tlin contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost nplicate criterii dc

durabilitate (lei MI)):

cotlul cPV al lotulLui/loturilor pentru care :ru fost aplicate critcrii

tlc dur:rbilitate:

Criferiul dc rrtribuire pcutru lotul/loturilc ltclttru carc att fosl

aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raPort calitate-Pret il
Cel mai bun raPort calitate-cost n

Cod CPV

































DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigii publice

Nr. 23 din Q3.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autoritdtii contractante Primdria mun. Uneheni
Localitate mun. Unsheni
IDNO 1 00760 I 00 1 787
Adresa str. Nafionald,nr. T

Numir de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria ungheni(@yahoo.com
Adresa de internet www.unsheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Racovila T atiana, +3 7 3 69 7 29 89 7,
racov ita. tati ana(d.mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate rLicita{ie deschisd

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

Bunuri

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru semestrul I al anului
2022

Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guyernamental www. mtender. gov. md )

Nr: ocds-b3wdp 1 -M D- 1 637 567 955377
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -
MD-l 637 5 67 9 5 537 7 ?tab:contract-notice
Data publicdrii: 22.1 1 .2021

Platforma dC achizitii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procediira a fost inclusl in planul de achizi(ii
publice a autoritifii contractante

lDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://ungheni.md/wp-content/up load sl 202 | I 0 | lPlanul-
de-achiziYoCS%981i-2021 - 1 .pdf

Anunf de intenlie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1637567955377

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; rsurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei, ford TVA) 2 700 680.00



Data solicitlrii clarifi cirilor 22.rr.2021
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitflrii de clarificare Pulpa de gdind sI fie in general fErd os sau doar fbrd

osul de la spate
Exnunerea succintl a rlsounsului Pulpa de edind trebuie sd fie in seneral ftrd os.
Data transmiterii 22.1r.2021

Data solicitlrii clarifi cirilor 23.1r.2021
I)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare Din ce motiv prezinti, formularul ofertei?

Conform OMF nr.115 din 15.09.2021formularul ofertei
F 3.1 nu trebuie

Expunerea succinti a rispunsului AC are dreptul sd solicite gi alte acte pentru a examina ;
evalua corect oferte depuse. Vd rugdm sd vd conforma!
cerin{elor solicitate.

Data transmiterii 24.11.202r

Data solicitirii clarifi cirilor 23.tt.202r
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare..: Garantia p-u oferta, cite procente trebuie, nicdieri nu se

indicd?
Expunerea succinti a rispunsului Garanfia pentru ofertd - 2%o, garcntia de buni executie -

10%. Ne cerem scuze a fost o omitere tehnicd!
Data transmiterii 24.11.2021

Data solicit[rii clarificirilor 24.11.2021
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Cdte puncte de vriri la voi?
Expunerea succinti a rispunsului Avem 7 instituti
Data transmiterii 24.11.202r

Data solicitlrii clarificlrilor 24.rr.2021
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti,a solicitirii de clarificare Pastele din sort tare sunt grupe A, a1i solicitat gr V, aga

gen de paste nu sunt. Ce aveti nevoie ?
Expunerea succinte a rlspunsului Avem nevoie de paste din sort tare grupa A, a fost

greqeald mecanic[. Ne cerem scuze
Data transmiterii 24.11.202r

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

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

[Indicayi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit. @upd c az)

[Indicafi numdrul de zileJ

2



Nr. Denumirea operatorului ecorro*i" IDNO Asocialii/
administratorii

-

Aflrnrnrsfrofnr 1-al.^+^-: 1/^I
I SRL"Basuette" 1014600037741
2. SRL"Prodagrotrade,, 101460002937s Ad
3. SRL,,V.A. Struc" 003602028938

vr vvqu4 v I

-

Arlminictra+nr \/ A Q+.
A
a. SRL"Alim Total,' 014600000912 Adminictrot^' Et-L^i
5. SRL"Danova-Prim" 003609006827

U )arrs

6.
Aornlnlstrator Dani leico IvanSKL"l elemar" 003600098573

7-
8.

Aqmrnrsrator I eleuca Marian
Adm in istrator Smirnov Alexandru
Admlnistrator Grdd inaru Sersiu
Administrator And
Administrator Ferf

a Mihail
ii Dmitrii

Jt(L,,5lavena Lux 002600003240
CC"Nivalli-Prod"SRL 0066000101 12

9.

10.

DrI.L t-.romaolcar' 012609002395
SRL,,Dant-Agro" 00360900 I 903

/
/ 5. Pini la termenul-limitE (data

iru
13-12- 2021, ora-ll ' fi) ), au depus oferta l0 ofertanti:

qi aferente DUAE prezentate
6. Informafii privind ofertere depuse qi documentele de carificare

de citre operatorii economicii

i

Denumire document
Denumirea operatorului"".rr--i..

SRL"Baguette" SRL"Prodagrotr
ade"

SRL''V.A.
Struc"

SRL"AIirn
Tofclt'

(Se va const
Documentet" c" 

"onstituG 
oM

mna prin: prezentat. neDrezentnt n1
rropunerea tehnlca Prezentat Prezentet Prezentat Prezentat

Prezentat Yrezentat Prezentat Drczan
ft-D Prezentat Prezentat Prezentat PrezentatGaranfia pentru ofertd Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

^ Documente de califlrcare
Jie VA con.lcmnn nrin. hvD,Dbt^1

Cerere de participare Prezentat
nu

Prezentat Prezentat PrezentqlD ec I arajia priv ind. valabr-i ii@
ofertei

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat privinO
de Bugetul de Stat 

I

Prezentat Prezentat Prezentat

Dovada inregistrariilersoanei
juridioe

Prezentat Prezentat Prczentat Prezentat

Certifi cat de inofensivitate/
cal itate/con form itate/san itar
veterinar

Prezentat Prczentat Prczentat

Certificat de delinere a -
laboratorulu i atestat pentru
efectuarea controlului cal itdtii

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizatia san itar-veterinard de
funcfionare a depozitelor gi
incdperilor de pdstrare

Prczentat Prezentat Prczentat Prezentat i

r

Autorizafia sanitard de
functionare eliberat de ANSA

Yrezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizalia sanb itar-vete.in.ard de
funcf ionare a transportu lui
specializat

Prezentat Prezentat Prezentat Prczentat

Certificat de cont desclris in
bancd

Prezentat yrezentat Prezentat Prezentat

Denumire document
DenumiTea operatorului econo.ic

SRL"Danova Prim,' SRL"Telemar"



Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coresounde)

Propunerea tehnicd Prezentat Prezentat Prezentat
Propunerea financiari Prezentat Prezentat Prezentat
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat

Garantia pentru ofertd Prczentat Prczentat Prezentat
Documente de calificare '

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare Prezentat Prezentat Prezentat
Declaratia privind valabil itatea ofertei Prezentat Prezentat Prezentat
Certificat privind lipsa datoriilor de BugetuL
de Stat

Prezentat Prezentat Prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei iuridice Prezentat Prezentat Prezentat
Certificat de inofensivitate/
calitate/eonfu rmitatelsanitar vetefinar

Prezentat Prezentat

Certificat de definere a laboratorulu
penffu efectuarea controlului calitdt

atestat Prezentat Prezentat Prezentat

Autoriza{ia sanitar-veterinard de funcfionare
a depozitelor si incdperilor de pdstrare

Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizafia sanitar[ de functionare eliberat
de ANSA

Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizalia sanbitar-veterinard de
funcf ionare a transportul ui special izat

Prczentat Prezentat Prezentat

Certificat de cont deschis in banci Prezentat Prezentat Prezentat

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CC'Nivalli-
Prod"SRL

SRL"Dom[dicar" SRL"Dant Ago"

Doctmentele ce,,constituiC oferta
va consemna prin: prezentat; neprezentat, nu core

Propunerea tehnicd Prezentat Prezentat Prezentat
Propunerea financiard Prezentat Prezentat Prezentat 

r

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat

Garantia pentru ofertA Prezentat Prezentat Prezentat
Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu
Cerere de participare Prezentat Prezentat Prczentat
Declara{ia privind valabilitatea ofertei Prezentat Prezentat Prezentat
Certificat privind lipsa datoriilor de Bugetul
de Stat

Prezentat Prezentat Prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei iuridice Prezentat Prezentat Prezentat
Certifi cat de inofensivitate/
calitate/conformitate/sanitai veteiinar

Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de delinere a laboratorului atestat
pentru efectuarea controlului calitetii

Prezentat Prezentat Prczentat

Autofizalia sanitar-veterinarb de funcf ionare
a depozitelor $i ?nclperilor de pdstrare

Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizafia sanitard de funcfionare eliberat
de ANSA

Prezentat Prezentat Prezentat

Autorizafia sanbitar-veterinar[ de
func{ionare a transportului specializat

Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de cont deschis in bancd Prezentat Prezentat Prezentat

(Informalia privind denumireo documentelor prezentate se vo indica in conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))



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

Denumirea lotului
I)enumirea

operatorului
economic

Prelul
ofertei
(fhla

TVA)*

Cantitate;i
unitate de
masura

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rea cu

specificaliile
tehnice

Lotul l
Piine

SRL"Danova-Prim" I 92600,00 I 8000 kg + +

Lotul2 SRL"Alim Total" 70646.00 I set + +

SRL"V.A. Struc" 71517.00 I set + +
SRL"Prodagrotrade

),
80843,33 1 set + +

SRL"Basuette" 99870.00 I set

Lotul3
Pulpe de siini

CC"Nivalli-
Prod"SRL

I 84000,00 4000 kg 1- +

Lotu 4
Fileu de siini fhri os

CC"Nivalli-
Prod"SRL

120000,00 2000 kg + 't-

Lotul5
Fileu de curcan fbri os

2500 kg

Lotul6
Carne de bovini ffiri os

SRL"Domddicar" 540000.00 4500 kg -f T I

Lotul T

Carne de porc degresati
SRL"Slaven Lux.. 107160.00 2000 ks +

CC"Nivalli-
Prod"SRL

140000,00 2000 kg + +

SRL"Domddicar" 210000,00 2000 ke T +

Lotul S

Oui de siini dietice
SRL"Alim Total" 167450.00 85000 buc +

SRL"Dant Asro" 170000.00 85000 buc + +
Lotul9 SRL"Alim Total" 108580,00 set T +

SRL"Basuette" t14046,50 set + +

SRL"V.A. Struc" 114336,00 set T +

SRL"Prodagrotrade
,t

119655,00 I set T +

Lotul 10
Zahdr alb cristalizat

SRL"Baguette" 64710"00 4500 ke + +
SRL"Alim Total" 65700,00 4500 ke + +
SRL"V.A. Struc" 66645.00 4500 ke T +

SRL"Prodagrotrade
))

68750,00 4500 kg T +

Lotul 11 SRL"Basuette" 66020,00 I set + T

Lotul 12
Ulei de floarea soarelui

SRl"Danova-Prim" 54660.00 2000 + T

SRL"Alim Total" 65500,00 2000 + +
SRL"V.A. StruC" 67960.00 2000 T +
SRL"Baguette" 68340.00 2000 T +

Lotul 13

Suc de fructe
SRL"Basuette" 223300"00 55000 buc + +

SRL"Prodagrotrade
t,

23604r,67 55000 buc + +

SRL"Alim Total" 314600.00 55000 buc -t- +
Lotul 14 SRL"Basuette" 1s7040"00 I set -l- +

SRL"Prodagrotrade
,,

168183,33 1 set T +

SRL"Alim Total" 769762,00 I set + T

Lotul 15

Pegte congelat Hec
SRL"Telemar" 180000,00 4500 ks + -1-

SRL"Basuette" 213750.00 4500 ke + +

SRL"Alim Total" 216360.00 4500 ke + +
Lotul 16

Conserve de peqte ulei
macrou

SRL"Prodagrotrade
))

47708,33 2500 buc + +

SRL"Alim Total" 21600.00 2500 buc + +
SRL"Basuette" 64575.00 2500 buc + T



Lotul lT SRL"Baguette" 59419.50 I set + +
SRL"Prodagrotrade 99069,33 I set + -f

Lotul 18

ChiflI cu stafide qi mac, in
asortiment

SRl"Danova-Prim'" 745?0,00 23000 buc f T

Lotul 19
Banane

SRL"Prodagrotrade
,t

81000,00 4000 kg + .F

SRL"Basuette" 82920.00 4000 ke + T

SRL"Alim Total" 87680.00 4000 ke + +
Lotul20
Portocale

SRL"Prodagrotrade 63000,00 3500 kg + +

SRL'lAlim Total" 71085.00 3500 ks + +
SRL"Basuette" 772r0.00 3500 ks + T

Lotul2l
LimAie

SRL"Alim Total" 13 152.00 600 ke + +
SRL"Prodagrotrade

tt
13750,00 600 kg + +

Lotul22
Avocado

SRL"Baguette" 23980,00 1000 kg + +

Lotul23
Mere

SRL"Alim Total" 28950.00 5000 ks + +
SRL"Prodagrotrade

tt
32870,37 5000 kg + +

I

SRL"Basuette" 416s0,00 5000 ke + +
Lotul24 SRL"Basuette" 517 57 .50 1 set + T

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finate (Informayia privind
"Corespundereo cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va
consemna prin: ,, + " tn cozltl 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 prefului anormal de
scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respin$i/descalifica{i:

6

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informalia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

t7.12.2021 SRL"Alim Total" Prezentarea actelor
confirmative privind
calitatea produselor:
tii{ei de casl Ei hrigci;
acte confirmative de la
producitor privind
disponibilitatea livririi
ouilelor pe toatl
perioada soliciti in
documentatie

Prezentarea certificatelor de
conformitate a tdi(eilor dfe casi qi
la hrigci
Nu a prezentat acte confirmative
de la producitor privind
disponibilitatea livririi oullelor pe
toati perioada soliciti in
documentafie.

r7.12.2021 SRl"Domadicar" Prezentarea certificatului
de de{inere a laborator.
privind efectuarea
calititii bunurilor

Prezentarea contractului incheiat
cu un laborator privind efectuarea
incercirilor de laborator

Denumirea oDeratorului economic Motivul respingerii/descalifici rii
SRl"Slavena Lux" Conform art.69, alin. (6), lit. b) al Legii nr.

13112015, oferta depusd nu corespunde cerinlelor
!q!q!ui la care a participat operatorul economic.

SRL"Alim Total" La lotul nr. 8 se respinge oferta conform art.69.



alin. (6), lit. b) al Legii nr.13112015, ofertantul nu

cerintele de calificare si selectie

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

1L. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

loturi:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate 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 fn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Factorii de waluare Valoarea din ofert5 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

Motivul reevalu irii ofertelor

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misurl

Prelul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(ffirn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lotul I
PAine

SRL"Danova-
Prim"

1 8000 kg 10,70 192600,00 208080.00

Lotul2 SRL"Alim
Total"

I set 70646,00 70646,00 84778,00

Lotul3 CC"Nivalli- 4000 ke 46.00 184000.00 220800.00



Pulpe de eiini Prod"SRL
Lotu 4
Fileu de giini
flri os

CC"Nivalli-
Prod"SRL

2000 kg 60,00 120000,00 144000,00

Lotul6
Carne de
bovini IErI os

SRL
"Domidicar"

4500 kg 120,00 540000.00 648000.00

Lotul T

Carne de porc
desresat[

CC"Nivalli-
Prod"SRL

2000 kg 70,00 140000.00 168000,00

Lotul S

Oui de giini
dietice

SRL"Dant-
Agro"

85000 buc 2,00 170000,00 204000,00

Lotul9 SRL"Alim
Totaltt

I set 108580,00 1085 80,00 126570,50

Lotul l0
Zahilr alb
cristalizat

SRL ttBaguette" 4500 kg 14,26 64770,00 69300,00

Lotul 11 SRL ttBaguette" I set 66020.00 66020.00 74000.00
Lotul 12

Ulei de floarea
soarelui

SRLttDanova-
Prim"

2000 I z 1,55 54660,00 65600,00

Lotul 13

Suc de fructe
SRL t'Baguette" 55000 buc 4,06 223300,00 267850,00

Lotul 14 SRL "Basuette" I set r57040.00 157040.00 I 88450.00
Lotul 15
Peqte congelat
Hec

SRL t'Telemar" 4500 kg 40,00 180000,00 216000,00

Lotul 16
Conserve de
pegte ulei
macrou

SRL
"Prodagrotradet'

2500 buc 19,08 47708,33 57250,00

Lotul 17 SRL "Baguette" I set 59419,50 59419,50 7 13 1 0,00
Lotul 18
Chifln cu
stafide gi mac,
in asortiment

SRL"Danova-
Prim"

23000 buc ) )z+ 74520,00 80500.00

Lotul 19
Banane

SRL
ttProdasrotradett

4000 kg 20,25 81000.00 97200,00

Lotul20
Portocale

SRL
ttProdagrotradett

3500 kg 18,00 63000.00 75600,00

Lotul 21

LImffie
SRL"Alim

Totalt'
600 kg 21,92 13152,00 1 5780,00

Lotul22
Avocado

SRL "Baguette" 1000 kg 23,98 23980,00 28780,00

Lotul23
Mere

SRL"Alim
Total"

5000 kg 5,79 28950,00 31250,00

Lotul24 SRL "Basuettett I set 5I777,50 51717,50 613 50,00

Lotul nr. 5 "Fileu de curcan fhrd os" se anuleazd conform art.7I, alin. (1), lit. a), deoarece nu a fost
propusd nici o ofertd din partea operatorilor economici.

Lotul nr. 22"Avocado" se anuleazd, confonn art.7I, alin. (1), lit. c), deoarece nici unul dintre ofertanfi
nu aintrunit condi[iile de ca]ificwe prevdzute in documenta[ia de attibuire, <
Anularea procedurii de achizilre public6:I

L



,i

In temeiul art.

Argumentare:

7l alin. lit

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura d-e atribuire despre deciziile grupului delygru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitite cu prevederile art. 3I ai Legii nr. 13l din 3 iutie2015 privind achiziliile pubtice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

a6zileincazul@
miiloace electronice gilsau fax I

-

t_J I I zrte rn cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice silsau fax n
! l l zile in cazul transmiterii c-munice.ii prin
mijloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netrans@
mijloace electronice gilsau fax n

(Selectali termenul d9 a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efctueazd tn conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al itrpu6y;r,,Moldova).

17 . C ontr actu I d e achwi[ie / aco rd ul-ca dru in ch eiat :

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Baguette" 23.12.2021 e-mailSRL"Prodagrotrade,, zJ.rz.202l e-mailSRL,,V.A. Struc" 23.12.2021 e-mailSRL"Alim Total" 23.12.202r e-mailSRL"Danova-Prim" 23.12.2021 e-mailSRL"Telemar" 23.12.2021 e-mailJr\LrrJlavclra Lux 23.12.2021 e-mail
C C' T.,l iva I li-Prod" S RL 23.12.2021 e-mailSRL"Domddicar" 23.12.2021 e-mail
J^Lrr-Lall[-Agr0 23.12.2021 e-mail

Tg .i:I dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiili

cazul in care valoarea estimat[ a cont.actului este

cazul in care valoarea estimatd a cont ictuiuieste

achiziliile publice

egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin (3) al Legii nr. t3l din 3 iulie 2015 privind

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

C"d CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

ft-iT; ,,:;,,";;"
rl::i:::: ;i:t:

SRL"Baguette" 2
03.0t.2022 r5800000-

6
621667.00 732260.00 30.06.2022

SRL"Prodagrotrad
e"

3 03.0r.2022 l 5800000
191708,33 230050.00 30.06.2022

SRL"Alim Total" 4 03.01.2022 l 5800000 221329,00 258379,50 30.06.2022
SRl"Danova-
Prim"

5 03.01.2022 r 5800000
321790,00 354180,00 30.06.2022



SRL"Telemar" 6 03.01.2022 15800000 180000,00 216000,00 30.06.2022 

CC"Nivalli- 7 03.01.2022 15800000 
444000,00 532800,00 

30.06.2022 
Prod"SRL 
SRL"Domădicar" 8 03.01.2022 15800000 540000,00 648000,00 30.06.2022 

SRL„Dant-Agro" 9 03 .01.2022 15800000 170000,00 204000,00 30.06.2022 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Temovschi Dionisie 
(Nume, Prenume) 

1() 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr.  1 din  04.01.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Autoritatea Aeronautică Civilă 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1012601000074 

Adresa bd. Dacia 80/2 

Număr de telefon 022 823 500 

Număr de fax 022 529 118 

E-mail oficial  info@caa.gov.md 

Adresa de internet www.caa.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Veronica Oneșciuc 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de transport auto (mijloace de transport cu 

şofer) spre şi de la serviciu al salariaţilor 

Cod CPV 60100000-9 

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-1638884354874-PN-

1638884354874 

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

b3wdp1-MD-1638884354874?tab=contract-notice 

Data publicării: 07.12.2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.caa.md/plan-achizitii-3-178 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   □Catalog electronic 

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

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 468 000,00 MDL 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[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 24.12.2021, ora 10:00), a depus 1 ofertant 2 oferte pentru fiecare lot 

separat: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. ÎSC „Emil & Ian Service” S.R.L. 1007600068671 Nelly Zastavnetchi 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 

economic 1 

ÎSC „Emil & 

Ian Service” 

S.R.L. 

Operator 

economic 2 

Operator 

economic 3 

Operator 

economic n 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat -- -- -- 

Propunerea financiară prezentat -- -- -- 

DUAE prezentat -- -- -- 

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 

nu a fost solicitat -- -- 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare prezentat -- -- -- 

Declaraţie privind 

valabilitatea ofertei 

prezentat -- -- -- 

Certificat/decizie de 

înregistrare a 

întreprinderii 

prezentat -- -- -- 

Autorizarea privind 

dreptul de a presta 

serviciile de transport 

solicitate 

prezentat -- -- -- 
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Certificatul valabil de 

efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, 

contribuţiilor, eliberat 

de Serviciul Fiscal de 

Stat (după caz) 

prezentat -- -- -- 

Declaraţie privind 

lista principalelor 

livrări/prestări 

efectuate în ultimii 3 

ani de activitate 

prezentat -- -- -- 

Extras din raportul 

financiar 

prezentat -- -- -- 

Declaraţie privind 

dotările specifice, 

utilajul şi 

echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a 

contractului 

prezentat -- -- -- 

Pașaportul și manualul 

tehnic a mijloacelor 

de transport 

prezentat -- -- -- 

Declaraţie privind 

personalul de 

specialitate propus 

pentru implementarea 

contractului 

prezentat -- -- -- 

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

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

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

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Operator economic 1 

ÎSC „Emil & Ian 

Service” S.R.L. 

252 450,00 255 zile + + 

Operator economic n -- -- -- -- 

Lot 2 Operator economic 1 

ÎSC „Emil & Ian 

Service” S.R.L. 

252 450,00 255 zile + + 

Operator economic n -- -- -- -- 

* 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) 
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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 

-- -- 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Ruta 

Buiucani-

Aeroport-

Buiucani 

(55 km tur 

retur) 

ÎSC „Emil & 

Ian Service” 

S.R.L. 

255 zile 990,00 252 450,00 252 450,00 

Ruta Ciocana 

– Aeroport – 

Ciocana 

(55 km tur 

retur) 

ÎSC „Emil & 

Ian Service” 

S.R.L. 

255 zile 990,00 252 450,00 252 450,00 

 

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  

ÎSC „Emil & Ian Service” 

S.R.L. 

28.12.2021 [se specifică SIA RSAP, e-mail, 

fax, poștă, etc] 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire

a 

operatoru

lui  

economic 

Întreprinde

rea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/

acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

ÎSC 

„Emil & 

Ian 

Service” 

S.R.L. 

Cu capital 

străin 

 

8 
03.01.2022 60100000-9 504900,00 504900,00 31.12.2022 

 

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 achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 

















Dare de seamd de atribuire a contractului de achizi{ii publice

Nr.ldin(lj,ol' 1022

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

Denumirea autoritilii contractante i.M. Regia,,Autosalubritate"
Loealitate Mun.ChiSinau
IDNO 1004600028447
Adresa nlun.Chisinlu,str.27 Manie 1918,nr.14

Nulilir‐ de telelon 022582869
‐Nulnir de fax 022582869
E‐mail o■ cial inforegiaauto@gmail.com
Adresa de internet autosalubritate.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP

ヱ10壁]ul■ 191暉よレitie repeta伍 ″″

"グ

εο″ Nr:―

Tipul obiectului eontractului de achizifie/
acordului-cadru

scrvloll

Servicii de transportarea a degeurilor manajere la gunoiqtea
municipal6 Tintireni

Cod CPV 90500000-2

alellrea“roceduri de itrib■ ir`滋lι″″′
″ ′7ι酔″‐

lα
施 ″ ″′b“″ ′′ ル″′

‐‐
|′た″α″α

≦::i窒聖:`::を1立2三二二_'            '
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
″″″.“′ '.sov.md)

Nr: ocds-b3wd 1-MI)‐ 1635421126168
Link― ul:

hips:〃achizitii.ind/ro/public/tcndcr/21046015/1oブ 11531314/

Data publicirii: 28.10.2021
Platforma de achizi{ii pufiice utilizati achizitii.ind;

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi!ii publice a au(oritilii contraclante

Da

Link-ul : http://autosalubritate.md/planul-de-achizitii202 I /
Anunt de intentie publicat,n BAP(グ ″′グσα″ Data: -

Link‐ ul

`I｀ ebnici oiinstrulnente s‐ pecince de atribuire

とを空ク■9″
Licitatic clcctronica

Sursa‐ del日nantare Buget propriu
Valoarea estimati (ai力″ク

『
フηl 4791600

I)ata sOlicitirii clarilnc】 rilor nu sunt
I)enumirea o ratorului economic
Ex unerea‐ succinti a solicitirii de‐ clariicare

Ex unerea succinti a r5s unsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

Rezumatul modificlrilor Nu sunt

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Radu Ra!a, 06850073 0, achizitiiasl@gmail.com

Obiectul achizitiei



Publicate ln B想 /alte mijloacelor de_inbrmare

__(1::|:Izi12‐

`:!1_`:::`:::`12_____              

‐ ‐|
μ″グ′ο″7Sツ rSα ″″″zα″ ′ゞグα′α′″ら′′ο″′′

Termen-limiti de depuneie.fi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zile]

NL Denumirea operitorului economic IDNO Asocia,1/

adnlinistratorii

Eduard Turcule!

5. PAnI la termenul-limitl (data 2 dec202l,l0:00), au depus oferta un ofertant:

I:)enuinire docuinent

tehnioこ +

Pro laraun erca +

DUAE +

Garall entru ofertl +

+

Certificat de atribuire a contului balcar +

Certificat de inre istrare a derii +

cc■incate dc

Declara a C +

Ce■ 1■o漬 .SFS +

Ultimul ■linanclar +

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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pretul

oたrtei

(fhri

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
' misuri
'(bucn!il
perechi)

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii dc transpOrtarca a

dcOCurilor mana」 Crc la
gunoi,tea     l■ unicil)ali

工11"Cni

Luntracom
SRL

+ +

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

Data
solicitirii

()peratorul econo11lic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
0壁里二聖lui∝OnOmiC

08.12.2021 Luntracom SRL Solicitarea informaliei suplimentare
privind fundamentarea economicl a
tarifului de transportare

au prezentat calculele
ncccsarc

Denumirea operatorului economic Motivul res in erii/descaliicЙ ril

2

Luntracom SRL 1004600039906

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi docurnentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

Luntracom SRL

0おlta

inmatriculare +

raspundcrc

63,73 90000
tone

9. Ofertanlii respingi/descalificali: nu se aplicl



13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalu1lrii Ofbl■ elor Nusea lic五

Modinclrile O te

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depusein cadrul procedurii de atribuire s-a decis
Atribuirea contractului de achizi{ie pubtic5,/acordului-cadru:

I5. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Factorii`de evaluare Punctajul calculat

onderea

Denumire factorul n
]t二

~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eg,derCa
Denumirea operatorului economic n

「
onderea

Denumire factorul n
|、

~~~~~~~~~■ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

E9ndCrCa

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate,i

unitate de

nlasura

(unitlti)

Pretul unitar

(cu■'ヽ/A)
Pretul tOtal

(饉轟 TVA)
Pre{ul total

(inclusiv
TVA)

Scrvicii dc transpOrtarca a

dc,curilor manacrc la
gunoi,tea      municipali

工1」空

"i

Luntracom
SRL

76,47/tona 5735700 6882840

Denumiiea operatorului
eco1lolnic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Luntracom SRL 21.12.2021 e-mail

Denumirea
operatorului

economic

Intrep‖ ndere
a:  ‐  ‐

Cu capital

l■ autohton/

cu capital

mix″●sOcierё/

Ci ti,i機1111

strain  '

Numlrul
!i data

contractului,/ acordului-
cadru

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

Luntracom
SRL

Capital
autohton

248
31.12.2021

5735700
31.12.2022

3

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile.

11. Criteriul de atribuire-aplicat: Pre{ul cel mai scizut

12, Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se aplici

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: nu se aplici

Valoarea din ofertd
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1

Total

Denumire factorul I

90 000 tonc

6882840



Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se

completeazi doar in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate
criterii de durabilitate qi s-a lncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate): nu se aplicl.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra declard. cd termenul de as,teplare pentru tncheierea
contructului/contractelor indicate afost rcspectat (exceptdnd cazurile prevdzate de afi, 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilot qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceaEtea aa fost examinate qi solulionale.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentu achizilii confirmd coreclitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care.poa d rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizitii:

Zttι/くみク′
Qllume, Prenume) (Semndtur.

T q
=′ ,̈
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziționarea  
serviciilor de telefonie fixă pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022 

 
Nr. 01/22 din 03.01.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare 

Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie fixă pentru perioada 
01.01.2022-31.01.2022 

Cod CPV 64210000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

La data de 15.11.2021 a fost inițiată procedura 
privind achiziționarea serviciilor de telefonie 
fixă pentru anul 2022 cu publicarea în SIA 
RSAP (MTender), iar la 08.12.2020 a avut loc 
deschiderea ofertelor, fiind depuse 3 (oferte). 
Deoarece, la etapa actuală procedura se află în 
statut de evaluare a ofertelor, iar în momentul de 
faţă, oferta pentru lotul nr. 2  depășește cu 30% 
valoarea estimată a achiziţiei, autoritatea 
contractantă a decis, în temeiul art. 56 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, şi în condiţii de maximă urgenţă şi 
strictă necesitate, demararea procedurii privind 
achiziţionarea serviciilor de telefonie fixă (2708 
numere)  pentru perioada 01.01.2022 – 
31.01.2022 prin procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
pentru asigurarea activităţii subdiviziunilor 
structurale şi teritoriale  ale ASP cu serviciile de 
telefonie fixă. 

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 

Nr: - 
Link-ul: - 

1 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md


www.mtender.gov.md) Data transmiterii Invitației de participare: 
27.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată - 

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: 16.11.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/b
ap_nr_89_1.pdf 
 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 41 158,95 

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

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

5. Până la termenul-limită ((29.12.2021, ora 10:00), la data de 29.12.2021, a depus oferta 
1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/administratorii 

1 S.A. „Moldtelecom” 1002600048836 - 
 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 
de zile 
Declaraţie pe propria răspundere, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, 
semnată electronic de către operatorul economic 

 
Prezentat  

Dreptul de a presta servicii de telefonie fixă pe 
teritoriul Republicii Moldova - Copia documentului 
permisiv sau link-ul pentru accesarea unei baze de 
date, semnată electronic de către operatorul economic 

 
Prezentat 

 
2 

 

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


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 
specifica

țiile 
tehnice 

Servicii de telefonie 
fixă (2708 numere) 

S.A. 
„Moldtelecom” 

39 584,17 --/-- + + 

* 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 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

3 
 



Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea lotului Denumire 
operator 
economic 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Preț  
unitar 

(lei, fără 
TVA) 

Prețul 
total 

(lei, fără 
TVA) 

Prețul total 
(lei, inclusiv 

TVA) 

Servicii de telefonie 
fixă (2708 numere) 

S.A. 
„Moldtelecom” 

--/-- 39 584,17 39 584,17 47 501,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 
Denumirea operatorului economic 

 
Data transmiterii  

 
Modalitatea de transmitere  

S.A. „Moldtelecom” 30.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea  
operatoru 

lui  
economic 

 
 
 
 
 
 

Între
prin 

derea 
Cu ca 
pital 
au 

tohto
n/ 
Cu  

capita
l mi 

xt/aso
ciere/

Cu 
capi 
tal 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
 
 

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA, lei 
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S.A. 
„Moldteleco

m” 

-  
Nr.1  03.01.2022 64210

000-1 

 
39 584,17 

 
47 501,00 31.01.2022 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

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

de atribuire a contractului  
privind achiziționarea serviciilor de telefonie fixă pentru anul 2022 

(pentru loturile nr. 1 şi nr. 4) 
 

Nr. 135/21 din 31.12.2021         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
Cod CPV 64210000-1 
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-1636978249876 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1636978249876?tab=contract-
notice 
Data publicării: 15.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 16.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_89_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 
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Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 993 736,32 

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

 

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

5. Până la termenul-limită (data 07.12.2021, ora 10:00), au depus oferte 3 (trei) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/administratorii 

 
1 „Moldtelecom” SA   

1002600048836 
 
- 

2 „Arax Impex” SRL 1002600041697 - 

3 „StarNet Solutii” SRL 1013600032967 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Moldtelecom” SA „Arax Impex” SRL „StarNet 

Solutii” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

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

Conform 
termenului solicitat 

Conform 
termenului solicitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat 

*Dreptul de a presta servicii de 
telefonie fixă pe teritoriul 
Republicii Moldova - copia 
documentului permisiv sau link-ul 
pentru accesarea unei baze de date, 
semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat prezentat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În aşteptare 

*Experienţă specifică în prestarea 
serviciilor similare (art. 22 alin. (2) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind 
achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate, completată 
conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic. Prestările de servicii se 
confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi 
fiscale) emise sau contrasemnate 
de către beneficiarii de servicii, 
confirmate prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 

prezentat prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în 
Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 

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

prezentat 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: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 
Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Servicii de telefonie fixă pentru anul 2022 
Lotul nr. 1  

Servicii de telefonie 
fixă (446 numere) 

S.A.”Moldtelecom” 372 036,67 
 

--/-- 
 

+ 
 

+ 

Lotul nr. 2   
Servicii de telefonie 
fixă (2708 numere 

S.A.”Moldtelecom” 596 273,33 
 

--/-- 
 

+ 
 

+ 

Lotul nr. 3 
Servicii de telefonie 

fixă mobilă 

S.R.L. ”Arax Impex” 107 500,00 --/-- + + 

S.A.”Moldtelecom” 110 000,00 --/-- În aşteptare 

S.R.L. „StarNet 
Soluţii” 140 000,00 --/-- În aşteptare 

Lotul nr. 4  
Servicii de închiriere 

a liniilor fizice 
directe (3 linii) 

S.A.”Moldtelecom” 4 080,00 

 
--/-- 

 
+ 

 
+ 

 

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

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

 

Motivul respingerii/descalificării 

S.A.”Moldtelecom” În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic 
pentru Lotul nr. 2, deoarece nu corespunde cerinţelor expuse în 
documentaţia de atribuire, şi anume, operatorul economic a 
prezentat oferta ce depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

S.A.”Moldtelecom” În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic 
pentru Lotul nr. 2, deoarece nu corespunde cerinţelor expuse în 
documentaţia de atribuire, şi anume, operatorul economic a 
prezentat oferta ce depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea lotului  Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Canti
tate și 
unita 
te de 
măsu

ră   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

1 Lotul nr. 1  
Servicii de telefonie 
fixă (446 numere) 

 
„Moldtelecom” 

SA 

 
--/-- 372 036,37 372 036,67 

 
446 444,00 
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2 Lotul nr. 4  
Servicii de închiriere 

a liniilor fizice 
directe (3 linii) 

 
„Moldtelecom” 

SA 

 
--/-- 4 080,00 4 080,00 

 
4 896,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuţa şase din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publică pentru Lotul nr. 2 privind 
achiziționarea Serviciilor de telefonie fixă (2708 numere). 
Argumentare: deoarece oferta depășește cu 30 % valoarea estimată a achiziţiei, calculată 
conform prezentei legi. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

S.A.”Moldtelecom” 
S.R.L. ”Arax Impex” 
S.R.L. „StarNet Soluţii” 

 

29.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/
Cu capi 

tal 
mixt/as
ociere/
Cu capi 
tal trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
 

Valoarea contractului 

Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acord
ului-cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

S.A.”Mol
dtelecom” 

 

 
- 

 
Nr. 

2313 

31.12.2021 
 

64210
000-1 

376 116,67 451 340,00 31.12.2022 
 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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l. Ilete cu prhir h ertoritrtee aontrrchnti:

Denumirea autorititii oortmctente L\ISP lnstitutul de Cardioloeie
Localitate Mun. Chisinau
IDNO I 003600 1 506 l 3
Adresa Testemitanu 29ll

umir de
Numir de fax 022 73-36-00
E-mail oficial icachizitii@sm a i l. c om
Adresa de internet htto ://icardiolosie. m d/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Stoicev Tatiana 022 256-125,
icachizitii@gmail. com, sto ice v2 02 I @ grn a i I . c om

N telefon

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

Cod CPV
Erpunerea motivului/temeiului privind
afqerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicHi altor proceduri decdt licitalia
deschisdt
Procedura de atribuire (se t,a indica din cadrul
portalului
u-rr-t+.. mt e nde r. got. md. t

gtnernamental

022 72-72

nCererea ofertelor de

Bunuri

Produselor alimentare pentru semestrul I. anul
2022, REPETA
I 5 1 00000-9

Link-ul:
notice129092

httos ://e- I ic itatie.md/contract-

121111202122:04

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

rocedurii de atribuire anlicate
Procedura de achizitie renetati

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1636744878801-EV-
1636747447470

Plerforma de achizitii publice utilizatl e-licitatie.md
nDa

Procedura a fmt inclusi in planul de
reizitii prblice a autoriti$i contractante

Linli-ul cdtre planul de achizitii
http: icardiologie.md sp.
icntent uplcads llj: I {-18 l':,".-"::

publice publicat

-_:--- \ t- I - Ii
-^i l:_- ',i.---

-urr! de irterfe prblicet ir BAP ,dz@ cir

T.hki 5i irstnrcrtc ryccifce dc eribrirc , i:.--=e =:{r-r:ci
-ir*i --.=
sre & furrrrt 3_: ,:4. !_L{_



.3- Ctrrigri Fir-a lrcrsie & rriHu
\* :u ;r;;s.e&i t! l:{=ri- vt cr;tt rz-*-rsl -<art+rr* ;'x*h.

Dett solkitlrii clerifcirilor
Ilenniree opentorulai economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rilspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pind la termenul-limitl (data 29llll202l12:00 ), au depus oferta l0 ofertanfi:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare

pndicali sursa utilizatd qi data publicdriil

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor nrelu
[Indicali numdrul de zile]

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I Floreni.. SRL 1 00260 1 00205 5 Saulschi Vladimir
) AVT LUX COM.. SRL 1014600040053 Dumitru Muset
1 Produse de Familie.. SRL 10106000101 I I Iacovet Viorel
4 SRL..BAGUETTE.. t0t460003774r Curdova Svetlana
f, Dorianis & Co.. SRL 1003601001929 Busa Steoan

6 ..Costodar Im SRL 1019600024858 Bevziuc Alexandru
7 SC..Brodetchi" SRL 1004606001297 Brodetchi Ion
8 ..ADRIKA..SRL 1014600026086 Covas Adrian
9 ICP Panifcoop a URECOOP DIN

STRASENI
t003600r32567 Irina Schirliu

l0 Franzel SA 1002600004030 Nina Co
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trforr.tir prirird conryrrdcra oferts{or cr ctrirldc silkitrrc:

Ileurirce lotrld
Ilerlmirea

operetorului
economic

ryd Ceetitete
ofertei qi unitete coresPunderea

(fhra de cu cerinlele de

TVA;* miisurii calificare

Corespunderuir
cu specificagiile

tehnice

l.Pui broiler
eviscera! congelat -

Floreni 67.000.00 2000 ks
A\T LTJI(COM 71.000.00

c/s Produse de
Familie

69,120.00 +

2.Pui broiler
eviscerat rrefrigerat-
c/s.

Floreni 68,000.00 2000 kg + +
AVT LUXCOM 69.120.00 + t-

Produse de

Familie
73,000.00 + +

3.P0ine din flini de
secari - c/s ,feliatl,
ambalatl

Dorianis & Co
SRL

18,449.00 2500 kg + +

Adrika SRL 18.500.00 + +
SC,,Brodetchi"
SRL

24,475.00 + +

ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
STRASENI

24,650.00 + +

Franzelu{a 28.472.50 + f

4. Pdine din frinI
de griu -c/s, feliati,
ambalati

Adrika SRL s9.199.00 8000 kg + +
Dorianis & Co
SRL

59,200.00 + +

ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
STRASENI

78,880.00 + +

Franzeluta SA 80.792.80 + +

SC,,Brodetchi"
SRL

85,200.00 + +

5.Paste IEinoase din
griu dur- c/s

Costodarlmpex
SRL

5 ??? ?? 400 kg + +

SRL BAGUETTE 13.000.00
f

Costodarlmpex
SRL

2.750.00 300 kg

6. Crupe de gri5- c/
S SRL

B{GLTTTE
l.?5 l.fiO

-.Crupe de orz- c,'s Co:rirlarlmFrer -:- i !r - ^:
SRL

-1j,-' {i

SRL
B.{GI*ETTE



S.Crupe de arpac-t
- c!

Co:-tcdarlmprer
SRL

:.-+8-.e: jj,-rxg

SRL
BAGLTTTE

1.615.00

8,553.33

9.Suc de tomate SRL
BAGLETTE

8.264.00 800 litre

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu,specificaliile
tehnice" , se va consemno prin: ,,* " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-,, in cazul necore,spunclerii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5fi sau confirmarea unor date privind corespunclerea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respingildescalificafi:

Denu mirea operatorului economic Motivul i/descalificdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

/ Pentru fiecare lot I
11. Criteriul de atribuire aplicat:

'/ Preful cel mai sclzut

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Sevacompletapentruloturilecare aufostatribuite inbazacriteriilor: cel ntoi burt raport colitute-ore 1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calcullt

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
rperatorului economic

0I-71441
din
30.rr.2021

Baguette, SRL
Lotul 9 Suc de tomate

,, Dorianis & Co' SRL
Lotul 3 P6ine din fdind de secard -
c/s

,rCostodar Impex' SRL
Lotil 5 Paste fdinoase din sriu dur-

c/s

solicitarea mostrelor Mostrele au fost
prezentate timp de
trei zile

Denumirea operatorului economic I T,-,tel

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea oDeratorului eccnlmi; ;r Tii



13- Recr elurree ofertelon

-lc ','c cornpieta in cttui in cdre qtiTlsls au_roil reeraiutne reryIat,

\Iotir-ul reevaluirii ofertelor
}Iodificirile operate

14. in urma examiniri, el-aluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii tle atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Crupe de giq- ,,Costodar Impex,. 300 kg 9.51 11,41 3.123.00

JS SRL
C:u:e ie ;,rz- -Costodar Imper.. {50 kg -.09 8.51 3829.50

SRL
C:--:: -Cmtoder Imper- 3$ E -.11 8.5-1 lqtS.tttt
::T.::.5-:: SRL
S-,: -::.:,-: -Brgrenc- SRI !*$ litri l{r-r3 l:.+:' rr- ' I

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pretul unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(fnrl TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Pui broiler
eviscerat,
congelat -cls ,

greutatea nu
mai micl de 2
ks

,, Floreni' SRL 2000 kg 34,00 40,80 81600,00

Pui broiler
eviscerat

,refrigerat- c/s,
greutatea nu
mai micd de2
ks

o, Floreni' SRL 2000 kg 33,50 40,20 80400,00

Pdine din
fbind desecarf,
- c/s .feliati,
ambalatd

,, Dorianis & Co
SRL

2500 kg 8,60 9,29 23220,00

PAine din L,Adrika SRL
fEind de grdu -
c s. feliata
ambalatd

8000 kg 7,63 8,24 65920,00

Paste {dinoase,,Costodar
din sriu dur- SRL

Impex,, 400 kg 13,31 15,97 6388,00



l5- hfonene operetorilor etorolici dcsprc dcciziilc grrpuhi dc lucrt Frtrtru rchrzltrr:

Ilenrirea opentorrhi
eGo!o|nic

Dete tnrsmiterii \lodelitatea de tr-ln-:m iter.

-Fiorcni-- SRL 08.1l,l0l r e-lnolt
...\\-T LUX CO\I.. SRL 08. I l.l02l e-mail
..Produse de Familie SRL 08.t2.202r e-mail
SRL ..BAGLETTE 08.r2.202r e-mail
,,Dorianis & Co,, SRL

,,Costodar Impex,, SRL
SC ..Brodetchi" SRL

08.12.202r
08.12.2021
08.12.2021

e-mail

1e-mail
i e-mail

ADRIKA..SRL 08.12.2021 e-mail
ICP Panifcoop a URECOOP
DIN STRASENI

08.t2.2021 e-mail

Franzeluta..SA 08.12.2021 e-mail

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

n miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile incazul netransmiterii comunicartt

n 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii
miiloace electronice si/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egali sau mai mare decAt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 orivind achizitiile publice

(selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conJbrmitate ctt

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

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Valoarea contractului
erea:

Cu capital
autohlon/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strtrin

Numirul
9i data

contractului/ acordului-
cadru niri rvA 'Tl:l'

Termen de
r alabilirate al
contractului ac

r-rrd u lu i-cad ru

Cod
CP\'

,.FLORENI
..SRL

\,ID- .t lt tf_r
16367+18 :;''-'-
78801-l

i i l'-rt
t-l-f.u t*

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

D 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin mijloace electronice;i/sau fax I

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

..DORL{\IS &
CO.. SRL

\tD
15_:6--t-+8
-88i,1 -l

-r -,-t_-r-r-*i 'i-l:- 'r J--l



*{DR[L{.SRL
\fD
i 6_:6-J-18
-88r.,1--:

-i-il

ll.-l-,-' :-----
iiitlii

-i

..8.{GLTTTE..
SRL

\fD
| 6367{-tg -; ' I -'-r-l

78801J

I j j t-r-r

rstft-9 8161.i-,,_'

MD-
16367448
7880 I -5

)7 1) )O 15100

;i - -" 000-9 r385s.00 r 66r6.u(i
i.,-'--'..COSTODAR

IMPEX..SRL

[8. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se complerea:d dc.tar in
cqzul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitatel:

Prin prezentu dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea
conlractului./contructelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestuliilor Si/suu
recepSondrti rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevedeilor legale in vigoure.

Co nd u cito m l gm pului de lucrur.peptru ach izilii :
.rv / ij t fi:!iu{ a nq /'/ .

i ''\'umz' Prenumet

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

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-prey n

Cel mai bun raport calitate-cost a

_ijrr.'s+.t

































Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.|2.2021.

I. Date сч ргiчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

П. Date сч рriчirе la procedrrra de achizifie:

ПI. Date сч privire Ia contractul de achizitie/acordul-cadru:

Dепumirеа autorititii contractante рrimбriа cociulia, raionul Сапtеmir
Satu1 Cociulia, rаiопцl Cantemir

IDNo 1007607004825
Raionul CantemЦ satul Cociulia, ýtr.

Рбсi
Nчmir de telefon 060381252

Nчmflr de fax 027з651I5
cociulia secretar@,mail.ru

Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пumе. рrепumе, telefoп, e-mail)

Putregai Vladimir

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de prelurif
Licitatie deschisi п Altele: flпdica|i|

Obiectul achizifiei Sistemul de epurare а apelor uzate
tп s, Cociulia, r-пul Сапtеmir

Cod СРY 45232427-9
yаlоаrеа estimati а achizitiei 2166 66б, 00lei FARA tva

Nr:ocds-b3wdp1 -MD-1 602592071 68
9-EV-1 бо25927з0055
Link:

Data publicirii апчпtчlчi de participare 20.1,0.2020

Data (datele) ;i rеfеriп!а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurnalul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiecful (proiectele) Ia саrе se
rеfеri апчпtul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru BunuriB Serviciiп Luсrёril
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrй la
чп proiect ;i/sau рrоgrаm finanfat din fonduri ale
uniunii Еurорепе

Nu] Da п

sursa de finantare Buget de stat f Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte surse: [Indicatil
10.11.2020

Dепumirеа operatorului economic SRL SERPAVIS
Nr. qi data
achizi{ie/acordului-cadru

contractului de Nr:41-2020
Data:Z4.T|.2020

vаlоаrеа сопtrасtului
achizi{ie/acordului-cadru

Fбrй ТVА:2157480,18 lei
Inclusiv ТVА : 258891 6,22 lei

теrmеп de valabilitate de 1а 01,01.2021 рiпй 1а 3|,|2.202t

Localitate

Adresa

E-mail oficial

Nr. 9i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о rt alului guv er паm епt а l www. mt е п d er go v. m d)

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdrц

de



теrшеп de executie de la 01 .0|.202l рiпй la 31.12.202l
IV. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor Мiсgоrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de execut are/ livrarel
рrеstаrе f
Modificarea tеrmепului de valabilitate f
Rezelierea contracfului п
Altele: IIпdicatil

Temeiul iuridic [Iпdiсаti actul поrmаtiу, articol, аliпеаt|
Сrе9tеrеа рrеlului in чrmа modificirii (duрй
caz)

[Se vа iпdiса dасй se utilizeazй pre|ul
actualizat al сопtrасtului de achizi|ii
р uЬ l i с е / ас о rdu lub с а dru I

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (duрd caz)

[Se vor iпdiса toate mоdфсdrilе ореrаtе
aпterior ýi valoarea acestoral

Alte informatii rеlечапtе

V. Dеsсriеrеа achizifiei inainte qi dчрй modificare:
(Se vor indica паturа qi аrпрlоаrеа luсrйrilоц паturа ;i caпtitatea sauvaloarea Ьuпurilоц паturа si amploarea
serviciilor)
Achizifa obiectului Sistemul de ерurаrе а apelor azote tп s, Cociulia , r-пul Сапtеmir s-a
efectuat tп апul 2020 Ia sumа de2l57480,18lei firi ТYА gi 258897б,22lеi сu ТYА cu perioada
de valabilitate qi ехесutаrе de la 01.01.2021 рiпб la Зt.l2.202l s-e decide de а se modiГrca termenul

рiпi la З1.12.2022

VI. Descrierea circumstanlelor саrе аu fйсчt песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadrф
Nu ач fost executate lucrйTile in perioanda indicaй in contract.

VII. Rezultatele examinirii:

iп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilielacordului-cadru пr.1 _din
2'7.12.2021a fost incheiat асоrdul adilional privind modificarea termenului de valabilitate si de execu{ie

рiпй la 31.12.2022

Dепumirе ореrаtоr
economlc

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital striin

Nr. qi data асоrdului
adi{ionaI

yаlоаrеа modificirilor
(duрй caz)

Inclusiv
тчА

SRL SERPAVIS 031202l. 27.|2.202l 2157480,18
lei

2588976,22
lei

Conducitorul grupului de lчсrч:

Vladimir

2
ýk

lГ}Ь\С

Рrепuпе)

FйrЁ ТVА



DARE DE SEAMĂ

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

Nr 04 ianuarie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Secția Cultura si Turism
Localitate Soroca
IDNO 1008601000086
Adresa mun. Soroca str.Independentei,74
Număr de telefon 023023114
Număr de fax 023023336
E-mail oficial scultura. soroca@mail. ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Turcan Lilia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de prețuri nLicitație deschisă 
□Altele: [Indicați)

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

Bunuri Servicii V Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de furnizare a energiei electrice pentru 
a.2022

Cod CPV 65300000-6
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: 21049015
Link-ul: https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1640009333577
Data publicării:20.12.2021

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

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

□ Da VNu
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 nSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică oCatalog electronic

Sursa de finanțare VBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; oAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 330480.00 lei

1

http://www.mtender.gov.md


3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

(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: n sut

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

1. Până la termenul-limită (data 30.12.2021, oral6:30), nu s-a depus nicio oferta.

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator 
economic 1

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă 
(după caz)

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

Document 1
Document n

(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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului

Prețul 
ofertei

Cantitate 
și unitate

Corespunderea 
cu cerințele de

Corespunderea 
cu specificațiile
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economic (fără TVA)* de măsură calificare tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n

* In 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)

7. 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

8. Ofertanții respinși/descalifîcați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________ _______

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
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 și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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13. 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)

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin.l lit a.

Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specifică SI A RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc]

(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)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod 
CPV

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului- 

cadru
fără 
TVA

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

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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

5



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice /
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а рrосеdurii de atribuire tr

Nr. l din 10.0|.2022

1. Date сч рriчirе la ачtоritаtеа contractanti:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante LP.,,Direc{ia Gепеrаlй pentru Administrar
Clйdirilor Guvemului Republicii Moldova"

Localitate mun. Chiginйu
IDNo 100660100l045
Adresa iuridicй MD-20l2, Piata Marii Adunйrii Nationale,nr.l
Adresa fizicй MD-2004, bd.ýtefan cel Mare si SfAnt, nr.l80,et.6
Nчmйr de telefon 022 -25 0 -288 " 022 -25 0 -4 49
Numйr de fax 022-260-458
E-mail oficial constructi i.reparatii@mail.ru
Аdrеsа de internet www.dsacs.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Victor Gorgos

2. Date сч privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate /сеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{чri пLicitalie deschisё
пАltеlе: flпdicatil

procedura de achizitie repetat5 (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вчпчri / servicii п Luсrйri п

Obiectul achizi{iei Achizilionarea produselor petroliere pentru
апul2022

Cod СРV 09l00000-0 - Combustibil
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gоv.md\

Nr: https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 l 049059/
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD- 1 6400863 3 04 l 9?tab:contract-notice
Data public5rii: 2l .|2.202|

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

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

п Da /Nu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: 21.|2,2021
Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1 -MD- l 6400863304 l 9?tab:contract-notice

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie еlесtrопiсй ncatalos electronic

sursa de fiпапtаrе,
/Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: [Iпdicatil

Yаlоаrеа estimati ]ei, fdrd TVA) 320 000,00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care au fost operate mоdфсdri)

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

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаге (dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr Drеluпsit (duрd caz)

5. Рiпi la termenul-Iimitй (data 30.|2.202l, оrа 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 ICS,,LUKOIL-MoIdova" S.R.L. 1002б00005897 ISAYEV FEYRUZ

Dепчmirе document
Denumirea орегаtоrului economic
ICS,,LUKOIL-Moldova" S.R.L.

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Рrорuпеrеа tehnicб prezeпtat
proDunerea fiпапсiаrй Drеzепtаt
DUAE рrеzепtаt
Gаrап}iа pentru оfеrtй
(duрd caz)

prezeпtat

Se
Documente de calificare

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
1 Oferta (рrорuпеrеа fi папсiаrй) prezeпtat
2. сеrеrе de participare оrеzепtаt
з. Dec lara{ie privind valabilitatea ofertei. prezeпtat

4. Scrisoare de Garanlie Ьапсаrй pentru
оfеrtй.

prezeпtat

5. DUAE prezeпtat
6. Certificat privind lipsa sau existenta

restan}elor fаlй de Bugetul public
National

prezeпtat

7. Dovada inTegistrйrii persoanei juridice,in
conformitate cu prevederile legale din tаrа
in саrе ofertantul este stabilit.

рrеzепtаt



8. Lista amplasarii staliilor de alimentare cu
combustibil amplasate ре teritoriul
rep.Moldova

prezeпtat

9. specificati tehnice prezeпtat
10. specificati de pret prezeпtat
l1 certificat de conformitate саrе сопfirmй

calitatea produselor petroliere oferite.
preZeпtat

12. Garanlia de Ьuпй execu}ie in cuantum de
5% din чаlоаrеа contractului atribuit. рrеzепtаt

13. DECLARATIE
privind сопfirmаrеа identitatii
beneficiarilor efectivi qi пеiпсаdrаrеа
acestora in situatia condamnйrii pentru
participarea la activitйli ale uпеi
organizalii sau gruрйri criminale, pentru
соruрtiе, fraudй si/sau spйlare de bani.

рrеZепlаl

(Iпformayia priviпd dепumirеа documeпtelor рrеzепtаtе se va iпdiса iп coпformitate cu сеriп|еlе diп
dосumепtаliа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еIе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdica preyul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calфcare" Ei "Corespuпderea cu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritй(i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Dепumirеа
operatorului

economic

Dепumirеа
Ьuпurilоr

Рrе{чI
ofertei
(Iаrа

тчА)*

cantitate
qi unitate

de mёsчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Achizitionarea рrоdчsеlоr petroliere репtru апul 2022

ics,,LUKOIL_
Moldova" S.R.L.

Benzinй
Рrеmium 95

l6,10 l2250 Litri
+ +

Motorinй
EURo5

lз,72 8200 Litri

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй RezmatuI rйspunsului
оDеrаtоrчlчi economic

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrчlчi economic Motivul reýpingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile /



Alte limitari privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut r'
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de arribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se чоr
iпdica loate criteritle de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

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

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

l4. in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

iп temeiul art. 7l alin. lit

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul l Ponderea
Dепumirе factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа
ьuпчrilоr

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate Ei
unitate de
misuri

Рrе{чl unitar
(fйr5 ТYА)

Рrе{чl total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

дсhizitiопаrеа рrоdчsеlоr petroliere репtrч апчl 2022
Вепziпй

Рrеmiчm 95
ics

,,LUKoIL_
Moldovao'

S.R.L.

12250 Litri 1б,10 l97 225,00 2зб 670,00

Моtоriпй
EURo5 8200 Litri |3,72 l|2 476,67 lз4 972,00

ToTAL 37l642,,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS ..LUKOIL-Moldova" S.R.L. з|.l2.2021 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i |п procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3 ] al Legii пr. 131 diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai micй decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

r'б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fах п
п l l zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fах п

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decit pragurile
prevбzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. l3l din
3 iulie 20l5 privind achizitiile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п lб zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fах п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd tп conformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сu capital

striin

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlчi

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtulчi

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtчlчifrrf, ТVА inclusiy

тчА

ics,,t UKoIl,
- Moldova"
S.R.L.

Cu capital
strйiп

contractul
пr.1 din

l0.0|.2022

Фо\

Oclёl+

о\ о.

309 701,б7 37| 642,00 з1.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se compleleazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufosl aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе peпtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

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

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lоtuluИоturilоr pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРV al lоtчluiЛоtчrilоr репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:
Сritеriul de аtriЬчirе pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scdzut а
costul cel mаi scdzul о
Cel mai Ьuп raport calilale-pre| а
Cel mai Ьuп raport calilale-cosl о



Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепаl de aEteptare репtru iпсhеiеrеа
contractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtrtпd cazarile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr,
l31 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum qi сd iп cazul depuпerii coпtesta|iilor Ei/sau
recep|iondrii rapoarlelor de mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare cle sеаmd, grapul de lacru репtrч achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
cle achizilie,fapt репtru care poortd rdsрuпсlеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupilui de lчеru: Sergiu STANCIU
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. V  din OS.sA. 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun. Chisinău» . . .

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: 21046725
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
âcordwlui-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerfea 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 
pottaluluî guvernamental 
www.mlender.zov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1636723931286
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1636723931286?tab=contract-notice
Data publicării: 12.11.2021

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

https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2021/09/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat- 
22.09.202 l.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 25.01.2021
Link-ul:https://tender.gov.md/ro/svstem/ 
files/bap/2014/bap nr 06_l.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 12 590 400

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
iDenumireăto#ratoruim^conomic

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
http://www.mlender.zov.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-Actualizat-22.09.202
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-22.09.202
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-22.09.202
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2021/09/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2021-Actualizat-22.09.202
https://tender.gov.md/ro/svstem/


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]

Termcn-limită de depunere şi deschidere a 
p l i t e l o r  preiufi'^fcf^^'':e^^p::% 4 - |

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 14.12.2021, ora 09:00), au fost depuse 1 ofertă:

NrL ; " : Denumirea 
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

1 SRL Vero Nadina 1002609000220 Grigoraş Veronica, Grigoraş Mariana / Grigoraş 
Mariana

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

Ifo, ^  1, 1 îenumir eapperâtdrului economic
SRL Vero Nadina

...ce constituie oferta - ==_- —
Specificaţia .tehnică Formularul F 4.1 (Anexa nr. 22) prezentat
Specificaţia.financiară Formularul F 4.2 (Anexa nr. 23) prezentat
DUAE gfllU  = prezentat
Garanţia peritmoîertă 1 % prezentat

■ ^^"^D ocum ente  de calificare ■ ■ UUîlitiu

llllim
prezentat

Cerere de participare,Eorinularul (Anexa nr.7) M’ prezentat
Dovada^megistrăriKp^g^efeim'dijce prezentat
iPrezentarea actulni|eC' atestă dreptul de a livra/ presta 
bunuri/servicii

prezentat

Disponibilitate de 
: .500 OjOOÎilei ■

prezentat

Certificat de efectuare sisterSâtică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor

prezentat

■Prezentarea de dovezi privind conformitatea
-

prezentat

Experienţa1 similară Fornlul^lui(Anexa nr. 12) prezentat
.Gertificat.de atribuire apontuluibancărg prezentat
, Formularul informativ;:despre dfertantf ': prezentat
Raport financiar 1:1 - v.,̂ . prezentat
Lichiditatea generală .;>** ; prezentat
Deelaraţieprivind valabilitateafoîertei(Anexa nr.8) prezentat
itnformaţia! privind as,©pierea (Anexa nr. 11) prezentat
Deelaraţiaprivind dotările specifice, utilajul si 
echipamentul necesaripehtnu^îr^eiriiniîeă

prezentat



 ̂eoresp'y^ătoare^^nntrăctului conform Formularul 
(Anexa nr. 13) 1
Declaraţie privihdpersonalul de specialitate'prOjpus 
pentru implementdrea^contractului conform" - ;

: Formularul (Anexa nril 4) f

prezentat

LiSţa subcontracţanţildr şi părţile din contractxare^sunt 
; îndeplinite de către;aceştia (Anexa nr. 15) X- |

prezentat

)Ang^;amentul:fe%şuşţinător financiar ForMt4«j%B
■ Fi

prezentat

■Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.17) IIIIlUu --

prezentat

Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională 
a oferlantului/grupului de operatori ecoromici 
Formularul (Anexa nr. 18) ■

prezentat

T7-.-. ............. ..■.■!!": .. ................... .... ... T
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa 
-nr.19) ....'X"'

prezentat

Declaraţie teigsusjinător professional FoMf^airtil^ 
(Anexa nr.20)

prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

-
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

economii!

Preţul
ofertei
(tară 

, TVA)*

Canfiintc
şi unităţSj 

de
măsură

•v --=
Corespunderea
cu cerinţele de■... ......

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Produse
petroliere

Benzină Ai-95 SRL Vero 15,49 300 0001 + +

M otorină EURO 5 Nadina 13,07 500 0001 + +
Gaz Petrolier 

lichefiat (GPL) 12,12 2 0001 + +

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 Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

21.12.2021

SRL Vero 
Nadina

Prin intermediul telefonic s-a 
solicitat prezentarea:
- actele care confirmă că compania 
SRL ”Vero-Nadina” dispune de 
staţie specializată de alimentare a 
buteliilor cu GPL.
- documente confirmative cu privire 
la formarea preţurilor prezentate 
pentru GPL (bon fiscal).

La data de 23.12.2021 SRL Vero 
Nadina a prezentat documentele 
confirmative conform 
solicitărilor.



9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi: Nu sunt

D e n u m i r e a
o p e r a t o r U l u i e c b h o m i c

M o t i v u l  r e s p i n g e r i i / d e s c a l i f i c ă r i i

......... .

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mâi 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

M o t i v u l  r e e v a l u ă r i i  o f e r t e l o r
.

M o d i f i c ă r d e  o p e r a t e  «-N ,

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

D e n u m 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 t ita te  ş i 
u n ita te  d e  

m ă s u r ă

P r e ţ u l  u n ita r  
( fă r ă  T V A ) ;

P r e ţ u l  to ta l  
( fă r ă  T V A )

P r e ţ u l  to ta l  
( in c lu s iv  

T V A )

P r o d u s e

p e t r o l i e r e
SRL Vero 

Nadina
Benzină Ai-95 300 0001 15,49 4 647 000,00 5 577 000,00

Motorină EURO 5 500 0001 13,07 6 535 000,00 7 845 000,00
Gaz Petrolier 

lichefiat (GPL) 2 0001 12,12 24 240,00 26 180,00



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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Vero Nadina W-OA. 2022 advnastasel 1 (a),yahoo.com

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ort. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în caztxl 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 o
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □

în căzui 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 sinsur participant -  respectiv. potrivit art. 32 alin. 3 li t  b) -  respectarea 
termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziţii oublice/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:

D en  ii m i rea  
o p e r a to r u lu i  

e c o n o m ic

în tr e p r in d e r e a :  
C u  C a p ita l  

A u to h to n /  C u  
C a p ita l  M ix t /  
A s o c ie r e /C u  

C a p ita l S tr ă in

N u m ă r u l  
şi d a ta  

c o n tr a c tu lu i /  
a c o r d u lu i-  

c a d r u

C o d
C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i
T e r m e n  d e  

v a la b i l i t a t e  al 
c o n tr a c tu lu if i r ă  T V A

SRL
VERO

NADINA

C u  C a p ita l  
A u to h to n 06.OA.W. 09130000-9 11 206 240,00 13 448 180,00 31.12.2022

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

A u  fo s t  a p lic a te  c r ite r ii  p e n tr u  a c h iz i ţ i i  p u b l ic e  d u r a b i le  
(a c h iz i ţ i i  v e r z i)?

(DÂ/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz iţ ie  cu  T V A  d in  c o n tr a c t /  c o n tr a c te  a  
lo tu lu i / lo tu r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  a p l ic a t e  c r i te r i i  d e  
d u r a b i l i ta t e  ( le i  M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C o d u l  C P V  a l lo tu lu i / lo tu r i lo r  p e n tr u  c a r e  au  fo s t  a p l ic a te  
c r it e r i i  d e  d u r a b il i ta te :



C r ite r iu l  d e  a tr ib u ir e  p e n tr u  lo tu l / lo tu r i le  p e n tr u  c a r e  a u  Fost Preţul cel mai scăzut □

a p l ic a t e  c r ite r i i  d e  d u r a b ilita te : 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 
corttractului/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 prezentă dare de seamă, grupul de lucra pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziJii publice EI
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 10 iarr,tarie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I)enumirea autorititii contractante Generala Educatie Flo
Localitate or.
IDNO 1009601000094

Adresa or. Floresti. b-dul Victoriei 2

Numir de telefon 0250 2-62-48

Numir de fax
E-mail dsitsfl oresti@mail.ru;contabilitateadeefl oresti@mail.ru
Adresa de int€rnet
Persoana de contact Mocan Marianna : 0250-26248:

contabilitateadgefl oresti@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de preturi nlicitafie deschisd
nAltele: flndicalil

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

Bunuri M Servicii r Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produsele Alimentare
Cod CPY 15800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
nr ocedur i decdt licitatia deschis d)

Nu

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul

Vortal ul u i guve rna me ntal www. mtende r. gov. md)
Nr: ocds-b3wdo i -MD-1 6397 3 1 5 41 II9
Link-ul : httns://achizitii.md/roioubl ic/tender 1210 488 67 I
Data publicarii: 1 7. 12.202 1

Platforma de achizijii publice utilizati Machizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritllii contractante

trDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizitie Mlicitatie
electronicd nCataloe electronic

Sursa de finantare MBuget de stat; cBuget CNAM; rBuget CNAS; nSurse
externet trAlte strse'. flndicaliJ

Valoarea estimatn @i, fdrd TVA) 534953.67 \et



Data solicitirii clarificirilor r7.12.21

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului

A fost concretizat in ce stare sa fie livrat fileul de
pui , refrigerat sau congelat

Data transmiterii 17.12.2r

Risounsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului: Congelat

Contestarea documentatiei de atribuire NuM lDar

3. Clarificlri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost solicilate clariJicdri)

4. Modifrclri operate in documenta{ia de atribuire:

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

PAnd la termenul-limiti (data 26.12.2021, ora23:30),), au fost depuse. 3 oferte:

Denumirea oneratorilor
economici

IDNO Asocia{iiladministratorii

Basuette SRL r014600037741 Curdasova Svetlana
Telemar"SRL 1003600098573 Teleuca Marin

CC,,Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu

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

(Informalia priyind denumirea documentelor prezentate se 1)a indico in conformitate cu cerinlele din
documenta,tia de atribuire ti se ra consemna prin: prezenlat, nepreze tat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Rezurnatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

Fndicali sursa utilizatii Si data publicdriil

Termenlimitd de depunere ;i deschidere a
ofertelor pr€lungit (dupd caz)

[Indica1i numilrul de zileJ

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC Baguete SRL ,,Telemar"SRL CC,,Nivali-
Prod"SRL

Operator economic
n

I)ocumentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnici prezenlat prezentat prezentatr

Propunerea financiari prezenrar prezenruI prezentar

DUAE prezentat prezenmr prezenla,

Garanlia pentru ofedi
(dupd caz)

prezentar ptezewat prezentat

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

Document 1

Document n



7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
operatorului

€conomic

Prelul ofertei
(fera TVA)*

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lot2 SC Baguete SRL 68254.02 + + +

Lot 3 SC Basuete SRL 48081.93 + + +

SRL Telemar + + +

Lot 4 SC Baguete SRL 143941.66 + + +

CC,.Nivati-Prod"SRL,, + +

Lot 5 SC Baguete SRL 67578.84 + + +

Lot 6 SC Baguete SRL 18836.22 + +

LotT SC Baguete SRL 40289.68 + +

Lot 8 SC Baguete SRL 44379.27 + + +

Lot 9 SC Baguete SRL 6736.11 + + +

Lot 10 SC Baguete SRL 17984.28 + +

Lot ll SC Baguete SRL 27758.5 + +

* fn cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Coiespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespundered cu specificaliile

teinice" , se va consemna prin: ,, + " in cczul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-a

solicitat:

9. Ofertanfii respinqVdescalifica!i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe lotuli cumulate tr

Pentru toate loturile I
Alte limittui privind numdrul de loturi care pot fi atlibuite aceluia$i ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut EI
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele au fost reevaludte repetat)

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

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

t

-i.-

Fileu de Pui CC.,,Nivalli" SRL 1962.93 65.00 127590.45 153108.54

Cereale:
Paste fainoase
Crupe de griu Amautca
Crupe de porumb
Faina de griu
Hrisca
Orez

SC ,,Baguette,,SRL
141 \4
247,85
247,85
198,28
495,69
793.1

12.00
11,67

8,83
31,17
15,83

8922,48
2892,41
2808,14
1750,81

rs450,66
12554.7'7

10706,98
3469,90
7200.64
2101,77

18538,81
15068,90

Produse lactater
Cascaval FUF
Lapte 2.5 %o

Unr72.5Yo

SC ,,Baguette,,SRL
198,28

1982,76
r48.71

126,67
1n o?

139.81

251t6,t3
21671,57
20791,15

3013 8,56
23396,51
22455.21



Condiment si
mirodenii:
Frunze de dafin
Pasta de rosii
Sare iodata

SC ,,Baguette,,SRL

3,97
198,28

63,45

166,67
29,17

4,58

661,68
5783,83

290,60

'794.00

6939.80

Cacao si produse
zaharoase:
Ceai natural
Cacao
Zahar

SC ,,Baguette,,SRL

7,93
)q 1a

892.24

165,00
105,00

15.19

1308,45
3122,70

13 5 53.13

t570,14
11 4'7 t4

14632.74
Ulei de floarea
soarelui

SC ,,Baguette,,SRL 193,1 35,00 21758,50 3 t3 10,20

Peste Hec Telemar..SRL 1165.92 3 8.00 44304.96 53165.95
Produse de patiserie:
Biscuiti in asortiment
Covrigi

SC ,,Baguette,,SRL
991,38
991,38

20,83
19,81

206s0,4s
19639,24

24184,50
21215,53

Fructe si Legume
Droaspete

SC ,,Baguette,,SRL

Canofi 2478,45 8,24 20422,43 22058,2r
Morcov 1982,76 8,33 16516,39 17844,84

Ceapd 8,33 3303,26 3 568,95

Yuz\ 9,81 7780,3 I 8406,86

Mere 2230,61 9,07 23022.23 21859,98

Mazare conservata SC ,,Baguette,,SRL 991,38 19,00 18836,22 22603.46

Anularea procedurii de achizijie publicd:

+ .,
ln lemerul an. / I alrn. llt

Argumentare:

16, (Informarea operatorilor economici implicaJi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazl in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

17. Termenul de aqt€ptare pentru incheierea contractului:

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

I)enumirea operatorului
economic

Data transmiterii

SC,.Basuete" SRL 04.01.2022 email

CC,NivaliProd"SRL 04.0r.2022 email

"Telemar" SRL 04.01.2022 email

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

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

V6 ztle in canltransmiterii comunicirii orin
mijloace electronice sTsau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax o

In cazul in care valoarea estimate a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile oublice

! I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice si/sau fax l
Z 16 ztle in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si./sau fax l



(Selectafi tennenul de arteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in cotformitae
cu prevederile TWWU IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Co&tlui Civil al Republicii
Moldovd.

18. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

10.01.22 2918t6.94

10.01.22

10.0t.22



19. Informalia privind achizilii publice durabile (achizi$i verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care Ia procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prczenta dare de seamd, grupul de lacru declard cd temenul de aqteptme pentu lncheierea

contractului/contructelor indicate a fost rcspectat (excepthnd cazarile prcvdzule de art, 32 alin. (j) aI Legii
nn 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precwn qi cd in cazul depunerii contestaliilor $Ysau
rccep(iondrii rupoafielor ile monitorizare' aceastea au fost examinate Si solulionate'

Pfin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurddi procedwii
ile achizilie, fapt penfiu carc poa d rdspundere conform prevederilor legale ln vigoare,

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Q{ume, Prenume)
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