
model-tip

DARE DE SEAMA

de negociere f6ri publicare prealabili a unui anunf de participarc
nr. l NFP din 03.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

pitectia naucatie Tineret qi Sport sec.Centru
Denumirea autorititii contractante

Mun.Chisindu
r 00760 I 0094 1 7

Strada Buleard 41iA
022271022Numir de telefon

Numir de fax
dets contracte@,mail.ruE-mail oficial

Adresa de internet
P atttr Eft*it 0 69 7 5 I 4 68, palitu' e fi m ia@marlluP.rt"ata de contact (nume, prenume, teleJbn,

e-mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinrrl nrncodrrrii de atribuire anlicate nNesociere Fdrd Publicare

proc.O uiu d e achizifi e t ep{at^:ldupg : ct/ N

@ntractului de achizifie/

acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrarl !

Obiectul achizi{iei Servicii de alimentarea coplllor o1n oaul ur

instituliilor de invdldmint preuniversitar

subordonate DETS s.Centru qi instituliilor la

autonomie fi nanciali pentru perioada 04'0I'2022-

30.01.2022

Cod CPV
<(1nnnn Q

@iui/temeiului
alegerea proceduiii de atribuire
aylicffr-, altor Proceduri decdt

descn$q)

privind
(tn cazul

licttalia

La data de 10.1'2.'2021 a avut loc prooeuura ue

achizilie publicd privind achizilionatea ,, Servicii

de alimentarea copiilor din cadrul instituliilor de

invd!6mint preuniversitar subordonate DETS

s.Centru qi institu{iilor la autonomie financiard

pentru perioada 01',0 L2022-3 | .12'2022,,

La dati de 16.1,2.2021 a fost remisd scrisoarea de

ingtiinlare privind tezultatele procedure qi

desemnarea cdEti gdtorului.
La data de I7 .12.2021 rezultatele procedurii au fost

contestate de cdlre PONTEM X SRL'

$edinla privind solu{ionarea contestaliei a avut loc

la data de 27 )22021'
Decizia ANSC n-a fost emis6, iar elevii revin la

studii din data de 10.01 .2022.

Mai mult ca at6J in subordinea DETS sec'Centru

avem institulie de tip internat aare nu are vacanfd 9i

se alimentaeazd din data de 03.01'2022'

Din aceste motive s-a recurs la procedura

Negociere fdrd Publicare pentru a nu pefiurba

rrrnceqnl de alimentatie,

Nr:



frocedura de atribuire (se va indica din cadrul

o;If.;';'der,sov..md) F Y"**.l,oio'

Link-ul:
Data publicdrii:

nairo inra a e a ctr iz itii'iiib- uce' u i ii'uaiil n achizitii.md; a e-licitatie.md; r yptender.md

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

Data:
Link-ul:

T;::;i :;ins 
trumente specifice de atrib uire nAcord-cadru nsistem dinanic de achizilie

nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sunsa de finnnfaie nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse externe; nAlte surse: [IndicatriJ

Vatourea estimati dei, fdia TV'+) ,,1,,t 1438950.75

3. Ctarificdri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prbzentate de

citre operatorii economici :

i,,+=

=aFi
EX unerea succintl a rlspunsulu'i,,,.
Da h transmiteiii

Rezumatul modificlrilor
puUficat. in BAP/alte mijloacelof,de
informare (dupd caz) ri

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni ta termenul-limitl (clata 03.01.2022, ora 10:00) au depus oferta 1 ofertanfi:

Nr;. {DNo Asocia{iii
administratorii

I iueP l-iceist 1 00460006648 1 Pascal Ana

Denumirea operatorului
economlc

SRL PONTEM.X

DUAE T

Oferta de prel +



Specificalia tehnicd +

Specifica{ia de pre! -F

irll:i:il.i:r: +

]:a
+

+

I 
Meniul mooet nentru to'zite 'j. i-

:r

-F

+

+

+

(Informasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezental, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
Informafia privind rezultatele negocierii:

:. Denumirea,.
op'"eraiorutui

: ,eConomid '

. Prelul ihilial Pre{ul in urnia
negocieiii

Servicii de alimentarea
copiilor din cadrul

instituliilor de invSldmint
preuniversitar subordonate

DETS s.Centru

ivteP ii..irt

47.j?$t80 4737s6,w''

Liceul Teoretic Nicolae
Sulac

Strada Grenoble nr.108
ivAF iiceisti

r97646,40 197646:14A
. '.:

Gimnaziulw.42
Strada Schinoash Deal. 7 ivep Liceist

2744:2,!0 27042,40 ;,;,,
''

$coala Primard Grddinila
nr.88

6932r,t5 69321,15,

Liceul Teoretic Universul
$oseaua Hdnceqti, 136

87584,00

Liceul Teoretic Mihail
Kofiubinschi

Strada Mihai Eminescu.54

48se0,o[,.



Liceul Teoletic Minerva
Strada 31 ausust 1989.50 IMAP Liceist

48048,00
--
48048,00

Liceul Teoletic Gheorghe
Asachi

Strada Bucure;ti, 64
iltaP Liceist

154324,80 154324,80

Liceul Teoretic Mihai
Viteazu

Strada Mitronilit G.Grosu.4
IMAP Liceist

290647,20 290647,20

Gimnazir"rl Dumitru
Matcovschi

Str.G.Meniuc.22
iutaP Liceist

41720,00 41720,00

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Pre{ul

, ofertei
(fri6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

uorespunoerea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de
alimentarea
copiilor din

cadrul
institufiilor de

invItlmint
preuniversitar
subordonatc

DETS s.Centru

IMAP Liceist

473756,84

9

institu{ii

Liceul Teoretic
Nicolae Sr.rlac

Strada Grenoble
nr.1 08

iHaaP Liceist

197646,40

I + +

Gimnaziul nr.42
Strada

Schinoasa Deal,
l

IMAP Liceist

27042.40

I 'r -I-

$coala Prinrali
Grddinita r-rr.88

^ ::
IMAP iceist

69321,15 I + T

Liceul Teoretic
unlversul

$oseaua
Hdncegti, 136

itraP Liceisi

87584,00

1 + +

Liceul Teoretic
Mihail

Koliubinschi
Strada Mihai
Eminescu,54

IMAP ticeist

48860;00

I + +

Liceul Teoretic
Minerva

Strada 31 augrrst
1989.50

ilrlnP Liceisl

48048,00

I + +



Liceul Teoretic
Gheorghe

Asachi
Strada

Bucure;ti, 64

IMAP ticeist

154324,80

I + +

Liceul Teoretic
Mihai Yiteazu

Strada Mitropilit
G.Grosu,4

';79:4i647,20

1: :r J-

Gimnaziul
Dumitru

Matcovschi
Str.G.Meniuc.22

41720,00
:r:r:.::

I + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerin{ele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se ve consemna prin: ,, I " tn cazul corespunderii Si prin ,, -', tn cazul necoreipun-deri'i)

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

9- Ofertan{ii respin.sVdescalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resp ingerii/descal ifi cI ri i

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 atribuite aceluiagi oftrtant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut c
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 a
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe cr'iterii de atribuire, se
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denuntirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pretr
sau cel mai bun raport calitate-cost)

'I)ata ".'
solicitErii

Operatorul economic Informafia solicitatd Rezmatul rispunsului
operatorului economiC



X'actorii dd evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
torului economic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic Total

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

I reevaluirii ofertelor

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Modificirile o

14' in urrna examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul o.o""ourr*" uo**dccis:

Atribuirea cont ractulu i de achizilie publ i calacord ul ui - cadru :

Anularea procedurii de achizigie publicd:

in temeiul art,7l alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea lotuiui uer|umliea' 
,

opeihtorului
eCOnOmlC r ,

Cantitate si
unitate de
mtriurd

Pretul
uniiar

(fdrI l'VA)

Pre{ul total
(fnir rvA)

Pre(ul total i

(inctusiv TVA)
Servicii de alirnentarea copiilor

din cadrul instituliilor de
invitimint preuniversitar

subordonate DETS s. Centru

iMAP LJC;Si

9:in3titu{ii 394797,33 473756,90

Liceul Teoretic Nicolae Sulac
Strada Grenoble nr. 108

I rc774s33 197646,40
Gimnaziulw42

Strada Schinolsa Deal, 7 iUef ricerstl I 22535,33 27042,4A

$coala Primarir Crbdinita nr.gg IMAP liceist I 57767,62 69321,15Liceul Teoretic Universul
$oseaua Hdncesti, 136 iuep ticeist I 72996,66 87584,00
Liceul l'eoretic Mihail

Kotriubinschi
Strada Mihai Eminescu,54

iuAp liceist
1 40716,66 49960.00

Liceul Teoretic Minerva
$lqqda 3l augusr 1989.50 irurep rir.lri I 40040,00 48049,00

Liceul Teoretic Gheorghe Asachi
Strada Bucure:ti.64

I 128604,00 154324,90
Liceul Teoretic Mihai y iteazu

Qt qda Mitropilit G.Grosu.4 ivep ticeist I 132570lI0 290647.20
Gimnaziul Dunr itru MatcovJchi

Str.G.Meniub"22 iuAp iiceist I 34766,66 41720,00

Denu mirea operatorului Modalitatea de transmitcre

IMAP Liceist 03.01.2022 email



(lnformarea operatorilor economici implica[i tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea eqtimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax r
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice ;i/sau lax n

In cazul in oare valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prev[zute la arl. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zlle in cazul netransmiterii oomunicdrii
prin miiloace electronice si/sau lax n

(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 tn coffirntitate cu

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

17. Co ntra ctul d e achizitie I aco rd ul-cad ru incheiat :

,:::,:] : ', ,1 ,i :r,
' 
:':'.' ,; , : '-]', 

,",1 ,-''
D'enumiiea,
op-€ratoiului

economrc

fitpiiIii$rea:
-,::.. Qu gfiFifal 

: :,

=,, , autOhton/ .

: Cu: pital '

, miqt/asocierel
, , Cu cafital

',,t'-" 
str{ih,

,..;Nl iut
i:i;$i.Aaa,A,.
contihctului/
aCorduliti'

cSdru-..

Cod
CPV

Valoarea contractulur
Termen de

valabilitate:al
contractului/
acordului.

cadiu

.,l.:
.., " 

l

f{ri TVA
:: i::: : :

r ,;..:r . .

ii.j.i.,1l'

L.:::::

IMAP
LICEIST

DETS
sec.Centru

01/s c-'lci

ca

oo
I

(r)
|r)

394797,33 473756,80 3r.\2.2022

IMAP
LICEIST

Liceul Teoretic
Nicolae Sulac

0l/s NN
nl
J
c.i

aa
I

|"r)
tr)n

167705,33 r97646.4() 3r.12.2022

iHanp
LICEIST

Gimnaziul
m.42

01/s 6l
N
AI

cA

oo

rn
tr)
rn

??s?5'11 27042,40 31.122022



ivep
LICEIST

$coala Primard
Grddinila
nr.88

01/s
NN
cl

c"i

oo
I

ral
\.}\n

57767,62 69321,r5 31.12.2022

iuap
LICEIST

Liceul Teoretic
Universul

01/s
Noi
cl

c.;

oo
I

ra)
rn
\a)

72996,66 87584,00 31.t2.2022

IMAP
LICEIST

Liceul Teoretic
Mihail
Ko!iubinschi

0l/s
e'l
N
N
t

oo
t

tr)
(r)
rn

40716,66 48860,00 3t.12.2022

IMAP
LICEIST

Liceul Teoretic
Minerva

01/s
et
(r'l

C\

c";

oo
I

rn
|'.)
tr)

40040,00 48049,00 31.12.2022

IMAP
LICEIST

Liceul Teoretic
Gheorghe
Asachi

0l/s
c.lN
n
co

oo
I

ntr)
',n

128604,00 t54324,80 3t.12.2022

ivep
LICEIST

Liceul Teoretic
Mihai Yiteazu

01/s
ci
c{
c\

ct;

oo
I

n.\n
r..)

132570,00 290647,20 3r,122022

ivap
LICEIST

Gimnaziul
Dumitru
Matcovschi

01/s
c.lN

ca

oo
I

n
'"nl.l^)

34766,66 41720,00 31.122022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (yubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost ipticate criterii de durcjbilitate):



ffi (DA/NU)

-'s (indicali suma cu TVA)

a6;
ilr?:Ll,;

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare cle seamd, grupal de lucru cleclard cd termenul cle aqteptare 'pentru tncheierea
contruetului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute Ae irt. SZ itin. (3) al Legii nr,I3I din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice )t prccum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor\ytnu
recep(iondrii ropoartelor de monitoriTare, ilceastea aufost examinate ;i solutionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentra achiz,ilii con/irmti corectitudinea desfdsurdrii procedurii
ele achiailie,fopt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

I
-;'Preqedintele grupului de lucru
f



Dare de seami privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 15.12.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantl

IL Date

III. Date cu privire la contractul

cu
Denumirea autorititii contractante Universitatea de Stat din Comrat
Localitafe ATO farawprs. MyH. Korrapar
IDNO 100861 t002139
Adresa yr. Tpersrxoea 152.
Num5i de telefon 02982434s
NumIr de fax 029824345
E-mail kdu_91@mail.ru

Adresa de internet kdu.md
Persoana de contact Arseni Igor

079001837
igorarseni1 987@email.com

cu vire la procedura de achizi
Procedura de atribuire aplicati Licitalie deschisl
Nr. procedurii Nr: ocds-b3wdpl MD-l 62254587 047 |
Data deschiderii ofertelor 2r.06.2021
Nr. BAP l.lb46
Data publicErii in BAP 15.06.2021

Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) Ia care se referl anun(ul
respectiv.

te cu re Ia contractul de
Tipul contractului de achizifie Lucrdri n

Obiectul de achizifie Kanrra.nrsufi peMor{r ry gror€ O6rqexlrrru
Kouparcxoro rocJrur,rBepcuTera

Cod CPV 45200000-9

Contractul se referi Ia un proiect qilsau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

Nu

Sursa de finan{are
Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului
Ns3l2l din22.06.2021

Operatorului economic ciqtigitor Sud Terra SRL, c/f 1014611001799

Date de contact ale operatorului economic m.Comrat, str.Fedico, 22, ap.25 Tel.
029881402

Nr. contract de achizifie Ne49l21

Data contract de achizitie 29.06.202r

Valoarea contractului de achizitie I 965 985.58 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021



Termen de executie 3luni

IV. I)ate cu privire la modificirile contractului de ului-cadru:
Tipul modificirilor operate Modificarea termenului de executie n
Temeiul juridic Act aditional
Valoarea modificlrilor pind la 31.03.2022
Informafii privind crepterea prefului in
urma modificirii

292 418.47lei

Modilicarea anterioari a contractului de
achizitie publici/acordului-cadru

Da

Alte informatii relevante

V. Delcrierea achizifiei inainte qi dupi modificare (natura qi amploarea lucririlor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Ei amploarea serviciilor):

O6r;ev. u crorn'rocrn pa6or Wetru,*rrr,cs na292 418.47 nefi.

VI. Descrierea circumstan{elor care au flcut necesari modificarea:

VII. Motivele/argumentele modificlrii contractului de achwilietacordului-cadru:
Heo6xoauMo yeerlaquru crouNroctr pa6or Ha 292 418.47 reft r npoalr,rru cpoK leficrnulr

roroBoPa no 31.03.2022 ans norgoro rcnorneHrfl aorosopa ra saBepmenrxr pa6or

VIII. Rezultatele examinlrii:
inbaza deciziei grupului de lucru pentru achrzigiide rnodificare a contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru Nr.2 din 13.12.2021 a fost incheiat acordul aditional Nr.2 din
14.12.2021privind:

1. Majorarea valoarei lucrlrilor de constructiei-montaj ce reprezintii obiectul contractului
nt.49l2I din 29 iune 2021, cu 292 418,47 (doua sute nouazeci si doua mii patru sute
oqtsnrezece) lei. 47 bani. Astfel, se stabile;te costul final in sumd de 2 258 404.05 (doua
milioane doua sute cincizeci si opt mii patru sute patru) teirO5 banir_inclusiv IIVA.
2. Preluneirea termenului contractului pina la 31 martie 2022.

Conducitorul grupului de lucru:

ARSENI Igor
(Nume, Prenume)

Executor: Arseni Igor
Tel.: 079001837

E- m ai I : igomr senil987 @.gmail. c om

Brrrsreurr Henpere[Aeuurre.uonorHureJrsHsre pa6orsr. He npe.4vcivrorpeHurre rexH[qecK[rvI
3araH[eM II cMerofi. qro nosreKro yBefirqeHre cro]rrdocrr4 pa6or Ha 292 418.47 reft u cpora

acnomrer*rx pa6or.

ww*,W



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.01 din3l.l2.202l

Date cu privire la autoritatea contractantd:

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

IIr. Date cu privire la contractul de achizi(ielacordul-cadru:

Tipul contractului de achizific/acordului-cadru
Contractul de achizi(ie/acordul-cadru sc referi la
un ;rroiect qi/sau progrilm finan(at din fonduri ale
U_li_rdt .Eurep_cr_rg
Sursa de fin:rn(arc

I):rt:r deciziei de atribuirc :r contractului
1 c ! ! g! f i e1 ryqf_c!y_ly_,: _l_d,ry
p g LqlULq 1p_pe rylg_r.U Lq i _q9 q Lo_1q i q

ii. n "',ri*; 4"*i;,i tii ; ;-, t.ilfi G-- IMSP Spitalul Raional Strdqeni
Localitate Or. Strdseni

IDNO 1 0036001 58309
Adresa str. T. Ciorba 11/l
Numlr de telefon (0231) 22-448
Numirr de fax (0237) 22-448
E-rnail oficial srstraseni(rDms.md
Adresa de internet
Persoana de contact
(ntun e, prenume, tele./bn, e-m cril,

Cristirra MAMALIG A, 067 4\2 255,
ap. spitalulstraseni @,gmai l. com

'I'ipul procedurii de achizi{ie /Cererea ofbrtelor de preltu'i r-ll-icitalie
deschis[ r:Altele: flndieatil

Obiectul achizifiei Achizi!ionarea: "Ploduse Alimentare
pentru Pacienlii din cadrul IMSP Spitalul
Raional Strd;eni Ei Produse alimentare
pentrr: pacienlii cu tuberculozd prin
intern-rediul tichetelor alimentare pe

parcursul sem. II, an:ul202l"
Cod CPV 1 5800000-6
V:rloarea estimati a achizitiei 754 071,09 MDL
Nr. Ei link-ul procedurii (se ttct indicct din cadrul
p ct rt ul u lu i gLN e r natne nl crl y, :,t' tt,. t tt I t, rt rl c r. { t v. n t tl )

Nr: 210403261
ocds-b3wdp I -MD- 1622643625018
t.ink:
http s : // r-r-rte nd er. go v. m d/ter rcl ers/o c d s -

b3wdp1-MD-
1 622643 625 0 1 8 ?tab==contract-notice

Qitlit pttb.liqirii an unf u |ui cle pa rticipare 2 iut't.2027
Data (datele) ;i referinta (referin{cle) publicirilor
antcrio:rre in Jurnalul C)ticial al Uniunii
Europene privind proicctul (proiectele) la care se
ref'erfi anun{ul respectiv (dupir cuz)

Nu este cazul.

Bur-ruri u' Lucrdri n
Nu / Dan

l3uget cle stat n l]uget CNAM /
Br"rgct CNAS n Surse externe n
Altc sursc: fincliccrli/
23.06.2021

1, SRL "Costodar Impex"
AT:L-ZO'iN.. ti data contractului de achizitie/acordului-



cagrq_ 
_

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

!4q rl.!z ?_0?J-
ler
Inclusiv TVA: 109451.7

ISfq:" de
Termen de

valabilitate
executie

01.07 .2021 -31 .12.2021
ot .oi .znt4t .i.202.1

Denumirea operatorului economic 2. "Prodogrotrutle",S..it.Z.
Nr. pi data contractului cle achizitic/acordului-
c:rdru

Nr: AP-15-2021
nrtu' oTo-z:ozr

Valoarezr contractului de achizitie/acordului-
cadru -Yst:Y.*-Yt:ZlS-----

Inclusiv TVA: 50061,00
Termen de valabilitate 01.01 .2021-3 1. I 2.2021
Termen de executie 01 .01,2021 -3 I . t 2.2.021

Qpfr r4qif9a operato rului economic 3, S.C. "VILLA PIIODO'I'TI'' S,

Nr. qi data contractului cle achizitie/zrcordului-
cadru

Nr: AP-16-2021
bat^'.01n7.2021

Valotrrca contractului dc trchiziticlacordului-
cadru

_Fdrd rvAipgfq,oo
IncLusivTVAli-o+-t zaoo --_

Termen de valabilitate 01 .07 .202r -3 L 12.2021
Termen de executie 01.01 .2021 -31 . i 2.2021
Denumirea operatorului economic !,_:!4ryr_o_Ll,{4_1____

Nr: AP-17-2021
Drr;, oiJ?.iort-

Nr. qi data contractului de achizitie/acordului-
cadru
Virloare:r contractului de trcbizitielacorclului-
cadru

e4$ IYAiI P337,!2
InctuJiv i'V,a' to+i 3Ls-- *

Termen de valabilitate 01.07 .2021-3 1. 1 2.2021
Termcn de executie 01 .07 .2021-31 .12.202"t
!ql@f .a operato rului economic 5. S"1I.Z. "BAGUET'TE"
Nr. ;i data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: AP-18-2021
Dil^fl17.n2l

Valo:rrea contractului de achizitielacordului-
cadru

&r4ll4-Zo_s,qq
InclusivTVA, -6 

8, 5.00
Termen de valabilitate
reryjlqg ,IggU!le___ _
Denumirea operatorului economic

Tr.- ;i d,rta 
-;;il;;irlri 

a"--*.iiiii1i;/il;o;ailui-
cadru

T; I o a il,I - 

-c 
o n t r a c t r t,, i -a . a c h i z i t i e/". o .,t, t, I -

cadru-'f..rn.r-d. 
"rl"nilit"G- ____

'I'ermen de executie

01.oi.,or14t.t2.2nt _
01.01 .202t -3 1 .12.202t

-

6. ICAP "COOPALIMENTAT.
__ u&Eegg!;!!4;EN
Nr: AP-19-2021

Fdra fVA: 255530,20
fncluslv TVA292848p0 --
g.o::9?1lr !22u1 --
oI.ot zoztst JLn2l

'fipul modificirilor

IV. Date cu privire la modiliclrile necesare a li efectuate:

q&!-,

,IE''

Mi "q"r-"; "ul ",ia;irtucil[* 7
Majorarea valorii contractuiui r,r

Modificarea termenului de execr-rtare/ livrarc/
prestare n
Modiflcarea termenului de valabilitate l
Rezelierea contlactului n
4!lgl"' 11,4lttt!/
Art.76 trlin. (7) 1tc/.2 clin Legeu nr. l3l tlin
03.07.20 1 5 privind achiziliile pqblice.

--cr:psJer9., -prgjg Lqr-i! -!Lr!qil _ [qq r fi !td! [Nu este_cazul/

femeiul juridic



(dupd caz)

Modilicarea anterioar[ a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd c az )

f l{u esle ccrntlJ

AIte informatii relevante [Nu esle cazul/

V Descrierea achizi inainte si durri modilicare:
Denumire operator economic Valoarea modificirilor

Suma lnitiall Suma micsoratl
l'irri TVA Inclusiv

.I'VA
Fnrd TVA Inclusiv

TVA
SRI, "COSTODAR IMPI]X",
(.)ontrur:l nr. A['- ] 3 202I clin

0l .07.202 I privtncl uchizi{ionurect;
I' t'rttlu,v e AIi manl ctre 1te n I ru P ac i en| i
l)ivcr',s'c Proclu,s e tllintenlare, F-ructe .yi

I e gu nt e l run s/brrnctl e, Ccreule

92581,15 10945t,7 76579,07 90242,98

"P RO DAGRO]'RADI1" S.R.L.
Contrar:l nr. Af' l5-2021 clin
0 I.07. 202 1 pri'ttincl crchizitrionorea:
Proclu,se Alimentctre penlru Pocienti -
l,egunte ;i.frucle

46352,76 50061,00 23968,03 25903,56

S.C. "VILLA PRODOTTI" S.R,I-.
(lontrucl nr. AP-16-2021 clin
0 I .07. 202 I privincl uchizilioncrrea:
I'rocltr:;e Alimen/qra penl.ru Pucicn/i ^

['rotltr.se cle origine snimctld (cume cle

1tt.r,:'circ, ccrrne cle bovind, purizer,
c:renyur$te)"

86810,00 t04172,00 69828,74 83794,49

,,I,APMOI," SRI-
Crtnlt'crc:l nr. tlI' 17-202I din
0 1 . 07. 202 I privind uchizilirncrrau;
l't'rxlttse Alimen/rtre pattlru ['uc:i.enli -

['rtxlu,ye lctclale

t49885,42 t64t32,5 116103,76 126235,78

S.R.I,, "I]AGU[]'|]'E"
Crntracl nr. AP lS-2021 clin
0 I . 07. 202 1 privincl crchizilionureu :

Produ,se Alinrentctre ltenlru Ptrcienli -

Prrxlu,s'a rn'igine qnimuld (oud cle

gii inii)

5705,00 6825,00 3227,4 3861,00

ICAi' "COOPAI,IMENTATIE" A
r.lRr.,cooP s'fRA$ENr
Contrnct nr. AP- l9-2021 clin
0l 07 202 I privincl achiziliorturett:
" P roclus e a I i nt eut ure penl ru pctcien I i i
cu I u bercu I ctzci pr i n i nl.c r nrec/ iul
I i c:lte I e I rtr u I i rue nl o re "

255530,20 292848,00 t68427,4 192430,00

VI. Descricrc:r circumstanfclor c:rre au lhcut necesarii moclilicarea:

Diu cauza micgoriirii nurnirrului pzrcien{ilor, contractele de achizilie publica (Contract nr. AP-13-2021
din 01.07.2021, Contract nr. AP-15-?-0?-l din 0l .07.2021, Contract rrr. AP-16-2021 din 01.01.2021, Contract nr'.

AP-11-2021 dirr 01 .0'l ,2021 , Contract nr'. AP- 18-2021 d in 01 .07 .2021 " Contract nr. AP- I 9-2021 d in 01 .07.202 I )
ir.rchciate uu au lost executate integral. Astfel, in conlbrmitate cu art.7(t alin. (7) pct. 2 clin Legea nr'. 131 clin
03.V|.2015 privind achizitiile publice, s-zr propus nricgorarea contractelr-rr cle achizilie pLrblica.



VII. llezultateleexnminirrii:

in baza cleciziei grupului cle lucnr
31.12,202i a fost inclteiat acordurile
men{ionate anterior.

de nrodiflcarc a contlactLrlui
aclilionale privincl rnicsorarea

clc achizitie/acordului-caclrLr rrr' 0l clirr

sumelor contracte lor cle achiz-itii prrtilir:r:

rilor

;mii,-
'vA

,trz,98

i903,5(;

ii;tia,ar)

235,i8

92430,00

I 2,1 er. 4: rel. :022-,\20

1,00

L.D.

Agenlia Achizilii Publice; mun. Chi.yinirtr,;os. l'ltnce;ti,53;tel.;022-820-703;/tx; 022-820..728;
e - nt o i l : b o p (a)t e n d e r. got,. m cl ; t vt vut. t e n cl e r. g ov. nt c{

Agenliu Nulionuld pentt'u Solulionarea Conte,sloliilor: ntun. Chi;indu, bd. $tc/Lrn cel A4are,li Sfiint,
6 5 2 ; /t* : 0 2 2 - 8 2. 0 - 6 5 1 ; e- m a i l : c o n l es l cr t i i(ir),a n s c. m cl ; t,t tt v,. cu't,s c. n1 cl

Denumire operator
economic

lntreprinderea:
Cu capit:rl

autohton/Cu
capital

mixt/asociere/Cu
capital stririn

Nr. ;i data
acordului
adi{ional

Valoarea mor

-*---1lyt- 
g,

F ir[ 'l'VA

lificflr
az)

fI*t,r

SR.I, "COSTODAIT
IMPIIX"

Cu capital autohton Nr. 01/AP-13-2021
din31.12.2027

76579,07 9{t2

,,Pi{ODAGROTRADE"

S.R.I-.
Cu capital autohton Nr. 01/AP-15".2021

din 31.12.2427
23968,03 259

S.C. "VILI-A
PI{ODO-f]'I" S.R.I,.

Cu capital autohton Nr. 01/AP-16-2021
din3l.l2.202l

69828,74 8.17

,,LAPMOL" SI{L Cu capital autohton Nr.0l/AP-17-202
din3l.l2.202ll

116103,'76 126

S.R.L. "BAGUETTE" Cu capital autohton Nr. 01/AP-18-2021
din3l.l2.202I

3227,4 386

ICAP
,,COOPAI,IMENTA'1'iE"

A URI]COOP
sTRA$rjNr

Cu capital autohton Nr. 0liAP-19-2021
din3l.l2.202l

168427,4 1

Conducitorul grupului de lucru:

4
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 21048485 din 12.01.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 

Localitate Com. Băcioi 

IDNO 1007601010220 

Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 

Număr de telefon 022383525 

Număr de fax 022383525 

E-mail oficial  primaria.bacioi2011@mail.ru 

Adresa de internet  

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

mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituțiile de educație 

timpurie din comuna Băcioi pentru lunile ianuarie-

aprilie 2022 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1639139266587 

 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048485/ 

Data publicării: 10.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da   

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) 

 

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 126 600,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP  

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

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639139266587
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Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

(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 31.12.2021, ora 09:00), au depus oferta 7 (șapte) 

ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. „Viocris Impex” SRL 1006600032107 Aurel Ciobanu 

2. „AVT Lux Com” SRL 1014600040053 Dumitru Mușet 

3. „Baguette” SRL 1014600037741 Curdova Svetlana 

4. FPC „Serviabil”  1003600030995 Tatiana Angheluța 

5. „Villa Prodotti” SRL 1016600007719 Alexei Agrici 

6. „Delmix Prim” SRL 1010600031257 Dilan Galina 

7. „Lovis Angro” SRL 1007600043788 Sofrone Lilian 

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

prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Viocris 

Impex” 

SRL 

„AVT 

Lux 

Com” 

SRL 

„Baguette” 

SRL 

FPC 

„Serviabil” 

„Villa 

Prodotti” 

SRL 

„Delmix 

Prim” 

SRL 

„Lovis 

Angro” 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Certificat privind lipsa 

restanțelor la impozite, 

contribuții și taxe 

prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Cerere de participare prezentat   prezentat prezentat prezentat  
Certificat de atribuire a 

contului bancar 
prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Declarație privind lista 

principalelor livrări/prestări 

efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate 

prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Autorizație sanitar-

veterinară de funcționare a 
prezentat   prezentat prezentat prezentat  
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ofertantului sau certificate de 

înregistrare oficială pentru 

siguranța alimentelor, copie 

confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a 

ofertantului 

Autorizație sanitar-

veterinară de funcționare a 

unității de transport sau 

certificate de înregistrare 

oficială pentru siguranța 

alimentelor a unității de 

transport, copie confirmată 

prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Certificate de 

conformitate/declarație de 

conformitate/inofensivitate 

prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Dovada înregistrării 

persoanei juridice 
prezentat   prezentat prezentat prezentat  

Copii ale contractelor 

executate/cel puțin 2 scrisori 

de recomandare recente 

privind executarea conformă 

a contractelor similare de 

livrare a produselor 

alimentare în instituțiile 

publice 

prezentat   prezentat prezentat prezentat  

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

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

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Produse din 

pește 

”Viocris Impex” SRL  64743,00 1 lot + + 

„AVT Lux Com” SRL 92082,00 1 lot + + 

„Baguette” SRL  97012,70 1 lot + + 

Produse 

lactate 
FPC „Serviabil”  

532277,78 
1 lot + + 

Produse din 

carne 
SRL ”Villa Prodotti” 

419845,00 
1 lot + + 

Fructe și 

legume 

proaspete 

„Delmix Prim” SRL 
332703,89 

1 lot + + 

„Baguette” SRL 369505,00 1 lot   

„Lovis Angro” SRL 415814,81 1 lot + + 

Diverse 

produse 

alimentare 

„Delmix Prim” SRL 214945,53 1 lot + + 

„Baguette” SRL 240145,93 1 lot + + 

„Lovis Angro” SRL 241846,76 1 lot + + 

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

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 

anormal de scăzut) s-a solicitat:  Nu este cazul 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru mai multe loturi cumulate □             

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  □                        

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

Produse din 

pește 

„Viocris 

Impex” SRL 

1 lot 64743,00 64743,00 77691,60 

Produse lactate FPC 

„Serviabil” 

1 lot 532277,78 532277,78 578780,00 

Produse din 

carne 

SRL „Villa 

Prodotti” 

1 lot 419845,00 419845,00 503814,00 

Fructe și 

legume 

proaspete 

„Delmix Prim” 

SRL 

1 lot 332703,89 332703,89 365456,30 

Diverse 

produse 

alimentare 

„Delmix Prim” 

SRL 

1 lot 214945,53 214945,53 255770,62 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Villa Prodotti” SRL 31.12.2021  villaprodotti@mail.ru 
„Serviabil” SRL 31.12.2021 serviabil@mail.ru 
„Viocris Impex” SRL 31.12.2021 viocrisimpex@gmail.com 
„Delmix-Prim” SRL 31.12.2021 alexbev@mail.ru 

(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: 6 zile 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

„Viocris Impex” 

SRL 
02 10.01.2022 15800000 64 743,00 77 691,60 31.12.2022 

mailto:villaprodotti@mail.ru
mailto:serviabil@mail.ru
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„Delmix-Prim” 

SRL 
03 10.01.2022 15800000 547 649,42 621 226,92 31.12.2022 

„Villa Prodotti” 

SRL 

 

05 

10.01.2022 
15800000-6 

419 845,00 503814,00 31.12.2022 

„Serviabil” SRL 06 12.01.2022 15800000-6 532 277,78 578 780,00 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): Nu este 

cazul. 

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 SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.1  din 11.01.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Centru de Sănătate Ştefan Vodă  

Localitate Or. Ştefan Vodă  

IDNO 1007608003207 

Adresa Str. Nicolae  Testemiţanu 2 

Număr de telefon 0242 2-24-76 

Număr de fax 0242 2-24-76 

E-mail oficial  cmfstefanvoda@ms.md 

Adresa de internet csstefanvoda.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Filimonov Svetlana tel. 067562843, filimonov-

sveta@rambler.ru  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:   

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reagenți  şi consumabili  de laborator pentru a. 

2022 

Cod CPV 33600000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1634286183013 

Link-ul: 

Data publicării: 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:01.11.2021 

Link-ul: :  ocds-b3wdp1-MD-1634286183013 

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) 668  660.00 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:filimonov-sveta@rambler.ru
mailto:filimonov-sveta@rambler.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634286183013
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634286183013


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 12.11.2021, ora  11.00 ), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SRL Biosistem MLD 1010600028048 Vitalie Poiată 

2. SRL GBG MLD 1003600117582 Tudor Ceaicovschi  

3. SRL Ecochimie 1002600052156 Nicolae Iurcu 

4. SRL Dac SpectroMed 1002600042432 Roman Vîrschi 

5. SRL Sanmedico 1003602008154   Viorica Monastîrschi 

6. SRL Medglobalfarm 1016600000765 Boris Granaci 



 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic   

SRL Biosistem 

MLD 

SRL GBG MLD SRL Ecochimie SRL Dac 

SpectroMed 

SRL Sanmedico SRL 

Medglobalfarm 

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

  

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat 

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

  

Cerere de participare Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Declarație privind valabilitatea 

ofertei 
Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind lista 

principalelor livrari/prestări 

efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate 

 

 

Prezentat 

 

Prezentat 

 

Prezentat 

 

Prezentat 

 

Prezentat 

 

Prezentat 

Certificat de calitate CE – 

Lot 1, 2 

Prezentat Nu au depus ofertă pentru aceste loturi 

Certificate   de compatibilitate a 

reactivelor , accesorii şi piese cu  

utilajul (sistem închis) de la  

producătorul utilajului ,Lot 1,2 

 

Prezentat 

Nu au depus ofertă pentru aceste loturi 

(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)* 

Cantitat

e și 

unitate 

de 

măsură 

Corespunde

rea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunde

rea cu 

specificațiil

e tehnice 

Lot 1. Reagenţi,calibratori 

şi material de control p/u 

analiz. biochimic automat A 

25 Biosystems(sistem 

închis)(a.17 Ord MS 

nr.374),accesorii 

/consumabile/ piese de 

schimb (a.18 Ord MS 

nr.374) 

 

 

 

SRL Biosistem 

MLD 

 

 

 

482,339,22 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Lot  2 .   Reagenți pentru 

investigații hematologice - 

Analizatorul hematologic 
M 30 Mindrray   cu sistem 
închis 

SRL Biosistem 

MLD 

 

63 173,18 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Lot  3 .   RPR – test  sifilis                   SRL Dac 

Spectromed 

1200,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

1350,00 + + + 

SRL 

Sanmedico 

2040,00 + + + 

Lot 4.  Cercetarea 

sistemului de hemostază 
SRL 

Sanmedico 

5135,00 + + + 

SRL Dac 

Spectromed 

6304,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

6890,00 + + + 

Lot  5 . Albastru de 

metilen 
SRL 

Ecochimie 

252,00 + + + 

Lot  6.  Azur –Eozină 

Romanovski soluţie 
SRL GBG 

MLD 

109,00 + + + 

SRL 

Ecochimie 

110,00 + + + 

Lot  7.  Lame 

microscopic 75x25x1.2 

mm matela un capat, 

margini tesite 

SRL 

Ecochimie 

1152,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

2280,00 + + + 

Lot  8. Vopsea Papa 

Nicolau 3 componente  

(PAP- 1A;PAP -2A;PAP -

3B.) 

SRL 

Ecochimie 

8800,00 + + + 

Lot  9   .Azopiram  ,set 

p/u controlul prelucrarii 

instrumentelor  

SRL GBG 

MLD 

1750,00 + + + 

SRL 

Ecochimie 

4046,00 + + + 



Lot  10 . Test de 

confirmare singelui ocult 

in material biologic  

SRL Biosistem 

MlD 

3216,00 + + + 

SRL 

Sanmedico 

3900,00 + + + 

SRL Dac 

Spectromed 

4800,00    

Lot  11 .    Teste p/u 

examenul urinei   

SRL 

Sanmedico 

19 200,00 + + + 

Lot  12 . Material p/u 

controlul calităţii 

determinării, 

proteinei,glucozei  in 

urina 

SRL GBG 

MLD 

899,00 + + + 

SRL 

Sanmedico 

900,00 + + + 

Lot 13.  Acid acetic SRL 

Ecochimie 

120,00 + + + 

Lot 14.  Citrat de natriu SRL 

Ecochimie 

375,00 + + + 

Lot 15 . Apa oxigenată 

35% 
SRL 

Ecochimie 

330,00 + + + 

Lot 16 .  Eprubete cu 

capilar cu K3EDTA p/u 

colectarea singelui din 

deget 

SRL 

Ecochimie 

18 323,00 oferta nu corespunde cerințelor expuse în 

documentația de atribuire ( specificația 

tehnică); s-a solicitat volum de 0,20 ml s-a 

oferit 0,25 ml 

SRL GBG 

MLD 

18 324,00 + + + 

Lot 17 .   Eprubete 

polipropilen 10 ml  

SRL 

Ecochimie 

8850,00 oferta nu corespunde cerințelor expuse în 

documentația de atribuire (specificația tehnică); 

s-a solicitat ca eprubeta să fie cu etichetă , s-a 

oferit fară etichetă (nu s-a indicat)  

SRL GBG 

MLD 

10 050,00 + + + 

Lot 18 .  Eprubete cu 

Citrat Na 3,8% pentru 

`coagulogulogramă 

volum singe 3 ml 

SRL 

Ecochimie 

3423,00 oferta nu corespunde cerințelor expuse în 

documentația de atribuire (specificația tehnică); 

s-a solicitat volum de 3  ml s-a oferit 2,5  ml 
SRL GBG 

MLD 

5100,00 + + + 

Lot  19.  Hîrtie termo 

57mm 

SRLGBG 

MLD 

180,00 + + + 

SRL 

Ecochimie 

246,60 + + + 

Lot  20  . Hemoglobin ( 

ambalat 1 L.cu control) 
SRL GBG 

MLD 

525,00 + + + 

SRL Dac 

Spectromed 

1095,00 + + + 

Lot 21.  Container pentru 

colectarea deșeurilor 

medicale pînă la 1 kg 

SRL 

Ecochimie 

99,90 + + + 

SRL 

Sanmedico 

100,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

140,00 + + + 

Lot  22.   Consumabile 

pentru glucoză   (50 teste 

set) 

SRL 

Sanmedico 

1700,00 + + + 

Lot  23  .  Eprubete P14 SRL 310,00 + + + 



sticla Ecochimie 

SRL GBG 

MLD 

375,00 + + + 

Lot 24 .   Eprubete de 

sticla p/u centrifugare 
SRL 

Ecochimie 

721,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

721,20 + + + 

Lot  25  . Containere 

plastic cu capac p/u 

m/fecale nesterile  cu 

lopatică 

SRL 

Ecochimie 

3999,99 + + + 

SRL GBG 

MLD 

4000,00 + + + 

SRL 

Sanmedico 

6250,00 + + + 

Lot   26  .  Test rapid p/u 

depistarea helicobacter 

pilori în m/fecale  

(imunohromatografic) 

SRL Dac 

Spectromed 

4800,00 + + + 

SRL 

Sanmedico 

10 200,00 + + + 

Lot 27.   Cercetarea 

sistemului de hemostază 

consumabile la 

analizatorul  

Trombotaimer 2 

SRL 

Ecochimie 

9024,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

18 000,00 + + + 

Lot 28 .  Cercetarea 

sistemului de hemostază 

consumabile la 

analizatorul Trombostat 

SRL 

Ecochimie 

1360,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

3000,00 + + + 

Lot 29.  Cutii de 

incinerare 
SRL 

Ecochimie 

10 499,90 + + + 

SRL 

Medglobalfarm 

10 500,00 + + + 

SRL GBG 

MLD 

17 400,00 + + + 

Lot 30.  Set ginecologic SRL 

Ecochimie 

20 040,00 oferta nu corespunde cerințelor expuse în 

documentația de atribuire (specificația tehnică); 

Lot 31 .Speculă 

ginecologică 
SRL 

Ecochimie 

797,50 + + + 

SRL GBG 

MLD 

1250,00 + + + 

 

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

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

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

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

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  



10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

__________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului  Unitate  de 

măsură   

Cantitate Prețul 

unitar  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total 

 (inclusiv 

TVA) 

1. SRL Biosistem MLD 

Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 

Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb 

(a.18 Ord MS nr.374) 

AST/GOT set 250 ml set 16 463,67 7418,72 8012,16 

ALT/GPT set 250ml 
 

set 
16 

463,67 7418,72 8012,16 

ALP-AMP  set 100ml set 3 232,04 696,12 751,80 
α-AMYLASE DIRECT set 

100ml 
set 

18 
872,17 15 699,06 16 954,92 

ALBUMIN  (TOTAL) 

      Metoda DPD 

set 
4 

186,56 746,24 805,92 



    set          250ml 
BILIRUBIN(TOTAL)     Metoda 

DPD  

    set      250ml 

set 
8 

210,57 1684,56 1819,36 

BILIRUBIN (DIRECT) 

 Metoda    DPD  set250ml 
set 

4 214,78 859,12 927,84 

CALCIUM- ARSENAZO    set      

500ml 
set 

2 528,10 1056,20 1140,70 

CHOLESTEROL set      500ml set 8 673,81 5390,48 5821,68 
CHOLESTEROL LDL DIRECT           

set  4f lx 20ml 
set 

14 1831,08 25 635,12 27 685,98 

CHOLESTEROL HDL DIRECT 

set     4fl x 20ml  
set 

14 1090,31 15 264,34 16 485,42 

CREATININE    set  500ml set 8 262,37 2098,96 2266,88 
γ-GLUTAMILTRANSFERASE 

(γ-GT)    set      250ml 
set 

4 
873,43 3493,72 3773,20 

GLUCOSE    set    500ml set 8 262,37 2098,96 2266,88 
IRON-FERROZINE set      

250ml 
set 

2 
658,23 1316,46 1421,78 

PROTEIN(TOTAL)  set 2 373,54 747,08 806,84 
PROTEIN(Urina/LCR,pirolgalol 

rosu)   set      250ml 
set 

8 
236,26 1890,08 2041,28 

CONTROL p/u PROTEIN in 

urina set 20ml. 
set 

5 
348,70 1743,50 1883,00 

TRIGLYCERIDES set  500ml set 4 772,78 3091,12 3384,40 

UREA/BUN-UV set      250ml set 5 472,09 2360,45 2549,30 

URIC ACID set    500ml set 5 763,51 3817,55 4122,95 
LDH (LACTAT 

DEHYDROGENAZA) set      

250ml 

set 

1 
405,13 405,13 437,54 

LIPAZA   set    48ml set 1 1544,71 1544,71 1668,29 

Mg (magneziu). set    100 ml set 1 149,92 149,92 161,91 
ANTI-

STREPTOLIZYZZIN(ASO)    set 

50ml 

set 

32 
654,02 20 928,64 22 602,88 

 STANDART p/u ANTI-

STREPTOLIZYZZIN  set 1ml 
set 

4 109,07 436,28 471,20 

C -REACTIVE PROTEIN(CRP) 

set 100ml 
set 

16 1111,79 17 788,64 19 211,68 

 STANDART p/u C -REACTIVE 

PROTEIN(CRP) set 1ml 
set 

4 109,07 436,28 471,20 

RHEUMATOID EACTOR(RF) 

set     50ml  
set 

32 392,50 12 560,00 13 564,80 

 STANDARTp/u 

RHEUMATOID EACTOR(RF) 

set 3ml 

set 

4 
109,07 436,28 471,20 

RHEUMATOID CONTROL 

SERUM NORMAL set 3ml 
set 

20 
694,03 13 880,60 14 991,00 

RHEUMATOID CONTROL 

SERUM PATOLOGIC set 3ml 
set 

20 
694,03 13 880,60 14 991,00 

BIOCHEMISTRY 

CALIBRATOR (HUMAN) set 

25ml 

set 

10 
1335,41 13 354,10 14 422,40 

BIOCHEMISTRY CONTROL 

SERUM normal  (HUMAN) set 

set 
10 

1335,41 13 354,10 14 422,40 



25ml 
BIOCHEMISTRY CONTROL 

SERUM pathologic  (HUMAN) 

set 25ml 

set 

10 
1335,41 13 354,10 14 422,40 

Hemoglobina  A1C direct 

(HbA1C-DIR)  BSA direct   set 

72ml 

set 

12 
5341,02 64 092,24 69 219,60 

Hemoglobina (HbA1C)    

Calibrator    set 2.0ml 
set 

1 
2180,20 2180,20 2354,62 

Hemoglobin (HbA1C) control 

NORMAL    set 0.5ml 
set 

8 
509,99 4079,92 4406,32 

Hemoglobina  (HbA1C) control 

PATOLOGIC  set 0.5ml 
set 

8 
509,99 4079,92 4406,32 

Solutie concentrata de spalare 

fl.100ml p/u A25 
set 

4 
1711,56 6846,24 8215,48 

Solutie concentrata de system 

lichid  fl.1000 ml p/u A25 
set 

2 
15550,34 3100,68 3720,82 

Solutie  de spalare fl.1000 ml p/u 

A25 
set 

3 
803,17 2409,51 2891,40 

Rotor de reactie p/u analizatorul 

A25 set 10buc. 
set 

100 
1488,68 148 868,00 178 642,00 

 Cuve p/u ser la  analizatorul   

A25         set 1000 buc. 
set 

20 
423,49 8469,80 10 163,80 

FOTOMERTIC LAMP  buc 2 1691,90 3383,80 4060,56 
ELEMENT PELTIE p/u 

manipulator A25 
buc 

1 
661,18 661,18 793,42 

THICK PROBE buc 1 5902,17 5902,17 7082,60 

DISPENSING PUMP SEAL buc 1 1229,62 1229,62 1475,54 

Lot  2 .   Reagenți pentru investigații hematologice - Analizatorul hematologic M 30 Mindrray   
cu sistem închis 
M -30 Diluent set 20 litri p/u 

Mindray 
set 30 

839,99 25 199,70 27 215,70 

M -30 Liser set 0.5 litri p/u 

Mindray 
set 17 

1145,44 19 472,48 21 030,36 

 Probe cleanser fl 50ml  p/u 

Mindray 
set 18 

291,57 5248,26 6297,84 

M -30  Calibrator fl 3ml  p/u 

Mindray 
set 1 

1803,60 1803,60 1947,89 

M -30 Material de contro 

hematologic ,set 3x3.0  p/u 

Mindray 

set 6 
1766,79 10 600,74 11 448,78 

Hirtie  termo  p/u  aparat Mindray set 60 14,14 848,40 1018,20 

Lot  10 . Test de confirmare singelui ocult in material biologic 
Test de confirmare singelui ocult 

in material biologic         (test 

hHb) 

tese 300 
10,72 3216,00 3474,00 

2. SRL Dac Spectromed 

Lot  3 .   RPR – test  sifilis                   
 RPR – test  sifilis  ( cu control 

+/- ) 
ml 30 

40,00 1200,00 1296,00 

Lot   26  .  Test rapid p/u depistarea helicobacter pilori în m/fecale  (imunohromatografic) 

Test rapid p/u depistarea 

helicobacter pilori in m/fecale 

(imunohromatografic) 

teste 200 

 

24,00 

 

4800,00 

 

5184,00 

3. SRL Sanmedico 



Lot 4.  Cercetarea sistemului de hemostază 
Set p/u determinare  Protrombinei 

cu CaCl (TP)   - lichid,gata pentru 

lucru. 

 

teste 5000 
0,98 4900,00 5292,00 

Calibrator cu 5 nivele,cunoscuti, 

lichid gata de lucru.  .(set 1fl -

1ml) 

set 1 
235,00 235,00 282,00 

Lot 11.Teste p/u examenul urinei   
Teste p/u examenul urinei  

(Leucocite, greutatea specifică, 

pH, Glucoza, acid ascorbic, 

cetone, nitrite, proteine,bilirubina, 

urobilinogen, eritrocite, Hb 

săngelui).(set100teste) 

set 160 

 

 

120,00 

 

 

19 200,00 

 

 

20 736,00 

Lot  22.   Consumabile pentru glucoză   (50 teste set) 
Consumabile pentru glucoză   (50 

teste set) 
set 20 

85,00 1700,00 1836,00 

4. SRL Ecochimie 

Lot  5 . Albastru de metilen 
Albastru de metilen  flacon din 

plastic,  solutie 
L 1 

252,00 252,00 302,40 

Lot  7.  Lame microscopic 75x25x1.2 mm matela un capat, margini tesite 
Lame microscopic 75x25x1.2 

mm mate la un capat, margini 

tesite 

buc 6000 
0,1920 1152,00 1382,40 

Lot  8. Vopsea Papa Nicolau 3 componente  (PAP- 1A;PAP -2A;PAP -3B.) 
Hematoxilina     (PAP -1 A) L 5 520,00 2600,00 3120,00 

OG -6                 (PAP - 2A) L 5 520,00 2600,00 3120,00 

EA 50                 (PAP -3 B) L 5 520,00 2600,00 3120,00 

  Xilol L 5 200,00 1000,00 1200,00 

Lot 13.  Acid acetic 
Acid acetic/CH3COOH/ L 0.5 240,00 120,00 144,00 

Lot 14.  Citrat de natriu 
Citrat de natriu  grame 250 1500,00 375,00 450,00 

Lot 15 . Apa oxigenata 35% 
Apa oxigenata 35% kg 10 33,00 330,00 396,00 

Lot 21.  Container pentru colectarea deșeurilor medicale pînă la 1 kg 
Container pentru colectarea 

deșeurilor medicale pînă la 1 kg 
buc 10 

9,99 99,90 119,88 

Lot  23  .  Eprubete P14 sticla 
Eprubete  P 14 sticla. buc 500 0,62 310,00 372,00 

Lot 24 .   Eprubete de sticla p/u centrifugare 
Eprubete de sticla p/u 

centrifugare ne gradate. 
buc 500 

1,4420 721,00 865,20 

Lot  25  . Containere plastic cu capac p/u m/fecale nesterile  cu lopatică  
Containere plastic cu capac p/u 

m/fecale ne sterile ,cu lopatica. 
buc 5000 

0,80 3999,99 4800,00 

Lot 27.   Cercetarea sistemului de hemostază consumabile la analizatorul  Trombotaimer 2 
Cuve cu bile  050 210 separate la  

800  teste set. 

set 
12 

752,00 9024,00 10 828,80 

Lot 28 .  Cercetarea sistemului de hemostază consumabile la analizatorul Trombostat 
Cuve cu bile  050 220 separate la 

500 teste set 

set 
2 

680,00 1360,00 1632,00 

Lot 29.  Cutii de incinerare 

Cutii pentru incinerarea buc 1500    



deşeurilor medicale -7,5 litri, 

cu saci culoare galbenă  

4,5999 6899,90 8279,85 

Cutii pentru incinerarea 

deşeurilor medicale - 18,5 litri, 

cu saci culoare galbenă  

buc 

600 

 

6,00 

 

3600,00 

 

4320,00 

Lot 31 .Speculă ginecologică 
Speculă ginecologică tip Cusco 

M 
buc 250 

3,19 797,50 957,00 

5. SRL GBG MLD 

Lot  6.  Azur –Eozină Romanovski soluţie 
Azur –Eozină Romanovski 

soluţie (fl din plastic) 1l 
L 1 

109,00 109,00 130,80 

Lot  9   .Azopiram  ,set p/u controlul prelucrării instrumentelor 
Azopiram  ,set p/u controlul 

prelucrării instrumentelor  
set 25 

70,00 1750,00 2100,00 

Lot  12 . Material p/u controlul calităţii determinării, proteinei,glucozei  în urină 
Material p/u controlul calităţii 

determinării, proteinei,glucozei  

in urina 2nivele 

 

set 6 

 

149,8333 

 

899,00 

 

1078,80 

Lot 16 .  Eprubete cu capilar cu K3EDTA p/u colectarea singelui din deget 
Eprubete cu capilar cu K3EDTA 

p/u colectarea singelui din deget 

0.2ml 

buc 10 000 
1,8324 18 324,00 21 988,00 

Lot 17 .   Eprubete polipropilen 10 ml 
Eprubete polipropilen 10 ml cu 

eticheta.  (CU CAPAC)! 
buc 15 000 

0,67 10 050,00 12 060,00 

Lot 18 .  Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru `coagulogulogramă volum singe 3 ml 
Eprubete Citrat Na 3,8% pentru 

cuagulogulogramă volum singe 3 

ml, capac de cauciuc cu valvă, cu 

etichetă. 

buc 6000 

 

0,85 

 

5100,00 

 

6120,00 

Lot  19.  Hîrtie termo 57mm 
Hirtie termo 57mm buc 30 6,00 180,00 216,00 

Lot  20  . Hemoglobin ( ambalat 1 L.cu control) 
Hemoglobin ( ambalat 1 L.cu 

standard ) 
L 15 

35,00 525,00 630,00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Biosistem MLD  

30.11.2021 

 

SIA RSAP, e-mail SRL GBG MLD 

SRL Ecochimie 

SRL Dac SpectroMed 

SRL Sanmedico 

SRL Medglobalfarm 



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

pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 

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

din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este egală sau mai mare decât 

pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 

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

al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

C

o

d 

C

P

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/

acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA  

SRL 

Biosistem 

MLD 

Cu capital  

autohton 
11 

11.01.22 

3
3
6
0
0
0
0
0
-6

 

548 728,00 615 063,60 

31.12.2022 

SRL GBG 

MLD 

Cu capital  

autohton 
12 

11.01.22 
36 937,00 44 324,40 

31.12.2022 

SRL 

Ecochimie 

Cu capital  

autohton 
13 

11.01.22 
37 841,29 45 409,53 

31.12.2022 

SRL Dac 

SpectroMed 

Cu capital  

autohton 
14 

11.01.22 
6000,00 6480,00 

31.12.2022 

SRL 

Sanmedico 

Cu capital  

autohton 
15 

11.01.22 
26 035,00 28 146,00 

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 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 



durabilitate (lei MD): 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 

criterii de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 

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: 

             Șef      Mariana Haret                        ________________________ 

                                                                                                                                        Semnătura 

                                                                                                                                                                    L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                        □ 

de anulare a procedurii de atribuire                  □ 

 

Nr.01 din 11.01.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 

Localitate Or.Telenești 

IDNO 1003606150040 

Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 

Număr de telefon 079113054 

Număr de fax 025822448 

E-mail oficial  srtelenesti@ms.md 

Adresa de internet srtelenesti.md 

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

mail) 

Vleju Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea reagentilor si consumabile de laborator 

pentru anul 2022 

Cod CPV 33600000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri 

poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri,cu 

condiția ca valoarea estimativă a achiziției să nu 

depășească 800 000,00 de lei. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21048935 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639871121266 

Data publicării:19.12.2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

srtelenesti.md/planul-de-achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:10.12.2021 

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică □Catalog electronic 

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

externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 302 900,00 lei fara TVA 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639871121266
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(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/altemijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora 23:45), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. GBG-MLD SRL 1003600117582 Sterbet Liliana 

2. Profilabdiagnostic SRL 1009600045502 Irina Varman 

3. Sanmedico 1003602008154 Vitalie Goreacii 

4. IM Becor SRL 1003600060828 Lazari Cristina 

5. Ecochimie 1002600052156 Nicolae Iurcu 

6. FSP DAC-SpectroMed SRL 1002600042432 Roman Virschi 

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

operatorii economici: 

Denumire 

document 

  Denumirea operatorului economic     

GBG-MLD 

SRL 

Profilabdiagn

ostic SRL 

Sanmedico IM Becor 

SRL 

Ecochimie FSP DAC-

SpectroMed SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

Propunereafinanciar
ă 

prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 

ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
  

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 

conformitate cu 

prevederile legale 

prezentat neprezentat  prezentat prezentat prezentat 

Certificat pentru 

confirmarea 

capacităţii executării 

calitative a 
contractului de 

achiziţie 

prezentat neprezentat  prezentat prezentat prezentat 
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Certificat de 

efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor eliberat 

de Inspectoratul 

Fiscal 

prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

Garantia de buna 

executie a 

contractului 5%din 
valoarea totala a 

contractului. 

prezentat neprezentat  prezentat prezentat prezentat 

DECLARAŢIE 

privind confirmarea 
identității 

beneficiarilor 

efectivi și 
neîncadrarea 

acestora în situația 

condamnării pentru 

participarea la 
activităţi ale unei 

organizaţii sau 

grupări criminale, 
pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare 

de bani. 

prezentat neprezentat  prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 

valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 

deţinerea unui cont 
bancar 

prezentat neprezentat  prezentat prezentat prezentat 

Certificat ISO prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 
Certificat de 

conformitate sau alt 

certificat ce confirma 

calitate CE 

prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

LOTUL I Reagenţi 

pentru analizorul 

Hematologic EMRLD 

22, sistem închis 

     

GBG-MLD SRL 162 900,00   + + 

Lot II Reagenţi pentru 

analizorul K/Na/Cl  

GBG-MLD SRL 22 160,00  + + 

     

Lot III Reagenţi 

pentru sistema de 

Profilabdiagnostic 
SRL 

5 889,00  + + 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
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hemostază 

/coagulometru Helena 

C-1 

GBG-MLD SRL 5 890 ,00    

 Sanmedico 12 680,00    

Lotul IV Reagenti si 

consumabile pentru 

analizatorul cobas 

c111 cu sistem inchis 

  

IM Becor SRL 
 

141 437,28  + + 

Lotul V. Eprubete 

Stat-Fax 12*75 

Ecochimie 2 860,00  + + 

GBG-MLD SRL 7 000 ,00    

Lotul VI. 

Lancete(scarificatoare) 

sterile 

Ecochimie 292,00  + + 

FSP DAC-

SpectroMed SRL 

440,00    

 

Lotul VII. Cuve 

pentru coagulometru 

Helena C-1 

Ecochimie 2 880,00  + + 

 GBG-MLD SRL 4 500 ,00    

 Sanmedico 6 800,00    

 

 

Lotul VIII. Pipeta 

dozator 

automat,variabile 10-

200 mcl 

Ecochimie 519,00  + + 

 Profilabdiagnostic 

SRL 

529,00    

 FSP DAC-

SpectroMed SRL 

1 100,00    

 GBG-MLD SRL 1 900,00    

Lotul IX. Pipeta 

dozator 

automat,variabile 100-

1000 mcl 

Ecochimie 528,00  + + 

 Profilabdiagnostic 
SRL 

529,00    

 FSP DAC-

SpectroMed SRL 

1 100,00    

 GBG-MLD SRL 1 900,00    

Lotul X.Eprubete cu 

Lithium heparin 6-9 

ml 

Ecochimie 172,00  + + 

 GBG-MLD SRL 500,00    

Lotul XI. Hirtie Stat-

Fax 110mm 

Ecochimie 118,50  + + 

 GBG-MLD SRL 250,00    

Lot XII.Material de 

control al calităţii 

examinărilor de 

laborator biochimice 

FSP DAC-

SpectroMed SRL 

6 875,00  + + 

 GBG-MLD SRL 6 939 ,00    

Lotul XIII.Specificaţii 

pentru investigaţii 

clinice generale 

Ecochimie 1 619,66  + + 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546245/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546245/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546251/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546251/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
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Lotul XIV. Set pentru 

reticulocite 

GBG-MLD SRL 350,00  + + 

 Ecochimie 741,10    

Lotul XV. Set pentru 

vopsirea frotiurilor gN 

Ecochimie 399,00  + + 

 GBG-MLD SRL 500,00    

Lotul XVI. Set pentru 

sănge ocult 

GBG-MLD SRL 80,00  + + 

 Sanmedico 325,00    

 Profilabdiagnostic 690,00    

Lotul.XVII. Glucoză, 

cetone 

Profilabdiagnostic 

SRL 

1 760,00  + + 

 Sanmedico 2 040,00    

 GBG-MLD SRL 3600,00    

Lotul.XVIII. 

Hemoglobin Drapchin 

GBG-MLD SRL 340,00  + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se 

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

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

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

solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □ 
Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546254/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546254/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546255/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546255/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546256/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546256/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546257/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546257/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546258/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546258/
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel 

mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

LOTUL I Reagenţi 

pentru analizorul 

Hematologic 

EMRLD 22, sistem 

închis 

GBG-MLD 

SRL 

  162900,00  195480,00 

Lot II Reagenţi 

pentru analizorul 

K/Na/Cl EasуLуte, 

sistem închis 

GBG-MLD 

SRL 

  22160,00  26592,00  

Lot III Reagenţi 

pentru sistema de 

hemostază 

/coagulometru 

Helena C-1 

Profilabdiagn
ostic SRL 

  5 889,00 6360,12 

Lotul IV Reagenti si 

coansumbile pentru 

analizatorul cobas 

c111 cu sistem inchis 

  

IM Becor 

SRL 

 

  141437,28  152942,78 

Lotul V. Eprubete 

Stat-Fax 12*75 

Ecochimie   2860,00   3432,00  

Lotul VI. 

Lancete(scarificatoar

e) sterile 

Ecochimie   292,00  350,40 

 

Lotul VII. Cuve 

pentru coagulometru 

Helena C-1 

Ecochimie   2880,00 3 3456,00 

Lotul VIII. Pipeta 

dozator  

Ecochimie   519,00 622,80 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546241/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546242/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546243/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546244/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546245/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546245/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546246/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546247/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546248/
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Lotul IX. Pipeta 

dozator 

automat,variabile 

100-1000 mcl 

Ecochimie   528,00 633,60 

Lotul X.Eprubete cu 

Lithium heparin 6-9 

ml 

Ecochimie   172,00  206,40 

Lotul XI. Hirtie Stat-

Fax 110mm 

Ecochimie   118,50  142,20 

Lot XII.Material de 

control al calităţii 

examinărilor de 

laborator biochimice 

FSP DAC-
SpectroMed 

SRL 

  6875,00 7425,00 

Lotul 

XIII.Specificaţii 

pentru investigaţii 

clinice generale 

Ecochimie   1619,66  1943,59  

Lotul XIV. Set 

pentru reticulocite 

GBG-MLD 

SRL 

  350,00 420,00 

Lotul XV. Set pentru 

vopsirea frotiurilor 

gN 

Ecochimie   399,00   478,80 

Lotul XVI. Set 

pentru sănge ocult 

GBG-MLD 

SRL 

  80,00 96,00 

Lotul.XVII. Glucoză, 

cetone 

Profilabdiagn
ostic SRL 

  1 760,00 1 900,80 

Lotul.XVIII. 

Hemoglobin 

Drapchin 

GBG-MLD 

SRL 

  340,00 408,00 

  

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  

GBG-MLD SRL 29.12.2021  e-mail 

Profilabdiagnostic SRL 29.12.2021 e-mail 

Sanmedico 29.12.2021 e-mail 

IM Becor SRL 29.12.2021 e-mail 

Ecochimie 29.12.2021 e-mail 

FSP DAC-SpectroMed SRL 29.12.2021 e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

 

16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546249/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546250/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546251/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546251/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546252/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546253/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546254/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546254/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546255/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546255/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546255/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546256/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546256/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546257/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546257/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546258/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546258/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048935/lot/11546258/
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În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

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

publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

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

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

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

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

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

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

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

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

Moldova). 

 

17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinde

rea: 
Cu capital 

autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier

e/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/acord

ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 

de 

valabilit

ate al 

contract

ului/acor

dului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

GBG-MLD 

SRL 

Cu capital 

autohton 

01 
11.01.2022 

33600000-6 

  185830,00 222996,00 

31.12.22 

 

Profilabdiag

nostic SRL 

Cu capital 

autohton 

04 11.01.2022 33600000 

7649,00 8260,92 

31.12.22 

IM Becor 

SRL 

Cu capital 

autohton 

02 11.01.2022 33600000 

141437,28 152942,78 

31.12.22 

Ecochimie Cu capital 

autohton 

03 11.01.2022 33600000 
9 439,16 11 326,99 

31.12.22 

FSP DAC-

SpectroMed 

SRL 

Cu capital 

autohton 

05 11.01.2022 33600000 

6 875,00 7 425,00 

31.12.22 

 

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

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

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

durabilitate): 

 

 

Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice durabile 

(achiziții verzi)? 
NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
402 951,69 
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durabilitate (lei MD): 

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

de durabilitate: 
33600000 

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. 




