
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr.01 din24.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea auto rititii contractante Directia Educatie, Tineret si Sport s.Riscani

Localitate mun.Chisindu
IDNO t007601009716
Adresa mun.Chisindu, Kiev 5a

Numir de telefon 022 44 53 87

Numir de fax 022 44 t3 29

E-mail oficial dets riscani@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Negru Ludmila
tel: 022-44-53-87

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri lLicitalie deschisd

fAltele: Negociere fdrd publicarea unui anunl de

narticioare
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Bunurin Servicii I Lucrdri r

0biectul achizi{iei Servicii de evacuarea deqeurilor menajere solide
de la institutiile subordonate pentru anul2022

Cod CPV 90500000-2

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea 'procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Legea nr.l3l/20li5o art.56, alin. (1) lit.c)

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

Nr:
Link-ul:
Data publicdrii:

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

Pfocedura a fost inclus[ in planul de

achizifii publice a autoriti{ii contractante

Da nNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

https ://detsriscani.md/wp-
contenVuplo adsl202 | I I 1 /Plan-de-achizitii-
Provizoriu-Modificat 1- 1 .pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
6upd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse externe; lAlte surse: flndicati/

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 545220"00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitflrii de clarificare
Expunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modifi c[rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare 6upd caz)

[Indicali sursa ulilizatd ;i data
publicdrii/

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

[Indicayi numdrul de zile]

6, Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferenterDuAE prezentate de
cltre operatorii economici:

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

5. PAni la termenul-limiti (data 23.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertan{i:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/ad ministratorii
"Autosalubritate"IM r004600028447 Girlea Igor

Denumirea operatorului economic

!>6<ra
E!2
<r:'-

Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea financiari prezentat

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Dovada inregistrdrii persoanei juridice
prezentat

Certificat de ahibuire a contului bancar
prezentat

ExperienlS nu mai pu{in de 3 ani in
domeniul liwlrii utilaiului tehnolosic

prezentat

Denumirea lotului
Denumirea
operatorutul

economlc

Pre{ul
ofertei

(fhrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de evacuare a degeurilor
menajere solide pentru perioada
0 t .0 1 .2022 -3 1 . 12.2022

"Autosalubritate"IM
545220,00 5452,2 n3 + +



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

8. Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pret a
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

MotiVul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

Data
solicitirii

Operatonil
eConomic

Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic :



14. In urma examiniri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicS:

In temeiul art.7l aIin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevlzute la art. 2 aIin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

J 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! 11 zile in canil netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egalS sau mai mare decdt
pragurile prevdz$e la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziEiile
publice

J I I zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax a
J 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

(Selecta;i termenul de osteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Denumirea lotului :, Denumirea
operatorului economic

Cantitate
9i unitate

de
misuri

Preful
unitar
(fdrn
TVA)

Preful
total
(fIrn
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Servicii de evacuare a deqeurilor
menajere solide pentru perioada
0 t . 0 | .2022-3 1 . 12.2022

"Autosalubritate"IM
5452,2m3 100,00 545220,00 6s4264.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Autosalubritate"IM 24.12.2021 e-mail



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

:.
Denumirea
operatorului

economrc
, !: r :::'

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/'
Cu capital

,mixt/asocier

el
,: Cu capital

'' "striin , ':

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

,: . cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de '
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadru

i::, .i i!!r. i. i: :i.:: 'a,ritir:rt

rara
i:irrlif,lrA1ift
l:1i::;iri : :l;llli;;lr::

:::::
.lrl:t ::ii:: i::"i"' ' ' "

.;,r;;'ihCludiVir:l

j;jiijTvA-'i

"Autosalubritate"
il,t

Cu capital
autohton

02
24.12.21

90s00000-2

545220,00 654264.00
3t.12.2022

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
in cazul tn care Ia procedura de achizisie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

NU

Valoarea de achizi(ie cu.TVA din'contract/ contracte a
lotului/loturilor pe-ntru 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 lotuVtoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durbbilitate:

Prelul cel.mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost D

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractuluilcontractelor indicate afostrespectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru pentru achizi|ii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
A- \ /Kg'tr v '

ur"*"J*""*")
L.$.



DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizillipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr 02 din 12.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu sunt

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

Denumirea contractante Consiliul rational Orhei

Localitate rnun.Orhei

IDNO 1 00760 I 00s523

Adresa bd.M.Eminescu,2

Num5r de telefon 0235120389

Numir de fax 023s120662

E-mail oficial consiliu.orhei(@or.md

Adresa de internet www.or.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e'
mail)

Teslari Silvia

Tipul procedurii de atribuire aplicate Icer"rea oferlelor de preluri nLicitalie deschisd

rAltele: ilndicalil
Procedura de achizi{ie repetati (dupd cq4) Nr:

de achizi{ie/Tipul obiectului contractului
acordului-cadru

Bunuri n Serviciil Lucrdri r

Obiectul achizi{iei Servicii de intrefinere a drumurilor publice locale pe

timp de iarnl)
Cod CPV 90600000-3

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

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or tal ul ui guv e rn ament al w wv,. m t e nde r. 8!o v. md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1639646941190

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -

M D- I 639 6469 41 190?tab:contract-notice
Data publ icirii | 6.1 2.202 |

Platforma de achizilii publice utilizati I acJrtztttl-m{ r e-licitatie.md; r yptender.md

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

lDa rNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
or.md

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

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

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nLicitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

externe; rAlte surse: [bug44!!]9llg!f
Valoarea estimatl Qei, fird TVA) 486 857,1 I

I



Data solicitlrii clarifi cirilor
economlc

Bxpunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu s-au efectuat

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

5. PfinI la termenul-limiti (data 29.12,2021, ora_l1_:_00J, au depus oferta 2_ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

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

[Indica{i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL Burdila-Construct r0r7606001532 Calac Serghei
, iM Servicii Comunal Locative Orhei l 003606002 r 83 Munteanu Valentin

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Burdila-
Construct

IM Servicii
Comunal Locative

Orhei

Operator
economic 3

Operator economic
n

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

Propunerea tehnicl prezentat *

Propunerea financiard prezental *

DUAE prezentat *

Garan{ia pentru ofertd
(dupd caz)

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

Dovada inregistrdrii persoanei
juridice, in conformitate cu
prevederi le actelor normative
din (ara in care ofertantul este

stabilit:

prezentat *

Certificat de efectuare

sistematicd a pll1ii
impozitelor,contribu!iilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal
de Stat.

prezentat *

Declarafie privind dotdrile
specifice, utilajul gi

echipamentul necesar pentru
indepl inirea corespunzltoare a

contractului (anexa nr. 13);

prezentat *

Declaratie privind personalul de

specialitate propus pentru
prezentat *

2



implementarea
(anexa nr. 14);

contractului

Declaralie privind lista
principalelor livrari efectuate in
ultimul an de activitate, copii
ale contractelor similare
conform anexei nr.12

prezentat *

Declaralie privind dispunerea de

spalii de depozitare a
materialelor antiderapante

prezentat :|<

*- o.ferta este tn statutul "fn asteptare"

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in codormitate cu cerinyele din

documenta{ia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (in cazul

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(ldormayia privind "Corespundereo cu cerin{ele de calificare" qi "Corespunderea cu specifica{iile

tehnice" , se va consemna prin; ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: nu sunt

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(ftr6 TVA)*

Cantitate Ei
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de
intrefinere a
drumurilor
publice locale
pe timp de
iarni

SRL Burdila-
Construct

477 033,90 1 buc + +

iu ServiciiComunal
Locative Orhei

561426,,84 I buc ,1. *

Data
solicitlrii

Operatorul economic lnforma{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

30.12.2021 SRL Burdila Construct Suplinirea documentelor de

calificare in conformitate cu

invitalia de participare pct l6 "
Declaraf ie privind lista
principalelor Iivr6ri efectuate in
ultimul an de activitate, copii ale

contractelor sim i lare conform
anexei nr.l2 din documentatia
standard.

3 1 .12.2021- informa{ia solicitatd
a fost prezentatd

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot !
J

Pentru mai multe loturi cumulate r



Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc[zut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n

Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in 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. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(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 in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicf,:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

4

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul I lPonderea
Denumire factorul n lPonderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire flactorul I lPonderea
Denumire factorul n lPonderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(ffirn TVA)

Pre(ul total
(flrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Servicii de
intrefinere z
drumurilor
publice locale
pe timp de
iarni

SRL Burdila
Construct

1 buc 477 033,90 477 033,90 572 440,68

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



Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Burdila-Construct 03.01.2022 e-mail

iM Servicii Comunal Locative Orhei 03.01.2022 e-mail

ffiiea estimatd a contractului este

rnai micl dec6t pragurile previzute laart.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

lA zle in cazultransmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice qi/sau fax r
tr 1 I zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egalS sau mai mare dec6t pragurile prevlzute la arl.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 1l zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax r
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax r

(lnformarea operqtorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de aEteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aEteplare, se eJbctueaza tn conformitate
cu prevederile TITL(ILUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lol/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitatel:

5

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

SRL
Burdila

Construct

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton

l5 12.01.2022
9060000

0-3 477 033,90 572 440,68 31.12.2022

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

(DA/LrU)

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

(indicali suma cu TVAI

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Prelul cel mai scdzut n

Intreprindere

strlin

IhrI TYA
inclusiv

TVA



Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitctte-prey a

Cel mai bun raport calitate-cost a

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contrictului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de ort. 32 alin. (3) al Legii

nr. t3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevetlerilor legale tn

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Victor PERTU
Nume, Prenume)

6

aplicate criterii de durabilitate:















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului сlе achizilii publice I
de inclreiere а acordului-cadru п

de anulare а procedurii сlе atribuire п

Nr: 1 din 9ý,aJ2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autorititii contractante Direc{ia educa{ie, tineret qi sport sec. Ciocana

Localitate Mun. Сhisiпйu,
IDNo 10076010095б5

Adresa str. Alecu Russo 57

Numir de telefon 022 499 66I
Numйr de fax 022 499 66I
E-mail oficial . det s с i о с an aachiziti@mai l. ru

Adresa de internet http : //detsciocana. educ. md/

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Braga I./Chirila А.

2, Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuirе
aplicate

пСеrеrеа ofertelor de рrеluri пLiсitаliе deschisё пАltеlе:

Negociere fйrй Publicare
procedura de achizitie
repetatй (dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cadru

Buru.i п SБrvicii t Lucrйri п

Obiectul achizi{iei Sегчiсii de alinrenta{ie l)enrtru elevii din саdrul
institu{iilor de iгrr,йtim fi nt рrеu niversitar
subordonrrte Direcfiei edtlcatie, tineret;i slrort sec.

Ciocana, periоfi tla t 0.01 .2022,28.02.2022
Cod СРY 55510000_8
Ехрuпеrеа
motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de
atribuire (tп cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licita\ia
deschisd)

Direcliu etlucalie, litlt:1,1,!,sl s7lorl ,ycclorul Ciocцtlп а rесurs la рrосеdurа de

negociere {Ёгй рuЬliсаге Сопfоrm Leginr.131/15 privins achizigiipublice cu

trimitеге la агt.56, alir1.1, lit.b qi qi I-1G Nr. 599 din l2-08-2020"peпtru

apr оЬ ar е а Regulam е п fu l tt i
сu privire la achizisiile publicefolosiпd procedura de пеgосiеrе"

art. l28 р.2, din 12-08-2020 са urmаге motivul este urmйtоr: "а parparveпit

cerereu de coпtestare depusd cle ccilre operotoral есопоmiс ,,Sttvuros-

Prim"SRL, tпregistrutd lo Дgеп|iч Nа|iопаld репtru Sоlu|iопаrео
Coпtesta|iilor lo data de 03.01.2022, ре mаrgiпеа deciziei auloritdlii
сопtrасtопtе la proceduru de achizilie publicd пr. MD-16377629l7399,

"Servicii de аIimепtа|iе peпftru eleyii diп cadrul institu|iilor cle iпvфdmапt
preuniversitor diп sec, Сiосапа, perioada l 0.0 1.2022-23. l 2,2 022 ".

Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdica diп cadrul portalului
guvеrпаmепtаl
l,tlyvy,. t1,1 l е пd е r. я ol,. mсl)

Nr:
Link-ul:
Data publiclrii:

1



Platforma de achizi{ii publice
utilizatй
Апuп{ de inten{ie publicat in
ВЬР (dutэd caz)

Data
1-1"K-ut,

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсогd-саdru пSistem dinamic de achizilie пLicitalie electronicб
пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe;

пАltе surse:

Vаlоаrеа estimati aei, fёlrd
TVA)

| 844 449,20 MDL

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

(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Dепumiгеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
ЕхDuпеrеа suссiпtй а rйspunsului
Data transmiterii

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

(Se va completa iп cazul iп ca,re aufost operate modificari)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici :

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе ;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. РАпi la termenul-Iimiti (data 02.08.2021, оrа 09:30), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. lMAP "Adolescenta" 1 004600029950 Ala GНlNЛРU

2

Denumire
document

Dепumirеа operatorului economic

Флц9Ъ< оЁ
ЕЕ 8

Documentele се constituie oferta
уа сопsmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пLl соrеsрuпdе)(Se

п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

2



Рrорuпеrеа
tehnicб

prezeпta,t

Рrорuпеrеа
fiпапсiаrё

рrеzепl,аl

DUAE prezeпlal
Garanlia
pentru ofertй
Иutэd caz)

prezentat

Dосumепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Certificat/Decizie,
Extras de
iпrеgistrаrе
(extrasul va contine
domeniul de
activitate
аlimепtаг);

рrеzепtаt

Rарогt fiпапсiаr;

рrеzепtаt
Сеrtifiсаt pentru
existell[a contului
ьапсаr, reclrizite
Ьапсаге;

рrеzепtаl

Ceгtificat сu рriчirе
la еf'есtLrагеа

sistematictr а pltrtii
impozitelor,
contl,ibutiiloг;

рrеzепtаt

Dеmопstrагеа
accesului la
personalul песеsаr

репtru'indeplinirea
согеSрuпzаtоаrе а
obiectului
contractului се
urmeazd а fi
atribuit (personalul
de specialitate
саrеча avea ut,t гоl
esen(ial iп
indcpl ini гса
acestilia);

prezeпtat

sсriýбагi de
rесоmаtrdаrе
(minim 3 sсrisогi)
5i сопtrасtе de
соlаьогаге cu Ас
in dorneniu;

рrеzепtаt

Contract privind

ргеlечагеа рrоЬеlоr
la produsele
аlimепtаrе Ei
lачаjе, incheeat cu
uп lоьоrаtоr
асrеd itat.TermenuI
de valabilitate а
acestu ia
31.12.2022:

рrеzепlаt

Autoгiza[ie sanitar-
чеtегiпаrа а
transportu lч i,
еliьегаti de сбtге
ANSAl

prezeпtat

Autoriza|ia sапitаг-
чеtегiпаri а

рrеzепtаt

J



intreprinderii,
eliberatй de сйtrе
ANSA:
Autoriza!ia
sanitar-vcteri паrй
а depozitrrltri,
eliberati dc сйtrе
АNSл

prezeпtat

Declaratie ре
рrорriа rйspundere
privind аsigurаrеа
cu detergenti qi

dezinfectanti;

prezeпtqt

Declara{ie ре
рrорriа rispr,rndere
privind asigurarea
cu detergcnli qi

dezinfectanti;

prezeпtat

Dеmопstгаrеа
accesului la
personalul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare а
obiectului
сопtrасtului се
urmeazЁ а fl
atribuit
(documentele
confirmative
diplome,
certificate, etc. al
lчсrйrоrilоr)

prezeпtat

Garan(ia dc Ьuпй
execu{ie iп чаlоаrе
de SYn а

contractului se
dерuпе in cazul
cind оЕ este

declarat invingйtor.
Neprezentarea 1п

termen а garan{iei
dчсе ]а

descaIificarea
ofertantu lui.

prezeпtat

Deolaratia ре
рrорriе rйspundere
а numtrrului de
tacёmuri, саrе va
corespunde
normelor de
asigurare реr/сорil,
dar nu mai putin de
2 seturi репtгu un
loc ln sala de mese.
Nu se admite
veselй emailatё cu
emailul Etirbit.
vesela din
a[uminiu gi

duraluminiu se va
folosi numai la
рrераrаrеа
bucatelor Ei

рбstrаrеа lor pentru
un timp scurt.

prezeпtat

(IпJоrmа|iа privilld dепumirеа dосumепtеlоr 1lrezeпtate se уа itldica iп сопfоrпlilаtе ,u rrrinlilu сliп с!осltrпепrаliа de alriЫtire si se va сопsеmпа рriп:
prezeпtal, пePrczentat, пu соrеsрuпtlе (iп cazu! сdпd documeпIlll afosl рrеzепlаl, dar пч corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))



'7. Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr cu cerin(ele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei
(Iara

тVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

sеrчiсii de

аIiшепtа{iе

репrtrtr cler,ii
clirr cadrrlI
institrr(iiIor dc
irlvzltй пliiпt
pretr lt ivc гsitа r

stl btrrdona tc

Direc{iei
etl rr са 1ie"

tiпеrсlt 5i

SJ}ort Sec.

Ciocalla.
perioada
l0.01.2022_

28.02.2tl22

lMAP
"Adolescenta"

servicii de
аlimепtа|iе
репrlru elevii
diп cadrul
iпstitu|iilor de
iпvitIdmапt
preuпiversitar
ditl
subordiп,ect
Direc|iei
educa|ie,
tiпеrеt qi sport
s,ectorul
Сiосапа
репtru
perioctdct
I0.01.2022-
28.02.2022-

+ +

* iп cazul utilizdrii licita{iei eleclroпice se уа iпdiса prelttl o.ferl:ei.fiпale
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп!еlе cle culificare" qi "Corespuпderea сu specifica|iile
l,еhпiсе" , se vа, сопsеmпа рriп; ,, + " tп cazul corespuпd.arii ;i рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirпlагса tlпоr clate privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirс (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia soIicitatй Rezmatul rйspunsului
опеrаtоrului economic

9; Оfеrtап{ii respin;i/descalificali:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Репtru fiecare lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numйrul de loturi саrе pot fi

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п

atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

loturi:



Cel mai bun raport calitate-pretr l
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de alribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nч se aplicf,

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

sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

N
r.
dl
о

Denumirca factorului de ечаluаrе Ропdеrеа7о

1

Prezentarea ofertei privind costul zilei de alimenta{ie реr/сорil in zi
Normele financiare stabilite pentru alimenta{ia чпui elev/zi din institu{iile de

iпчй{imffпt рrimаr gi secundar, au fost stabilit in temeiul Legii пr. 10 din
03.02.2009о privind sulrravegherea de stat а sйпйti{ii publice, HG пr. 722 сliп
18.07.2018 репtru арrоЬаrеа Instruc{iunii privind organizarea alimenta{iei

copiilor qi elevilor in institu{iile de iпчй{йmffпt general qi а Deciziei
municipiului Chiqinйu privind поrmеlе financiare prognozate pentru

alimenta{ia uпui copiUelevi/zi din institu{iile de iпчf,{imffпt preqcolaro special
qi secundar gепеrаl ре anul 202l, dupй cum urmеаzй:

dejun-13o65 lei; dejun * prinz, рrоgrаm prelungit 28,00 lei; grйdinitй 31,65
lei qi

pentru Liceul сu Profil Sportiv: Cl I-IV dеjuп-13,б5 lei; CI.I-IV dejun +

рriпz, sportivi 34,10; Cl. V-VПl dejun * рrffпz, sportivi 34,70;Cl Ж-ХII
dejun * prAnzo sportivi 37,90:

Рrе{
per/copil-

40 pct

2

Prezentarea meniului - model чаriаt саrе аr con{ine diverse asortimemte de

саrпе, peEte, legume, fructe, pateserii etc. (pulpi de Ьочiпй dezosati,
refrigeratйo piept de pui, fileu de peqte de mаrе congelat, eviscerat etc.)
pentru 10 zile сооrdопаt сu Сепtrulчi de Sйnйtate Publicй ChiEinйu, cu

indicarea valorii energetice а ra{iei alimentare qi costului per/zio in
соrеsрчпdеrе сu recomandйrile Ordinului Nr. 638 din 12-08-201б qi Ordin
пr.910 din 02.10.2020 сu privire la implementarea Rесоmапdйrilоr pentru

un regim alimentar sinitos qi activitate fizicй adecvatй in institu{iile de
invй{f,mint din Republica Moldova.

Dejun pentru чйrstа 7-|0 апi-470 kkal, prAnzul 850 kkal
Dejun pentru чйrstа ||-|7 ani-550 kkal, рrffпzчl950 kkal

Liceul cu Рrоfil Sportiv
Dejun репtru virsta 7-10 ani -650-750 kkal, рrffпzчl 1200-1450 kkal
Dejun репtru vйrsta 1|-l7 ani-750-850 kkalo prffnzul 1600-1800 kkal

Meniul qi structura nutritivi: Se ча {ine cont de caloriile stabilite сопfоrm
actelor normative aprobate prin Ordinul nr.638 din 12.08.2016 qi qi Ordin
пr.910 din 02.10.2020 compatibilitatea produselor la fЬrmаrеа meniului.

Meniul obligatoriu va con{ine elementele qi prodtrsele folosite la рrераrаrеа
bucatelor pentru fiecare zio con{inutul de рrоtiецео grйsimi, carboxidra{i,
valoarea energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre

proteineo lipide qi glucide trebuie si fie de L:1:4.

25 pct.

6



Meniul репtrч masa suedezй- 15 pct.
Meniul pentru mаýа simplй-10 pct.

Operatorii economici la momentul procedurii чоr prezenta meniul-model
pentru iаrпй, ultеriоr vor prezenta meniurile pentru рrimйчаrй, tоаmпi.

Meniubmodel pentru 1,0 zile (regim de activitate luni-vineri)

3

Ореrаtоrul economic сопfirmi рrеzеп{а in state de personal:
- Tehnolog, Вuсйtаr_ qef, Вuсйtаr/ cofetar,Brutar, personalul auxiliaro

(Operatorul есопоmiс va рuпе la dispozi{ia autoritй{ii contractante
personal calificat in domeniul alimenta{iei, сопfоrm поrmеlоr pentru anumit

пumir de copii din institu{ie сопfоrm HG пr. 956 din 23.08.2004.)
-Tehnolog-3 pct.

-Вuсйtаr -;ef- 3 pct.
-Вuсйtаri/соfёtаri min.2 specialiqti per. institu{ie - 2 pct.

-Вrчtаr- 1 pct.
- personalul аuхiliаr - l pct.

Дsigurаrеа сu Tehnolog, Вuсйtаr- ;ef, Bucit:rr/ cofetaroBrutar, personalul
auxiliar- 5 pct.

*Operatorul economic obligatoriu ча ;rrezcttta certificatele de studiio
certificatele de calificare pentru persorralul рrOрus cu ехреriеп{Й de minim 3

ani iп dolneniu.

15 pct.

4

Ехреriеп{й пu mai рu{iп de з ani in domcniul alimenta{iei publice in
institu{iile de iпчй{йmfl nt:

Ехреriеп{а de 3 ani -2 pct.

"-п.*ЁlЁ;:ТЖ, 
i Н;, -,1,|'1un.,.

Experien{a de 7ani si rnai mult -10pct.

10 pct.

5

Asigurarea cantinei cu ustensilele песеsаrе, ree.sind din пumйrul de copii.
Numirul tacflmurilor va corespunde поrmеlоr clc asigurare per/copil, dar
пu mai рu{iп de 2 seturi pentru un loc iп sala tlc пrеsе. Nu se admite vеsеlЙ
emailatй сu emailul qtirbit. Vescla сliп alrlnriniu qi duraluminiu se ча folosi
numai la рrераrаrеа bucatelor qi рйstl,аrеа |оr репtrtl uп timp scurt. Nu se
admite folosirea veselei сu fisuri qi сu tnargini sparte (grupul de lucru se ча
deplasa la fa{a lосului (la depozit) 1lerrtrrl чеril'iсаrеа veselei рrорusе sрrе

utilizare de cittrc opcl,a l.trгul есопопriс).
Ustcnsilc:

60%l noi - l() pct.
50%, folositc-5 pct.

10 pct.

Fоrmчlа de efectuare саlсчlцlui а critcгiilor pct.1+ pct.2+pct.3+pct.4+pct.5
=I00'И,

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul tп care ofertele au.fbst reella.lrtale repetat)

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmрirrliгii оlЪгtеlоr tIepuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a
;decis:

Atribuirea contractului de achizilie рuЬliса/асогdttl ui-сасlгu:

I Modificarile operate l



Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Рrе{ul
uпitаr
(fйrй
тчА)

Pre{ul
uпitаr

(сu
тчА)

Pre{ul
total
(fПrf,
тчА)

Pre{ul
total

(inclusiv
тчА)

Lotul пr.1
servicii de
alirnenta{ie
pertrtru elevii
din cadrrll
institu{iiltlг dc
iпч-i!й nr i rr t

1rrcttпivсrsititl
su Ьогdоп ttt е

Dircc{ici
ed uca{ie.
tineret gi sро11

sec. Сiоспплt,
perioada
l0,0 l .202 2_

28.(l2.2022

IMAP
"Adolescenta"

2849 copii Sursа NV
Clasa I-IV

10,80 lei
dei uп 1 844

449,20lei
| 844

449,,20leiSursа о
Clasa I-IV

2,85 lei
deiLrrl

Gгuра cu
геgim

prelungit

|'7,20 lei

Clasa V-IX 1З,65 lei
dejun

ТВС Clasa 28,00
LEI

Anularea procedur

in temeiul art.

ii de achizilie publicй:

alin. lit
Argumentare:

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

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

lMAP "Adolescenta" 06.01.20222 e_mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репlru achizi|ii se realizeazd iп сопtоrmitаlе cu

prevederile art. 3l al Legii пr, l3] diп 3 iulie 20l5 priviпd achiziIiile publice)

1б. Теrmепul de aqteptare рспtru incheierea contractului:

in caztrl in саrе valoarea estimati а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevбzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

f t zite in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
рriп miiloace electronice ;i/sau fax п

iп cazul in саrе valoarea estimata а contractlllui
este egala sau mai mаrе decAt pragurile
prevazllte la art. 2 аliп. (З) а1 t,egii пr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice ýi/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice Ei/sau fax п

(Selecta1i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor рrеуdzutе de Legea пr. 1 31 diп 3 illie 20l 5 priviпd achizi|iile publice,

iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrпitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al
Codului Ciyil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

iпtrерriп 
|

derea: l

valoarea contractului



Dепчmirеа
operatorului

economic

Сч
са pital

Rutohton

Cu
capital

mixt/aso
сiеrе/
Ctt

capital
stгij in

Numйrчl
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
срч йrй ТVА inclusiy ТvА

Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui
/acordului-

cadru

lMAP
"Ado]escenta"

IMAP 2з
)6.0|,2022

55510
000-8 l 844

449,20lei
1 844 449,20

lei
з0.06.2022

18. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul, iп care la, procedu,ra de achizi|ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/соп.lrа,сtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Еi/sпu rесаруiопйrii ropoortelor da mопilоriz.аrе, ocaostet пu Jbsl ехапtiпrttе qi sоlu|iопаlе.

rйsрчtulеrе cottJilrпt prcvadeilor legale iп l,igoure.

Сопduсйtоrul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Valeriu ROTARU
(Nuпlе, Рrепuпl.е)

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

NU

Vаlоаrеа cle achizi{ie cu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРV al lotului/loturiIor pentru care аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Pre|ul cel mai scdzul п

costul cel mai scdzut з

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre1 п

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.     1 ___din  11.01.2022   .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 

Localitate Com.Bubuieci 

IDNO 1007601010459 

Adresa Str.T.Bubuiog, 28 

Număr de telefon 022-41-48-32 

Număr de fax 022-41-48-69 

E-mail oficial  primaria.bubuieci@mail.ru 

Adresa de internet www.primariabubuieci.com 

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

mail) 

Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 

eftoviciinga@gmail.com 

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 Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile 

de educație timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile 

ianuarie - august 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-1639255691533 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048526/ 

Data publicării: 11.12.2021 

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: 

https://www.primariabubuieci.com/planu-de-achizitie-

pentru-2022 

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) 1098200,00 MDL 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  15.12.2021 

Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639255691533
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Indicați cont bancar p/u garanție 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. În documentația standard este specificat 

scrisoarea de garanție bancară (anexa nr.9), precum și 

cea de bună execuție (anexa nr.10). 

Data transmiterii 15.12.2021 

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 30.12.2021, ora 13:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. „AVT LUX Com” SRL 1014600040053 Dumitru MUȘET 

2. „Fabrica de unt din Florești” SA 1003607011922 Andrei GRIGORAȘ 

3. „VILLA PRODOTTI” SRL 1016600007719 1.Alexei AGRICI,  

2.Vladimir AGRICI 

4. „Baguette” SRL 1014600037741 Svetlana CURDOVA 

5. „Delmix Prim” SRL 1010600031257 Galina DILAN 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„AVT LUX 

Com” SRL 

„Fabrica de unt 

din Florești” SA 

„VILLA 

PRODOTTI” 

SRL 

„Baguette” 

SRL 

„Delmix 

Prim” SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE 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 
 

Eligibilitatea ofertantului 

sau candidatului: 

1.Lipsa restanțelor 

la impozite, contribuții și 

taxe 

2.Nu se află în 

proces de insolvabilitate.  

3.Nu este inclus în 

lista de interdicție a 

operatorilor economici 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a 

contului bancar eliberat de 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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banca deținătoare de cont 

Declarație privind lista 

principalelor 

livrări/prestări efectuate în 

ultimii 3 ani de activitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Capacitatea tehnică și/sau 

profesională 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate de 

conformitate/declarație de 

conformitate/inofensivitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării 

persoanei juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi 

privind demonstrarea 

capacităților și experienței 

similar pentru cel puțin 12 

luni anterioare de 

activitate în domeniul 

livrării produselor 

alimentare instituțiilor 

publice 

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 /unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul nr.1 

 Pește 

congelat 

„AVT LUX 

Com” SRL 

63750,00 Pește congelat Hec, 

fără cap, fără coadă, 

c/s -1500 kg 

+ + 

Lotul nr.2  

Produse 

lactate 

„Fabrica de unt 

din Florești” SA 

572229,45 Unt de frișcă  - 1060 

kg 
+ + 

Lapte proaspăt  - 

22000 litri 
+ + 

Chefir - 2245 litri + + 

Smântână  - 620 kg + + 

Cașcaval   - 435 kg + + 

Brânză de vaci  -1760 

kg 
+ + 

Lotul nr.3 

Produse din 

carne 

„VILLA 

PRODOTTI” 

SRL 

433517,50 Fileu de pui - 2770 

kg 
+ + 

Carne de bovină – 

700 kg 
+ + 

Pulpe de găină 

refrigerată, fără os – 

1440 kg 

+ + 

Șold de porc degresat + + 
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dezosat refrigerat – 

1120 kg 

Găină congelată – 

700 kg 
+ + 

Lotul nr.4  

Ouă 

„Baguette” SRL 70000,00 Ouă de găină - 28000 

buc 
+ + 

Lotul nr.5 

Cereale, 

legume și 

fructe 

 

„Delmix Prim” 

SRL 

123588,15 Orez – 720kg + + 

Mazăre uscată – 

150kg 
+ + 

Stafide – 100kg + + 

Fructe uscate – 200kg + + 

Magiun de prune, 

mere – 326,76kg 
+ + 

Roşii conservate în 

sucul lor – 822,80kg 
+ + 

Castraveți murați 

ambal. în vid – 70kg 
+ + 

Pastă de tomat – 90kg + + 

Lămâie – 120kg + + 

Făină de grîu – 

1050kg 
+ + 

Hrișcă – 700kg + + 

Crupă de griș - 430kg + + 

Fulgi de ovăz – 

270kg 
+ + 

Crupă de mei – 

260kg 
+ + 

Crupă de porumb – 

390kg 
+ + 

Crupă Arpacaș - 

200kg 
+ + 

Crupă Arnăut – 

470kg 
+ + 

Crupă de orz – 230kg + + 

Crupă de grîu – 

110kg 
+ + 

Fasole  - 150kg + + 

Suc limpezit – 2490 l + + 

Amestec de varză 

murată vacum  - 60kg 
+ + 

Lotul nr.6  

Ulei 

„Delmix Prim” 

SRL 

21108,75 Ulei de floarea 

soarelui rafinat - 650 

litri 

+ + 

Lotul nr.7 

Diverse 

produse 

alimentare 

„Delmix Prim” 

SRL 

84080,19 Paste 

fainoase(spaghete) – 

80kg 

+ + 

Paste 

făinoase(cornişoare) 

– 750kg 

+ + 

Zahăr – 1920kg + + 
Sare iodată – 370kg + + 
Semințe de susan  - 

22kg 
+ + 

Drojdie – 30kg + + 
Sodă de mîncare – 

52kg 
+ + 
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Oțet – 55 litri + + 
Vanilie – 300buc + + 
Miez de nucă – 55kg + + 
Cacao – 9kg + + 
Ceai negru – 78kg + + 
Frunză de dafin – 

4,5kg 
+ + 

Biscuiţi în asortiment 

– 450kg 
+ + 

Biscuiţi bebeluşi – 

500kg 
+ + 

Covrigei cu mac – 

270kg 
+ + 

Pesmeţi dulci – 

130kg 
+ + 

* 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       

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          

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  



6 

 

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică: 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate/unitate de 

măsură   

Prețul 

unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr.1 

 Pește congelat 

„AVT LUX 

Com” SRL 

Pește congelat Hec, fără cap, 

fără coadă, c/s -1500 kg 
42,50 63750,00 76500,00 

Lotul nr.2  

Produse lactate 

„Fabrica de unt 

din Florești” SA 

Unt de frișcă  - 1060 kg 125,00 132500,00 143100,00 

Lapte proaspăt  - 22000 litri 10,79 237380,00 256300,00 

Chefir - 2245 litri 13,70 30756,50 33226,00 

Smântână  - 620 kg 33,33 20664,60 22320,00 

Cașcaval   - 435 kg 108,33 47123,55 56550,00 

Brânză de vaci  -1760 kg 58,98 103804,80 112112,00 

Total  572229,45 623608,00 

Lotul nr.3 

Produse din 

carne 

„VILLA 

PRODOTTI” 

SRL 

Fileu de pui - 2770 kg 61,25 169662,50 203595,00 

Carne de bovină – 700 kg 125,00 87500,00 105000,00 

Pulpe de găină refrigerată, 

fără os – 1440 kg 
52,25 75240,00 90288,00 

Șold de porc degresat dezosat 

refrigerat – 1120 kg 
68,25 76440,00 91728,00 

Găină congelată – 700 kg 35,25 24675,00 29610,00 

Total 433517,50 520221,00 

Lotul nr.4  

Ouă 

„Baguette” SRL Ouă de găină - 28000 buc 2,50 70000,00 84000,00 

Lotul nr.5 

Cereale, legume 

și fructe 

„Delmix Prim” 

SRL 

Orez – 720kg 12,90 9288,00 11145,60 
Mazăre uscată – 150kg 8,31 1245,83 1345,50 

Stafide – 100kg 41,34 4134,17 4961,00 

Fructe uscate – 200kg 34,85 6970,00 8364,00 

Magiun de prune, mere – 

326,76kg 
33,09 10813,03 12975,64 

Roşii conservate în sucul lor 

– 822,80kg 
15,40 12671,12 15205,34 

Castraveți murați ambal. în 

vid – 70kg 
18,28 1279,25 1535,10 

Pastă de tomat – 90kg 25,81 2322,75 2787,30 

Lămâie – 120kg 19,93 2392,00 2870,40 

Făină de grîu – 1050kg 8,01 8408,75 10090,50 

Hrișcă – 700kg 28,28 19798,33 23758,00 

Crupă de griș - 430kg 9,43 4052,75 4863,30 

Fulgi de ovăz – 270kg 10,63 2871,00 3445,20 

Crupă de mei – 260kg 10,56 2745,17 3294,20 

Crupă de porumb – 390kg 9,65 3763,50 4516,20 

Crupă Arpacaș - 200kg 7,14 1428,33 1714,00 

Crupă Arnăut – 470kg 9,98 4688,25 5625,90 

Crupă de orz – 230kg 7,11 1634,92 1961,90 

Crupă de grîu – 110kg 7,32 804,83 965,80 

Fasole  - 150kg 23,03 3454,17 3730,50 

Suc limpezit – 2490 l 7,10 17679,00 21214,80 

Amestec de varză murată 

vacum  - 60kg 
19,05 1143,00 1371,60 

Total 123588,15 147741,78 
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Lotul nr.6  

Ulei 

„Delmix Prim” 

SRL 

Ulei de floarea soarelui 

rafinat - 650 litri 
3248 21108,75 25330,50 

Lotul nr.7 

Diverse produse 

alimentare 

„Delmix Prim” 

SRL 

Paste fainoase(spaghete) – 

80kg 
11,34 907,33 1088,80 

Paste făinoase(cornişoare) – 

750kg 
10,82 8112,50 9735,00 

Zahăr – 1920kg 13,82 26542,22 28665,60 
Sare iodată – 370kg 3,89 1439,92 1727,90 
Semințe de susan  - 22kg 58,18 1279,85 1535,82 
Drojdie – 30kg 68,25 2047,50 2457,00 
Sodă de mîncare – 52kg 13,97 726,27 871,52 
Oțet – 55 litri 6,93 381,33 457,60 
Vanilie – 300buc 0,57 170,00 204,00 
Miez de nucă – 55kg 131,67 7241,67 8690,00 
Cacao – 9kg 83,10 747,90 897,48 
Ceai negru – 78kg 83,09 6481,15 7777,38 
Frunză de dafin – 4,5kg 135,83 611,25 733,50 
Biscuiţi în asortiment – 

450kg 
19,05 8572,50 10287,00 

Biscuiţi bebeluşi – 500kg 19,97 9983,33 11980,00 
Covrigei cu mac – 270kg 19,41 5240,00 5659,20 
Pesmeţi dulci – 130kg 27,66 3595,46 3883,10 

Total 84080,19 96650,90 

 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„AVT LUX Com” SRL 04.01.2022 e-mail 

„Fabrica de unt din Florești” SA 04.01.2022 e-mail 

„VILLA PRODOTTI” SRL 04.01.2022 e-mail 

„Baguette” SRL 04.01.2022 e-mail 

„Delmix Prim” SRL 04.01.2022 e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

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

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax  

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului, lei Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

„AVT LUX 

Com” SRL 

Nr.10 11.01.2022 15800000-6 63750,00 76500,00 31.12.2022 

„Fabrica de 

unt din 

Florești” SA 

Nr. 4 
05.01.2022 15800000-6 572229,45 623608,00 31.12.2022 
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„VILLA 

PRODOTTI” 

SRL 

Nr. 7 
11.01.2022 1510000-9 433517,50 520221,00 31.12.2022 

„Baguette” 

SRL 

Nr. 5 05.01.2022 15800000-6 70000,00 84000,00 31.12.2022 

„Delmix 

Prim” SRL 

Nr. 9 11.01.2022 15800000-6 228777,09 269723,18 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:   
  

                       Anatol LUPAȘCU 

                            
                                           

  
                















D,{RE DT, SEAM,I

de atribuire a contractului de achizilii publice o

*. ./ ain 0,f O/./OJ-X.,.
1. Date cu privirc la autoritatea contractantS:

Denumirea autolititii contractante Agenlia Naliorula pcrtru SAnatate Publicd
Localitate tnun. Chi;indu
IDNO 101860100002 r

Adresa str. Gh. Asachi, nr. 67,{
NumIr dc tclelon (022)s'7 4s t9
Numir de fax
E-rnail oficial achizitii@arxp. gov.md
Adresa de internct www.ansp.md
Persoana de coltact (nuhe, prenine, teleton,
e-nail)

Chiper Natalia

2. Date cu privire l,l procedura dc atribuire:

Tipul proccdurii dc atribuirc aplicatc trCererea ofedelor de preluri olicita{ie deschisi
EAltelet findicalil

Procedurn de rchizilie repetati (du1.tti cctz) Nr: ocds-b3wdp 1-MD- i 63 879560981 1

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri o Scrvicii o Luctdri o

Obiectul achizitiei Combustibil
Cod CPV 09100000-0
Expuncrea motivului/temciului prividd
alegerca procedurii de 

^tribluire 
(in cazul

aplicdtii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuirc (se |a inlicd din cadrul
por I a I u lu i gur e rna me nt al w wv,. n I entl e r. go y. n t!)

Nr: ocds b3$,dp1-MD-l 63879560981 I
Link-ul:
https://achizitii.md/ro I ploblicl tender /2t 048 1 44 /
Data pubiicirii: 6 dec 2021, l5:09

Platforma de achizilii publice utilizatd tr achizitii.md; tr c-licilatie.md; o yptendcr.md

Procedura a fost inchrc; ih nlanrl do q^hi?itii EDa oNu
publice a autoritltii contractante Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:

Anunt de irtertie public tinBAP (dupd cctz) Data 29 .1 I .2021
Link-ul:
f;1p5:'rachizitii.nrd/ro/nublic budccl,l0rll6460
BAP m.94 din 03.12.2021

Tehnici li instrumelrtc specifice de atrihuirc trAcord-cadru osistem dinamic de achizilie
trLicitc!ie eleclronica DCatalogelectronic

Sursa dc finantarc trBuget de stat; DBuget CNAM; aBuget CNAS;
trSurse externe; oAlte s]jtrse'. fltldicalil

Vnloar€a estimatd (Iei, fit.at 7l/A) 2499992,A0



3. Clarificiri privind documcntr{ia de :rtribuir€:

(Se \)ct co pleto it1c.tzul in c(re 4 fost solicit.rte clatilicdti)

4. Modificlri operatcin documentatia de atribuire:

(Se ra co lpleta in cazul in cdre dLt.fosl opercie modirtcdri)

6. IDforma{ii privind ofertele d€puse $i alocumentele dc calificare $i af€rente DUAE prczentnte dc

citre operatorii economicii

Data solicitirii tlarificirilor 15 dec 202i. 12:58

Denumirea operatorului economic

-xponerca.occintirsolicitiriideclarifi 

care Gamnlia pentru oferti
intrebare: Bund ziual Specificali vi rog cuantumul

garantiei pentru oferte (in anunl cste indicate

vcloarea de Io o, ci( Si 20i,)

Ilxpunered succintii lr rispunsului Bund dimineala ,anuntlrl va fi modificat cu 2%,s-a
produs o gresalS tehnicd.

Data transmitcrii (16 dec 2021, 08:24)

Rezumatul modificirilor
Puhlicntc in BAP/altc mijloacclor dc

inform.\rc (alted clz)

-Tlndicali 

surta utilirotd ;i data publicdriil

Termcn-limiti de depunere ii deschidcre a

olefielor prelungit (duPd caz)
Indicali ttundrul de zilel

5. PAni ta tormenul-limitn (lrttA 29.r2.2021, ora08:-'t7J! au deprrs ofctta I olittan(i:

Nr. D€numirea opcratorului economic IDNO Asociafii/
r.lministratorii

1. "l.UKOlL-Moldova"SRL 100260000s897 Simonov DurnilrLr

Denumirea operatorului economic
l)enumire documcnt Opcrator

economic 3

''t.uKoll--
MoldoYa"SRL

Documentele ce constituie oferta
e va consmna pfin: plezefitat, fie

Garantia oentru ofcfie

Documente dc
\t |O ct'tl.\tttllLt l1r in.

Ol'erta - specificatii tehnice si de pret
conform Anexelor nr. 22 siw 23

Garantia pentru oferta 20%

interlia ae pa.ticipare in cadrul procedurii

Conlinnarea identitetii benefi ciarilor
efcctivi si neincadrarea acestora in situalia
condamntuii pentru participarea la activita{i
ale unei orgallizaltii sau

Operator
economic 2

Operator
economic n

ProDunerea tehnice pr-ezentat,

ProDunerea iinanciara prezentat,

DUAE l)rezentat,
prczentat,

DIJAE prezentat

prezentat

Drezentat
prezentat

prezefltat

)



penlru coruplie. frauda si/sau spalare de bani
flbrmulcrul Declaratiei va fi publicatpe SIA
,,RSAP'' (MTenderl
\l .-vrcrrlrcr(a varaolllalrr olertcl pentru o

*+*!99*- '-- prczentai

,,oyurlrsd uv std[r ue allmentare cu
combustibil

prezentat

^,,ur',tErsa su comoustrDll pnn carduri
valabile in toate statiile de alimentare
cestionate.
D.-^,{,r^:-^--^.r - -,- --_

prezentat

!\qpu' r ue urrpccltir ul veoerea conltrmAlrl
corespunderii benzinei 95 la standardul SM
226:20021S1 EN 288:2013 qi c mororinei
lc stMdardul SM EN 5q0

prezentat

A('orourea accesulut on_ltne permanenl la
informa{ia privind al jmentarea Lrnilatilor de
transport ale ANSp.

prczental

LrrsLcx!a uulaJulul oe monltortzare video la
sta(iile de alimentare cu combustibil. cu
asigurarea permisiunii de a vizualiza la
solicitare inlbrmaria video/foto Drivind
. itualiile de alimc are a aulovehiculelor
ANSP,

prezentat

irrsprul cle a cotnefctaltza colnhrstihil
-flgzenlatt.',_^plrrLrrra rprcutcd ln nvrarea bununlor

sirrrilare rarr.22 alil. 1l) lit. a) din Lesea
Il l/2015 Dri!,ind rchizitiite n,,hti""\ -

prezenlat

rersoana Jurrdtca inregistrala in Republilir
Moidova
#

prezentat

,,r,wr I I'orra p' 
' 
vlru rnoepltntrea obttgalor de

plrlc a impozitelor. raxelor $i conlribulor de
asiAuriri sociale.

prezcnlat

(lnfotmoria pti,ind denumirea documentelof prezentate se va indica in cohformitate cu cerinrere dihtlocumentdlia de dlribuirc $i se va coksemna prin: p.rezental, nepreTenni,"nu corespunde (in cazltlcdnd documentul a/ost prezenlat, dar nu corispundecer*t"j,, a" iiii"ir"il-'
7. Inlbrmalill privind corespundercn olertclor.cu ccrintclc solicitatc:

*,in cazul 
_utilizdrii licilaliei electrohice se ra in(tica prelul oferteiJinale(lnfor nal i o pr i v i nd' Corespy n7s ye o ",,"i,i,,:: ,1,",)")*,;;:,';i..':1;:";::,'::,!:rilil:;'; ,t;,iy:i;r::f,';:":i":i:,";!::1i,,,

Denumirea
lotului

Denurnirea
opcratorului

Prelul
ofcrtei

fuE TVA

Cantitatc
si uniltte

dc misul.i

Corespunderea
cu cerin{ele dc

calificare

Corespunderea
cu spocilicx(iil0

tehniceLot I BenzinA
Premium 95

"LUKOIL.
Moldova"SRL

15"t5441,6',1 97 000 lir

Lot 2 Motorini "LUKOIL-
Moidova"SRL

3s3388,00 25242litti



a solicitAt:

8.Pentrueluci.lareaunorncclaritilisauconfilmar€aunoldatcprivitrdcorespundcreaoferteicu
cerintele slxbilite in docurncntatia ae :lirifruire iinclusiv justifiiarea prcfului anornral dc scizut) s-

llezmatul risPunsulrri
ratorului economicOpcritotul economic

Ofcrtantii respinf i/descalificatir

10. Nlodalitatea de cvahrare a ofeltelori

N'lotivul respingcrii/dcsc4lifitiriiO*urni"", o1xrot,,",t"i 9qo19419

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Pentru toate loturile tr

;ilffi;li;il;umarul de loturi care pot fi atribuite aceluiali ofefiant [ndicalil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scdzut tr

Cel mai bun raport calitate-Prel o

Cel mai bun raport calitate-cost tr

lin cazul tn cate in cadrul procedwii de atribuire sunt aplicate mai fiulte critetii de attibuire' se l)ot

'#iiri"r," *:iirr:iii, i" at;ibuire ,plicate si de u irea loturilor afefente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se ra cohlplera pentru lorurie care au fosl atlibuile tn baz't crileriilor: cel mai bun lapolt calilafe'

fret sLtu t ei Dldi bun rapo) l cnli!otr-cosl)

13. Reevalunrea ofertelor:

(Se va completd tn cazLl in care o.fertele aufost reevaluate repetat)

14. in urma examindri, evaluirii !i compar{rii ofertclor depuse in cadrul

decis.

Atribuirea contractului de achizilie public'acordului-cadru:

Punctajul cfllculatVrloarea din ofcrtlFactorii de evaluarc

Darumirea operatorului economic 1

Denumire thctorul n
atorului economic n

Denunile lactoNl I

Denumire thctorul n

Mof ivul rccvnluiirii ofcrtelor
Modificlrile oPerate

procedurii de atribuire s-a
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l)cnumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ti
unitatc de

misurl

Pretul unitar
(fIrI TvA)

Prctultotal
(tnrI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

I ot I Benzini
Prcmium 95

"LUKOIL-
Moldova"SRL

97 000 litri 16,24 1515441.67 1890530,00

Lot 2

Motorinl
"LUKOIL-
Moldova"SRL

25212litri 14,{10 353388,00 42406s,60

Anularea procedurii de achizifie publicd:

ln temerul arr. 7l alin. lir

Argumentare:

15. Informarea operatorilo. economici despre dcciziilc grupului dc Iucru pentru achizitii:

(,::!:.:::::1 "!:::,:.:ilor econonici 
.i 

mpticali in procedura tte otribuire ctespte deciziite sruputui (tetu(ru pentru achtztlti se rral[zeazd in conforuitate cu prevederile art. 3] al Legii w. j3t di 3 illie
2015 plirind achiziliile publice)

16. Termenul de alt€ptare p€nlru incheierea conlractului:

f :!ec:!l.i -ternenll 
de atteptqre rcspectat. Calcularca tetmenelor pre.vdzute de Legea nr. l3l di]1 3iulie 2Al5 privind achiziliile publice, incl.usiv a t.ermenelor de asteptar", ie efecfueaza n conJbrnitatecu prevederile llrLULUr rv canitorur rrcarcurarea Termcnuiui) or codurui civir ar i?epubriciiMollovn)

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
cconomic

Data transmitcrii Modalitatca de transmitere

LU KUIL.Mo]dova,,SRL 29.12,2021 [se specilca SLA RS,lp, e-nurit,
Jbx, po$td, etcl

'in 
cazul in care ualoa.eiistimati aiorrtractlrlui

este mai mici decat pragurile prevezute la a . 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi(iile pLrblice

tr e zitc i"E.t t.arx-iterii comunici,ii @
mijloace electrodce ;i/sau fax o
tr l1 zile in cazul netransmiteriiiomr_uricarii
prin mijloace electronice li/sau fax tr

rn cazul tn care valoarea esttmatd a contractului
este egald sau mai ma.e decat pragudle
prcvdzute la art.2 alin. (3) al Legii m. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

E 1 1 zile in cazul tran.mit".ii --rni"arii prin
mijioace electronice ;i/sau fax o
E 16 zile in carul netransmiterii comuni"Arii
prin mijloaoe electronice Ei/sau fax o

I)cnumirca intrept.i Numirul Cod Ct V Valorrea contractului TeImen dc



v,labilitatc al
contr:rctrlui/
acordului-

inclusiv
TVAf:irn TVA

Si data
rontractului/

ncordului-cadl.tl

nderea:
Cu

capital
autohto

Cu
capital
mixt/as
oci€re/

Cu
capital
strlin

operatorului
economic

3t.12.20222314595,60t928829,6709100000-005.01 .2022
,'LUKOIL-

MOLDOVA'SRL

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizi!ii v€rzi) (/'6ti(a ddti sc conlpleteazd (loor i1
'- ;;;;';;;;;;;;;;"ii,,a ,tiachtilu p'tt'cd au [o,st articak lit.trii..d!, Ltutdbiti,tdte 

.$i 
eo incheiat

-"'uiriiron,roir,n 
p"n,tu k)t/lolwi pe tru cateaafost aplicate uitetii cle durabilitote)

Ptin trrezento dare le se nta, Srupul le luctu leclarii cd termehut de n;teJ'lfie penlru incheierc
',;:,:,:,,i,;;;,;;;;::,';;;:;",;i,, i),i,i;"u,""o .iou ,iir*tot (?xcetlti'ttt cizurite t'rcQizutc de n ' j2 ntin' 61 tt Ltgii

;:.;-;;-;;; a i;lie 2015 r)titint (t;hiziliiii' puhtic,c 1, precunt .ti ci in uqul lePunerii cottestoliibr ti/sttt

rt cellilhtirii topoott?tot le tfiottilotiztttc, oc? sl?tt iulosl exfimit'ttlc tt solultottttte'

Pti nreapttto tlttrc tle scttntit, gtul,ut lle tuctu pentru r,chizilii cottlit'ttit totcctitudinci lerfilufirii Focelttii
,tu ui'nirili".Jotr, p"ru, c Yntti rivunlcr? cottlttt'tt Fevelcrihr lcgttlc itt vtEottttt'

Au fost aplicate c terii pentru achizifii public€ durabite (achizifii

verzi)?

(i dicali suna cu TV,4)
Valoa! ea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotulri/loturilor pentru carc ar fost aplicate criterii de

durAbilitate (lei MD):

Codut CPV al lotului/loturilor pentru care au fost T plicate criterii

de durabilitater

Prelul cel mai scdzul E

Costulcel ai scdztt o

Cel ndib n laPorl cdlitale-Prel D

Cel ai bun rapott calitate'cosl E

Criteri l d€ atribuire penlru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate cl.iterii de durabilitntc:

Conducitoml gmpului de lucru penlru achizitii:

6
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.  1_din  13.08.2021 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In 

Sanatate 

Localitate mun.Chişinău, 

IDNO 1016601000212 

Adresa MD-2005, Republica Moldova, Chişinău str. 

Grigore Vieru 22/2 

Număr de telefon 022 222 445 

Număr de fax  

E-mail oficial  office@capcs.md 

Adresa de internet www.capcs.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Perciun Irina, 022222364  

dispozitive@capcs.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Licitație Publică  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziţionarea- implanturi traumatologico - 

ortopedice conform necesităţilor IMSP Spitalul 

Clinic Trautomatologie şi Ortopedie pentru anul 

2021 

Cod CPV 33100000-1 

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) 

  

ocds-b3wdp1-MD-1620308448517 

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

b3wdp1-MD-1620308448517?tab=contract-notice  

Data publicării: 07.05.2021   

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

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; 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620308448517
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620308448517?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620308448517?tab=contract-notice
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 278 995,50 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  8 mai 2021, 16:49 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lotul 34 ARTROPLASTIA MONOPOLARA 

CERVICO-CEFALICA CIMENTATĂ A 

UMĂRULUI 

Întrebare:  

Din descrierea lotului nr.34 devine evident clar ca 

specificatiile tehnice sunt destinate unui singur 

producator. In special - protezei de umar STS ( 

Shoulder Trauma System), compania FH 

Orthopedics. http://www.fhortho.com/en/our-

products/shoulder-trauma/sts-shoulder-trauma-

system/. Se cere: o descriere mai generala, ce ar 

permite participarea si altor agenți economici. 

 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Au fost operate modificări. Revedeți 

specificațiile tehnice (Formularul F4.1 si F4.2). 

Mulțumim. 

Data transmiterii 14 mai 2021, 11:20 

Data solicitării clarificărilor   8 mai 2021, 16:52 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lotul 57 ARTROPLASTIA MONOPOLARA 

CERVICO-CEFALICA CIMENTATĂ A 

UMĂRULUI 

Întrebare: 

Ne cerem scuze pentru greșeală. Lotul 57. Din 

descrierea lotului nr.34 devine evident clar ca 

specificatiile tehnice sunt destinate unui singur 

producator. In special - protezei de umar STS ( 

Shoulder Trauma System), compania FH 

Orthopedics. http://www.fhortho.com/en/our-

products/shoulder-trauma/sts-shoulder-trauma-

system/. Se cere: o descriere mai generala, ce ar 

permite participarea si altor agenți economici. 

 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Au fost operate modificări. Revedeți 

specificațiile tehnice (Formularul F4.1 si F4.2). 

Mulțumim. 

Data transmiterii 14 mai 2021, 11:20 

Data solicitării clarificărilor   8 mai 2021, 19:09 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  48. Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului 

incrucisat anterior 

Întrebare: 
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Nu este clar sensul sintagmei - sapoata fi livrat si in 

varianta de extensie a suprafetei de contact cu 

corticala externa sa poata fi livrată si in variant de 

extensie a suprafetei de contact cu corticala 

femurală; Explicati va rog. 

Expunerea succintă a răspunsului  Grupul de lucru din cadrul institutiei beneficiar a 

specificat denumirea implantelor licitate cu 

rectificările menționate: - să poată a fi livrat si in 

varianta de extensie a suprafetei de contact cu 

corticala externă femurală -pentru a avea o variantă 

de rezervă pentru fixare suplimentară pe femur în 

caz de eșec. 

Data transmiterii 14 mai 2021, 10:50 

Data solicitării clarificărilor   8 mai 2021, 19:15 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 48. Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului 

incrucisat anterior 

Întrebare: 

Descrierea suruburilor intocmai face referire directa 

spre produselei companiei ARTHREX 

https://www.arthrex.com/knee/interference-screws 

BioComposite Interference Screw (comprised of 

30% biphasic calcium phosphate and 70% 

PLDLA), astfel se restrictioneaza participarea spre 

licitatie a altor companii. 

Expunerea succintă a răspunsului  Grupul de lucru din cadrul institutiei beneficiar a 

specificat denumirea implantelor licitate cu 

rectificările menționate: - in specificațiile din 

caietul de sarcini nu se face referire la compoziția 

exacta a șuruburilor de interferență. S-a solicitat 

doar materialul. Se enumeră doar diverse tipuri de 

șuruburi de interferență pentru a oferi posibilitatea 

de participa la mai mulți producători în licitație. 

Pentru a fi mai clar propunem modificarea 

următoare: Confectionate din PLLA, Fosfat 

tricalcic cu PLLA sau PEEK. Pe piață 

internațională sunt mai mulți producători care oferă 

aceste tipuri de șuruburi. 

Data transmiterii 14 mai 2021, 11:21 

Data solicitării clarificărilor  17 mai 2021, 16:26 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Specificatii tehnice 

Întrebare:  

Lot 37, 43 .Se solicita Să permită zăvorîrea distală 

cu șurub 4.5 mm. Propunem să permită zăvorârea 

proximală și distală cu șurub cu dimensiunile de la 

4.5-5.0 mm ce prezintă standartul de aur pentru tija 

de femur la fel și pentru gambă, acest diametru de 

4.5 și mai mic este folosit de unii producători la 

grosimea tijei de tibie cu diametrul 8 mm, deaceeea 

producătorii mari folosesc diametru mai mare 
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pentru a micșora riscul degradărilor de șuruburi dar 

și ruperea tijelor. Consideram că este necesar de 

schimbat sintagma la varianta de reconstrucție să 

perimită zăvorărea cu șuruburi de reconstrucție 

canulate de diametrul 6.5 mm în col femoral, în 

varianta șurub reconstructiv cu dimensiunile de la 

6,0mm-9.0 mm pentru zăvorîrea proximală. 

Concluzii. Tija reconstructivă poate rezolva și 

cazuri de fracturi subtrohanteriene și prezintă un 

perete proximal mai gros cu șuruburi proximale 

mai puternice și mai mari și sunt prevăzute cu 

sisteme de ochire proximală (navigație), deaceea 

considerăm că nu este necesar obligatoriu ca 

șuruburile proximale de reconstrucție să fie 

neapărat canulate, dar pot fi și în întregime pline și 

cu dimensiuni mai mari între 6.5-9.0mm pentru a 

avea nu numai producătorul din Polonia, dar și cei 

europeni. Lot 56 Se solicita Material inox Cerem de 

adăugat inox sau titan deoarece există producători 

care folosesc doar titan pentru material de 

osteosinteză, dar și producători autentici ce propun 

tije filetate din titan pentru rata mai mică de 

infecții. La tijele filetate dm 7mm în dependență de 

os, diametrul regiunii metafizare este diferit și 

respectiv diametrul filetului pe tija poate fi diferit 

variind intre 6.0-6.5, 7.0mm. Specificați vă rog care 

trebuie să fie diametrul celuilalt capăt de tije (cu 

filet bilateral). Lungimea 150 mm este prea fixă și 

trebuie să varieze între 150-160m și respectiv 

pentru solicitarea de 180 mm, de la 170-180 mm 

pentru a nu facilita producătorii indieni specialiști 

în reproducere. Pentru tijele filetate autotoratante 

de 6.0 mm pentru ce regiune a osului este 

solicitarea? Fiindcă dacă să presupunem că 

solicitarea este pentru tijă filetată diafizară atunci 

mai corect să fie diametrul între 5.0-6.0mm mai 

ales că se solicită cheie pentru acestă mărime. Lot 

45 Se solicita ca fiecare tija sa aiba culoare 

distincta. Cerem sa fie exclusa sintagama. Avind in 

vedere ca se seolicita doar material inox iar 

culoarea distincta se obtine pron proces de 

anodizare tip 1 sau tip 2 la tijele cu material din 

titan. Fiecare producator avind o culoare distincta. 

Solicitarea data face referire la producatorul CHM. 

Si nu are importanta nici pentru tijele anatomice de 

femur unde sint dreapta sau stinga. Lot 57 La 

pozitia cap humeral – se solicita din otel inox. 

Solicitam sa fie adaugat si posibilitatea de a fi 

compusa si din cobalt vrom, avind in vedere ca tija 

humearala se solicita sa fie din titan. Combinatia 

ideala in protezare este titan cobalt crom sau inox – 

inox. La tija humerala – se solicita: con Morse 
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inversat care sa permita o buna expunere a glemei. 

Rugam sa specificati cerinta este proteza de tip 

reverse ce nu corespunde cu denumirea lotului. Lot 

45 Se solicita sa prezinte obturatoare de 5 

dimensiuni cu increnete de 5 mm. Consideram ca 4 

dimensiuni suficient deoarece marimile jijelor pe 

lungime sunt distanta de 20 mm, si nu este necesar 

obturator de 11,5 mm. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. În cazul în care se constată că 

clarificarea este obiectivă caietul de sarcini va fi 

modificat în termeni legali. Mulțumim. 

Data transmiterii 17 mai 2021, 16:51 

Data solicitării clarificărilor   17 mai 2021, 16:37 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lot 43 

Întrebare: 

Lot 43 Se solicita instrumentariu sa contina 

elemente de ochire distala cu reglaj fin atit pentru 

gaurile din plan orizontal cit si pentru cele de plan 

sagital. Solicitam de adaugat: sau instrumentariu cu 

ochire distala electromagnetica. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. În cazul în care se constată că 

clarificarea este obiectivă caietul de sarcini va fi 

modificat în termeni legali. Mulțumim. 

Data transmiterii 17 mai 2021, 16:52 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Modificarea specificațiilor tehnice pentru lot nr. 

nr. 57 ARTROPLASTIA MONOPOLARA 

CERVICO-CEFALICA CIMENTATĂ A 

UMĂRULUI, nr. 48. Fixatoare pentru 

stabilizarea ligamentului incrucisat 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

24.05.2021 pe Mtender 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 
A fost prelungit pînă la 07.06.2021  

5. Până la termenul-limită (data 07.06.2021,), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Data Control SRL 1003600007935 Alexandru Grabazei 

2. SALMED GRUP SRL 1010600012193 AXENTII OLGA 

3. Ortofix SRL 1014600000772 Bolocan Galina 

4. GBG MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi 

5. Sogno SRL 1004600013854 Iarovoi Petru 

6 ICS "Farmina" SRL 1002600010549 Guțan Ghenadie 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Data 

Control 

SRL 

SALMED 

GRUP 

SRL 

Ortofix 

SRL 

GBG 

MLD 

SRL 

Sogno SRL ICS 

"Farmina

" SRL 

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 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

 

 

Certificat de atribuire 

a contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării 

persoanei juridice, în 

conformitate cu 

prevederile legale din 

ţara în care ofertantul 

este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista fondatorilor 

operatorilor economici 

(numele, prenumele, 

codul personal) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 

a contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa 

sau existenţa 

restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DeclaratiePentru 

produsele noi sau 

necunoscute, vor fi 

prezentate mostre de 

către potențialii 

cîștigători în termen 

de 5 zile de la 

solicitare, original, 

confirmat prin 

aplicarea semnăturii 

electronice a 

ofertantului. 

Confirmată prin 

aplicarea semnăturii 

electronice a 

Ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarațieprivind prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi 

și neîncadrarea 

acestora în situația 

condamnării pentru 

participarea la 

activități ale unei 

organizații sau grupări 

criminale, pentru 

corupție, fraudă și/sau 

spălare de bani-se va 

prezenta de către 

cîștigător, originală, 

conform modelului 

atașat 

Documente 

confirmative 

Catalogul 

producătorului/prospe

cte/ broșura/ 

instrucțiuni/documente 

tehnice, pe suport 

hîrtie sau în format 

electronic cu aplicarea 

semnăturii electronice 

a Ofertantului, pentru 

produsul oferit.- 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Documente ce atestă 

calitatea bunurilor 

Certificat CE și/sau 

declarație de 

conformitate în funcție 

de evaluarea 

conformității cu 

anexele 

corespunzătoare 

pentru produsele 

oferite. Certificat ISO 

13485. 

Confirmate prin 

aplicarea semnăturii 

electronice a 

Ofertantulu 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație de la 

Ofertant Original - 

confirmată prin 

aplicarea semnăturii 

electronice;, în care 

participantul se obligă 

să înregistreze în 

Registrul de Stat al 

Dispozitivelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 



8 

 

Medicale a Agenției 

Medicamentului și 

Dispozitivelor 

Medicale bunurile 

contractate pînă la 

momentul livrării 

acestora. Confirmată 

prin aplicarea 

semnăturii electronice 

a Ofertantului 

(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: 

 

* 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 sunt 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

Denumirea lotului Pretul estimativ al lotului Ortofix SRL Sogno SRL Salmed SRL GBG MLD SRL Farmina SRL Data Control SRL

1.Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor 189 149,50 123 780 130 212,50 0 0 0 0

2.Fixatoarele pentru fracturile de col femural 7 405 4 875 4 870 8 805 0 0 0

3.Fixatoare externe 2 125 0 1 450 2 075 0 0 0

5.Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza fracturilor extremitatii superioare a humerusului. 7 250 4 500 4 575 6 147  0 0 0

6.Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atrosinteză 9 600 8 650 13 350 10 525 76 800 0 0

11.Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus 16 330 7 300 6 725 0 0 0 0

14.FIXATOARE PENTRU RADIUSUL DISTAL 26 730 15 950 13 550 0 0 0 0

15.FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII 10 500 8 000 14 500 12 135 83 000 0 0

16.Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie 19 361 18 940 12 881 18 115 0 0 0

17. Placă Blocată Femurală Diafizară 11 250 5 750 5 005 7 485 0 0 0

18. Placă Blocată Femurală Diafizară 6 910 5 750 4 654 6 849 0 0 0

19. Placă Blocată Femurală Laterală Distală 22 778 22 420 14 360 30 189 0 0 0

21. Placă Blocată Medială Proximală de Tibie 18 480 16 700 12 470 17 526 0 0 0

23. Placă Blocată Tibială Distală Medială 33 614 23 000 20 265 29 156 0 0 0

28. Placă Blocată Calcaneu 7 690 9 900 10 240 10 300 0 0 0

34. Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal 7 920 7 200 3 900 28 440 0 0 0

37. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată 108 140 0 0 107 658 142 200 0 0

43. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN 34 250 20 000 0 0 62 800 33 696 72 700

45. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție 37 743 31 000 0 0 38 140 0 56 720

47. Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de Humerus 17 640 0 0 15 141 22 820 0 0

48.Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului incrucisat anterior 60 000 0 0 0 59 400 56 088 0

49.Pensă Schultz (autor) 52 300 0 45 154 0 0 0 0

50.Instrumentar p/u Ligamentoplastie a Genunchiului - LIA 64 000 0 0 0 0 0 0

51.Instrumentar p/u suturarea capsulo- ligamentara de umar 1 200 0 0 0 0 0 0

55.Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene (Spider plate) 114 345 0 0 0 0 0 111 300

56 Implanturi traumatologice 117 285 0 103 120 0 0 0 0

57. ARTROPLASTIA MONOPOLARA CERVICO-CEFALICA CIMENTATĂ A UMĂRULUI 275 000 0 0 0 0 0 0
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05.07.2021 Data Control SRL 

Ortofix SRL 

GBG MLD SRL 

Sogno SRL 

ICS "Farmina" SRL 

Solicitarea mostrelor Au prezentat mostre operatorii 

economici în termen de 5 zile cu 

exccepția ICS "Farmina" SRL 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 

operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

ICS "Farmina" SRL Pentru lotul nr. 48 Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului 

incrucisat anterior , operatorul economic Farmina SRL pe primul loc 

după preț nu a prezentat mostrele  solicitate, astfel, grupul de lucru de 

specialiști cooptați sunt în imposibilitate de evalua din punct de vedere 

tehnic oferta acestuia. Respectiv, se respinge oferta operatorului economic 

Farmina SRL pentru lotul nr. 48 Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului 

incrucisat anterior în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit b) 

a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. 

Salmed Grup SRL Operatorul economic Salmed Grup SRL pe primul loc după preț pentru 

lotul nr. 37 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, 

reconstructiva, canulată, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit 

b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor tehnice și anume: operatorul economic din propria inițiativă a 

prezentat mostra la lotul în cauză și s-a constatat că la momentul montării 

ghidului extern de țintire distală a șurubului static și dinamic nu coincide 

gaura ghidului extern și gaura distală a tijei, astfel, nu poate fi folosit în 

cadrul intervențiilor chirurgicale.  

 

GBG MLD SRL Operatorul economic GBG MLD SRL al doilea după preț pentru lotul nr. 

37 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, valoarea ofertei 

(142200 lei) depășește 30% din valoarea estimativă a lotului (108140 lei), 

astfel, se respinge oferta în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a 

Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice 

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) 
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12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

Nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor 

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/o 

Nr. 

Lot 

Denumir

e Lot 

Denumir

ea 

Unita

tea 

de 

măsu

ra 

Cantit

atea 

Prețul 

pentru 

unitate 

fără tva 

Prețul 

pentru 

unitate 

cu tva 

Suma 

fără 

tva 

Suma 

cu tva 

Model/ 

articol 

  

Țara 

de 

origine

/ 

produc

ătorul 

 

 

Cîștigăt

orul 

1.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS107-

016 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

2.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

600 11 11 6600 6600 SS107-

018 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

3.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

500 11 11 5500 5500 SS107-

020 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

4.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

500 11 11 5500 5500 SS107-

022 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

5.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS107-

024 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

6.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

Șurub 

cortical 

cap 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS107-

026 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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osteosint

eza 

fracturilo

r 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 
7.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

225 11 11 2475 2475 SS107-

028 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

8.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

175 11 11 1925 1925 SS107-

030 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

9.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

150 11 11 1650 1650 SS107-

032 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

10.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

175 11 11 1925 1925 SS107-

034 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

11.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

225 11 11 2475 2475 SS107-

036 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

12.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

75 11 11 825 825 SS107-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

13.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

25 11 11 275 275 SS107-

042 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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14.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

25 11 11 275 275 SS107-

044 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

15.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

15 11 11 165 165 SS107-

046 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

16.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

10 11 11 110 110 SS107-

048 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

17.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

3,5mm 

Bucat

ă 

10 11 11 110 110 SS107-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

18.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

10 14 14 140 140 SS109-

024 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

19.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

25 14 14 350 350 SS109-

026 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

20.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

35 14 14 490 490 SS109-

028 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

21.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

030 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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r ant diam. 

4,5mm 

22.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

100 14 14 1400 1400 SS109-

032 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

23.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

125 14 14 1750 1750 SS109-

034 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

24.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

150 14 14 2100 2100 SS109-

036 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

25.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

350 14 14 4900 4900 SS109-

038 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

26.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

275 14 14 3850 3850 SS109-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

27.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

275 14 14 3850 3850 SS109-

042 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

28.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

125 14 14 1750 1750 SS109-

044 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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29.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

100 14 14 1400 1400 SS109-

046 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

30.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

75 14 14 1050 1050 SS109-

048 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

31.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

32.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

052 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

33.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

054 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

34.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

056 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

35.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

058 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

36.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

060 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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r ant diam. 

4,5mm 

37.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

065 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

38.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

cortical 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

4,5mm 

Bucat

ă 

50 14 14 700 700 SS109-

070 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

39.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

10 25 25 250 250 SS110-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

40.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

10 25 25 250 250 SS110-

045 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

41.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS110-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

42.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS110-

055 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

43.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS110-

060 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

44.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS110-

065 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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r 

45.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

maleolar 

autotarod

ant diam. 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS110-

070 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

46.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

canulat, 

diam.  

3,5 mm 

Bucat

ă 

10 28 28 280 280 SS117-

030 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

47.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

canulat, 

diam.  

3,5 mm 

Bucat

ă 

10 28 28 280 280 SS117-

035 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

48.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

canulat, 

diam.  

3,5 mm 

Bucat

ă 

10 28 28 280 280 SS117-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

49.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

canulat, 

diam.  

3,5 mm 

Bucat

ă 

10 28 28 280 280 SS117-

045 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

50.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

canulat, 

diam.  

3,5 mm 

Bucat

ă 

2,5 28 28 70 70 SS117-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

51.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Surub 

cortical 

autotarod

ant  

diam. 2,0 

mm 

Bucat

ă 

100 25 25 2500 2500 SS105-

014 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

52.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Surub 

cortical 

autotarod

ant  

diam. 2,0 

mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS105-

016 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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53.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Surub 

cortical 

autotarod

ant  

diam. 2,0 

mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS105-

018 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

54.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Surub 

cortical 

autotarod

ant  

diam. 2,0 

mm 

Bucat

ă 

5 25 25 125 125 SS105-

020 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

55.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Suruburi 

spongioa

se 

4.0mm.to

tal 

filetate 

Bucat

ă 

5 15 15 75 75 SS112-

045 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

56.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Suruburi 

spongioa

se 

4.0mm.to

tal 

filetate 

Bucat

ă 

5 15 15 75 75 SS112-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

57.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Suruburi 

corticale 

canulate 

autotarod

ante 4,0 

mm: 

Bucat

ă 

5 35 35 175 175 SS117-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

58.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Suruburi 

corticale 

canulate 

autotarod

ante 4,0 

mm: 

Bucat

ă 

5 35 35 175 175 SS117-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

59.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-35 mm 

Bucat

ă 

25 30 30 750 750 SS119-

035 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

60.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-40 mm 

Bucat

ă 

40 30 30 1200 1200 SS119-

040 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

61.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

Şurub 

spongios 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-45 mm 

Bucat

ă 

40 30 30 1200 1200 SS119-

045 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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r 

62.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-50 mm 

Bucat

ă 

25 30 30 750 750 SS119-

050 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

63.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-60 mm 

Bucat

ă 

25 30 30 750 750 SS119-

060 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

64.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-65 mm 

Bucat

ă 

40 30 30 1200 1200 SS119-

065 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

65.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-70 mm 

Bucat

ă 

40 30 30 1200 1200 SS119-

070 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

66.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 filet 

32 mm, 

L-75 mm 

Bucat

ă 

40 30 30 1200 1200 SS119-

075 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

67.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 

filetul 

32mm, L 

-85 mm 

Bucat

ă 

5 30 30 150 150 SS119-

085 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

68.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 6,5 

filetul 

32mm, L 

-80 mm 

Bucat

ă 

5 30 30 150 150 SS119-

080 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

69.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

6,5mm, 

Bucat

ă 

25 30 30 750 750 SS120-

035 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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filet total 

70.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Șurub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant diam. 

6,5mm, 

filet total 

Bucat

ă 

15 30 30 450 450 SS120-

045 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

71.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, 

L-60 mm 

Bucat

ă 

3 70 70 210 210 SS122-

060 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

72.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, 

L-65 mm 

Bucat

ă 

3 70 70 210 210 SS122-

065 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

73.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, 

L-120 

mm 

Bucat

ă 

5 70 70 350 350 SS122-

120 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

74.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, 

L-90  

mm 

Bucat

ă 

5 70 70 350 350 SS122-

090 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

75.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, 

L-95 mm 

Bucat

ă 

5 70 70 350 350 SS122-

095 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

76.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Şurub 

spongios, 

ø 7 

canifelat 

32mm, L 

-110 mm 

Bucat

ă 

5 70 70 350 350 SS122-

110 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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77.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat, 

grosime 

4,6 mm, 

lăţime 

13,5 mm, 

lungime     

mm, cu 

10 

orificii 

fixare cu 

şurub ø 

4,5 mm 

Bucat

ă 

5 200 200 1000 1000 SS130-

010 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

78.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

3 200 200 600 600 SS130-

012 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

79.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

grosime 

4 mm, 

lăţime 11 

mm, 

lungime 

77 mm, 

cu 6 

orificii 

fixare cu 

şurub ø 

3,5 mm 

Bucat

ă 

15 130 130 1950 1950 SS129-

006 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

80.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

grosime 

4 mm, 

lăţime 11 

mm, 

lungime 

77 mm, 

cu 7 

orificii 

fixare cu 

şurub ø 

3,5 mm 

Bucat

ă 

25 130 130 3250 3250 SS129-

007 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

81.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

grosime 

4 mm, 

Bucat

ă 

25 130 130 3250 3250 SS129-

008 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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lăţime 11 

mm, 

lungime 

77 mm, 

cu 8 

orificii 

fixare cu 

şurub ø 

3,5 mm 
82.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

5 130 130 650 650 SS129-

007 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

83.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

5 130 130 650 650 SS129-

008 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

84.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

5 130 130 650 650 SS129-

010 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

85.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

5 130 130 650 650 SS131-

010 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

86.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

îngustă 

cu 

contact 

limitat 

Bucat

ă 

3 130 130 390 390 SS131-

012 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

87.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă  

lata cu 

contact 

limitat cu 

10 

orificii 

Bucat

ă 

3 290 290 870 870 SS131-

010 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

88.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă  

lata cu 

contact 

limitat cu 

12 

orificii 

Bucat

ă 

5 290 290 1450 1450 SS131-

012 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

89.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

Placă  

lata cu 

contact 

limitat cu 

Bucat

ă 

5 290 290 1450 1450 SS131-

014 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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eza 

fracturilo

r 

14 

orificii 

90.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă  

lata cu 

contact 

limitat cu 

16 

orificii 

Bucat

ă 

3 290 290 870 870 SS131-

016 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

91.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă în 

„T” 

pentru 

fixarea 

porţiunii 

proximal

e a tibiei 

şi 

humerus

ului, 

Grosime 

2,5 mm, 

lăţime 16 

mm, 

Bucat

ă 

15 110 110 1650 1650 SS140-

004 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

92.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă în 

„T” 

grosime 

2,5 mm, 

lăţime 16 

mm, 

lungime 

116   

mm, cu 6 

orificii 

(pentru 

fixarea 

porţiunii 

proximal

e a tibiei 

şi 

humerus

ului) 

Bucat

ă 

5 110 110 550 550 SS140-

006 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

93.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă în 

„T” 

pentru 

fixarea 

porţiunii 

proximal

e a tibiei 

şi 

humerus

ului, 

Grosime 

2,5 mm, 

lăţime 16 

mm, 

Bucat

ă 

2 110 110 220 220 SS140-

008 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

 

94.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

Placă 1/3 

tubulară, 

grosime 

1 mm, 

lăţime 9 

mm, L-

Bucat

ă 

15 38 38 570 570 SS133-

009 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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r 61 mm, 

cu 8 

orificii 

rotunde 

pentru 

surub 3.5 

mm 
95.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 1/3 

tubulară, 

grosime 

1 mm, 

lăţime 9 

mm, 

pentru 

șuruburi 

cu diam. 

3,5mm. 

Bucat

ă 

10 38 38 380 380 SS133-

006 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

96.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 1/3 

tubulară, 

grosime 

1 mm, 

lăţime 9 

mm, 

pentru 

șuruburi 

cu diam. 

3,5mm. 

Bucat

ă 

25 38 38 950 950 SS133-

007 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

97.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 1/3 

tubulară, 

grosime 

1 mm, 

lăţime 9 

mm, 

pentru 

șuruburi 

cu diam. 

3,5mm. 

Bucat

ă 

10 38 38 380 380 SS133-

009 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

98.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placa 

reconstru

ctivă 

pentru 

șurub 3,5 

mm, 

grosimea 

3,0mm., 

latimea 

10,1 mm. 

Bucat

ă 

5 110 110 550 550 SS137-

106 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

99.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placa 

reconstru

ctivă 

pentru 

șurub 3,5 

mm, 

grosimea 

3,0mm., 

latimea 

10,1 mm. 

Bucat

ă 

5 110 110 550 550 SS137-

107 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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100.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placa 

reconstru

ctivă 

pentru 

șurub 3,5 

mm, 

grosimea 

3,0mm., 

latimea 

10,1 mm. 

Bucat

ă 

3 110 110 330 330 SS137-

108 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

101.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placa 

reconstru

ctivă 

pentru 

șurub 3,5 

mm, 

grosimea 

3,0mm., 

latimea 

10,1 mm. 

Bucat

ă 

2 110 110 220 220 SS137-

110 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

102.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

unghiular

ă 95° 

grosime 

6,4 mm, 

lăţime 16 

mm, 

lungimea 

părţii 

diafizare 

152 mm, 

lungimea 

lamei 70 

mm, cu 7 

orificii 

Bucat

ă 

25 250 250 6250 6250 SS159-

007 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

103.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă 

unghiular

ă 95° 

grosime 

6,4 mm, 

lăţime 16 

mm, 

lungimea 

părţii 

diafizare 

152 mm, 

lungimea 

lamei 70 

mm, cu 9 

orificii 

Bucat

ă 

15 250 250 3750 3750 SS159-

009 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

104.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Placă în 

„T” 

îndoită , 

grosimea 

2,5mm 

Bucat

ă 

5 110 110 550 550 SS136-

007 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

105.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

Placa 

pentru 

simfiza 

pubiana 

Bucat

ă 

2 150 150 300 300 SS137-

306 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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fracturilo

r 

106.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Brosa Bucat

ă 

50 11 11 550 550 SS226-

420 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

107.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Brosa Bucat

ă 

50 11 11 550 550 SS226-

312 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

108.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Burghiu  

diametru 

2,5 mm 

Bucat

ă 

15 70 84 1050 1260 SS15025 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

109.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Burghiu  

diametru  

1,8 mm 

Bucat

ă 

5 70 84 350 420 SS15018 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

110.  1 Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

Burghiu  

diametru 

3,2 mm 

Bucat

ă 

25 70 84 1750 2100 SS15032 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

111.   Total lot 

nr. 1 

Plăci și 

șuruburi 

pentru 

osteosint

eza 

fracturil

or 

     123780

,00 

124410

,00 

  Ortofix 

SRL 

112.  2  

Fixatoare

le pentru 

fracturile 

de col 

femural 

 

Surub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant 

canulat 

diam. 7,3 

mm 

Bucat

ă 

15 65,00 65,00 975,00 975,00 074.105 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 
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113.  2 Fixatoare

le pentru 

fracturile 

de col 

femural 

Surub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant 

canulat 

diam. 7,3 

mm 

Bucat

ă 

20 65,00 65,00 1 

300,00 

1 

300,00 

074.100 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

114.  2 Fixatoare

le pentru 

fracturile 

de col 

femural 

Surub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant 

canulat 

diam. 7,3 

mm 

Bucat

ă 

25 65,00 65,00 1 

625,00 

1 

625,00 

074.095 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

115.  2 Fixatoare

le pentru 

fracturile 

de col 

femural 

Surub 

spongios 

cap 

hexagona

l, 

autotarod

ant 

canulat 

diam. 7,3 

mm 

Bucat

ă 

10 65,00 65,00 650,00 650,00 074.085 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

116.   Total lot 

nr. 2. 
Fixatoar

ele 

pentru 

fracturil

e de col 

femural 

     4 

870,00 

4 

870,00 

  Sogno 

SRL 

117.  3 Lotul nr. 

3. 

Fixatoar

e  

externe 

Tijă 

filetată 

200 mm., 

Bucat

ă 

25 58,00 58,00 1 

450,00 

1 

450,00 

099.002, 

099.003 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

118.  5 Plăci și 

șuruburi,

brose, 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

extremita

tii 

superioar

e a 

humerus

ului. 

Placa cu 

stabilitat

e 

unghiular

a p/u 

humerus

ul 

proximal

: latimea 

partii 

diafizare 

12mm., 

grosimea 

3,7 mm. 

Bucat

ă 

3 700 700 2100 2100 SS330-

012 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

119.  5 Plăci și 

șuruburi,

brose, 

pentru 

osteosint

Placa cu 

stabilitat

e 

unghiular

a p/u 

Bucat

ă 

1 700 700 700 700 SS330-

014 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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eza 

fracturilo

r 

extremita

tii 

superioar

e a 

humerus

ului. 

humerus

ul 

proximal

: latimea 

partii 

diafizare 

12mm., 

grosimea 

3,7 mm. 
120.  5 Plăci și 

șuruburi,

brose, 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

extremita

tii 

superioar

e a 

humerus

ului. 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 

3,5mm: 

Bucat

ă 

35 40 40 1400 1400 SS304 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

121.  5 Plăci și 

șuruburi,

brose, 

pentru 

osteosint

eza 

fracturilo

r 

extremita

tii 

superioar

e a 

humerus

ului. 

Ghid p/u 

burhiu 

3,5mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 300 360 300 360 3.5 

locking 

sleeve 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

122.   Total lot 

nr. 5 

Plăci și 

șuruburi

,brose, 

pentru 

osteosint

eza 

fracturil

or 

extremit

atii 

superioa

re a 

humerus

ului 

     4500,0

0 

4560,0

0 

  Ortofix 

SRL 

123.  6 Broșe 

pentru 

osteosint

eza 

fragment

elor 

osoase și 

atrosinte

ză 

Broșe 

Kirschne

r  Ø 0,8 

mm 

lungimea 

160 mm 

Bucat

ă 

150 10 10 1500 1500 SS226-

010 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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124.  6 Broșe 

pentru 

osteosint

eza 

fragment

elor 

osoase și 

atrosinte

ză 

Broșe 

Kirschne

r  Ø 1,0 

mm 

lungimea 

200-230 

ascuțite 

din 

ambele 

părți 

Bucat

ă 

150 11 11 1650 1650 SS226-

212 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

125.  6 Broșe 

pentru 

osteosint

eza 

fragment

elor 

osoase și 

atrosinte

ză 

Broșe 

Kirschne

r  Ø 1,5 

mm 

lungimea 

300 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS226-

315 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

126.  6 Broșe 

pentru 

osteosint

eza 

fragment

elor 

osoase și 

atrosinte

ză 

Broșe 

Kirschne

r  Ø 1,8 

mm 

lungimea 

300 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS330-

020 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

127.   Total lot 

nr. 6 

Broșe 

pentru 

osteosint

eza 

fragmen

telor 

osoase și 

atrosinte

ză 

     8650,0

0 

8650,0

0 

  Ortofix 

SRL 

128.  11 Placă 

Blocată 

Diafizară 

Radius – 

Cubitus 

Placă 

Blocată 

Diafizară 

Radius – 

Cubitus 

cu 

lungimi 

cuprinse 

între 70 

mm - 

120 mm, 

cu 7 - 10 

orificii, 

lăţime 9 

mm - 11 

mm, 

grosimea 

3,0 mm 

Bucat

ă 

10 255,00 255,00 2 

550,00 

2 

550,00 

107.007..

. 107.010 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

129.  11 Placă 

Blocată 

Diafizară 

Radius – 

Cubitus 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 3,5 

Bucat

ă 

100 40,00 40,00 4 

000,00 

4 

000,00 

035.016..

. 035.024 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 



29 

 

mm: 

130.  11 Placă 

Blocată 

Diafizară 

Radius – 

Cubitus 

Ghid p/u 

burhiu 

2,8 mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.035 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

131.   Total lot 

nr. 11 

Placă 

Blocată 

Diafizar

ă Radius 

– 

Cubitus 

     6 

725,00 

6 

760,00 

  Sogno 

SRL 

132.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Placa 

volara 

pentru 

radiusul 

distal cu 

stabilitat

e 

unghiular

a ,la cap 

cu 4 

orificii 

Rt:Lt in 

raport 

1:1 

(3,5mm/

2,7mm.) 

grosimea 

1,6mm 

Cu: 

Bucat

ă 

5 450,00 450,00 2 

250,00 

2 

250,00 

1018.045

L, 

1018.045

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

133.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Placa 

volara 

pentru 

radiusul 

distal cu 

stabilitat

e 

unghiular

a ,la cap 

cu 4 

orificii 

Rt:Lt in 

raport 

1:1 

(3,5mm/

2,7mm.) 

grosimea 

1,6mm 

Cu: 

Bucat

ă 

5 450,00 450,00 2 

250,00 

2 

250,00 

1018.046

L, 

1018.046

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

134.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Placa 

dorsala 

pentru 

radiusul 

distal cu 

stabilitat

e 

Bucat

ă 

5 450,00 450,00 2 

250,00 

2 

250,00 

1018.045

L, 

1018.045

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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unghiular

a,la cap 

cu 4 

orificii 

Rt:Lt in 

raport 

1:1 

(3,5mm/

2,7mm) 

gosimea 

1,6mm. 

cu 
135.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Placa 

dorsala 

pentru 

radiusul 

distal cu 

stabilitat

e 

unghiular

a,la cap 

cu 4 

orificii 

Rt:Lt in 

raport 

1:1 

(3,5mm/

2,7mm) 

gosimea 

1,6mm. 

cu 

Bucat

ă 

5 450,00 450,00 2 

250,00 

2 

250,00 

1018.046

L, 

1018.046

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

136.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 2,7 

mm: 

Bucat

ă 

125 35,00 35,00 4 

375,00 

4 

375,00 

034.022..

. 034.028 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

137.  14 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

Ghid p/u 

burhiu 

2,0 mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.027 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

138.   Total lot 

nr. 14 

FIXAT

OARE 

PENTR

U 

RADIUS

UL 

DISTAL 

     13 

550,00 

13 

585,00 
  Sogno 

SRL 

139.  15 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

FRACT

URILE 

MÎINII 

brose 

Kirschne

r 

Bucat

ă 

250 10 10 2500 2500 SS226-

315 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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140.  15 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

FRACT

URILE 

MÎINII 

brose 

Kirschne

r 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS226-

318 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

141.  15 FIXATO

ARE 

PENTR

U 

FRACT

URILE 

MÎINII 

brose 

Kirschne

r 

Bucat

ă 

250 11 11 2750 2750 SS226-

320 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

142.   Total lot 

nr. 15 

FIXAT

OARE 

PENTR

U 

FRACT

URILE 

MÎINII 

     8000,0

0 

8000,0

0 

  Ortofix 

SRL 

143.  16 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Placă 

blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie, 

lungimi 

cuprinse 

între 80–

150 mm, 

cu 4-8 

orificii, 

variantă 

anatomic

ă pentru 

stînga 

Bucat

ă 

8 516,00 516,00 4 

128,00 

4 

128,00 

144.04L

… 

144.08L 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

144.  16 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Placă 

blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie, 

lungimi 

cuprinse 

între 80–

150 mm, 

cu 4-8 

orificii, 

variantă 

anatomic

ă pentru 

dreapta 

Bucat

ă 

8 516,00 516,00 4 

128,00 

4 

128,00 

144.04R

… 

144.08R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

145.  16 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Şuruburi 

blocate 

diametru 

5.0 mm, 

cu 

lungimi 

cuprinse 

Bucat

ă 

125 35,00 35,00 4 

375,00 

4 

375,00 

036.026

… 

036.075 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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între 26 - 

75 mm 

146.  16 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Ghid 

lungime 

70 mm 

pentru 

burghiu 

diametru 

4.0 mm 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.050 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

147.  16 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Burghiu 

diametru 

4,0 mm, 

lungime 

200-220 

mm 

Bucat

ă 

1 75,00 90,00 75,00 90,00 602.200.

40 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

148.   Total lot 

nr. 16.  

Placă 

Blocată 

Laterală 

Proxima

lă de 

Tibie 

     12 

881,00 

12 

931,00 
  Sogno 

SRL 

149.  17 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Bucat

ă 

5 450,00 450,00 2 

250,00 

2 

250,00 

132.010

… 

132.012 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

150.  17 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 5,0 

mm: 

Bucat

ă 

60 43,00 43,00 2 

580,00 

2 

580,00 

036.038

… 

036.044 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

151.  17 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Ghid p/u 

burhiu 

4,3 mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.050

A 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

152.   Total lot 

nr. 17. 

Placă 

Blocată 

Femural

ă 

Diafizar

ă 

     5 

005,00 

5 

040,00 

  Sogno 

SRL 

153.  18 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Placă 

blocată 

femurală 

diafizară, 

lungimi 

între 

220-260 

mm, cu 

12-14 

orificii 

Bucat

ă 

5 500,00 500,00 2 

500,00 

2 

500,00 

132.012

… 

132.014 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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154.  18 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Şuruburi 

blocate 

diametru 

5.0 mm, 

cu 

lungimi 

cuprinse 

între 38 - 

44 mm 

Bucat

ă 

60 35,00 35,00 2 

100,00 

2 

100,00 

036.038

… 

036.044 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

155.  18 Placă 

Blocată 

Femurală 

Diafizară 

Burghiu 

diametru 

4,0 mm, 

lungime 

200-220 

mm 

Bucat

ă 

1 54,00 64,80 54,00 64,80 602.200.

40 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

156.   Total nr. 

18 . 

Placă 

Blocată 

Femural

ă 

Diafizar

ă 

     

4 

654,00 

4 

664,80 

  Sogno 

SRL 

157.  19 Placă 

Blocată 

Femurală 

Laterală 

Distală 

Placă 

blocată 

femurală 

laterală 

distală, 

lungimi 

cuprinse 

între 

150–350 

mm, cu    

4–14 

orificii, 

pentru 

dreapta 

Bucat

ă 

5 650,00 650,00 3 

250,00 

3 

250,00 

134.004

R… 

134.014

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

158.  19 Placă 

Blocată 

Femurală 

Laterală 

Distală 

Placă 

blocată 

femurală 

laterală 

distală, 

lungimi 

cuprinse 

între 

150–350 

mm, cu    

4–14 

orificii, 

pentru  

stînga 

Bucat

ă 

5 650,00 650,00 3 

250,00 

3 

250,00 

134.004L

… 

134.014L 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

159.  19 Placă 

Blocată 

Femurală 

Laterală 

Distală 

Şuruburi 

blocate 

diametru 

5.0 mm, 

cu 

lungimi 

cuprinse 

între 18 - 

80 mm 

Bucat

ă 

175 37,00 37,00 6 

475,00 

6 

475,00 

036.018

… 

036.080 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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160.  19 Placă 

Blocată 

Femurală 

Laterală 

Distală 

Ghid 

lungime 

70 mm 

pentru 

burghiu 

diametru 

4.0 mm 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.050 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

161.  19 Placă 

Blocată 

Femurală 

Laterală 

Distală 

Burghiu 

diametru 

4,0 mm, 

lungime 

200-220 

mm 

Bucat

ă 

1 75,00 90,00 75,00 90,00 602.200.

40 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

162.    Total 

lot nr. 

19. Placă 

Blocată 

Femural

ă 

Laterală 

Distală 

     14360,

00 

14445,

00 

  Sogno 

SRL 

163.  21 Placă 

Blocată 

Medială 

Proximal

ă de 

Tibie 

Placă 

Blocată 

Medială 

Proximal

ă de 

Tibie  

Bucat

ă 

4 600,00 600,00 2 

400,00 

2 

400,00 

123.008L

, 

123.008

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

164.  21 Placă 

Blocată 

Medială 

Proximal

ă de 

Tibie 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 5,0 

mm: 

Bucat

ă 

10 37,00 37,00 370,00 370,00 036.028

… 

036.070 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

165.  21 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie cu 

lungimi 

cuprinse 

între 80 

mm - 

185  mm,  

Bucat

ă 

5 600,00 600,00 3 

000,00 

3 

000,00 

144.004

R… 

144.010

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

166.  21 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie cu 

lungimi 

cuprinse 

între 80 

mm - 

185  mm,  

Bucat

ă 

5 600,00 600,00 3 

000,00 

3 

000,00 

144.004L

… 

144.010L 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

167.  21 Placă 

Blocată 

Laterală 

Proximal

ă de 

Tibie 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 5,0 

mm: 

Bucat

ă 

100 37,00 37,00 3 

700,00 

3 

700,00 

036.028

… 

036.070 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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168.   Total lot 

nr. 21. 

Placă 

Blocată 

Medială 

Proxima

lă de 

Tibie 

     12 

470,00 

12 

470,00 
  Sogno 

SRL 

169.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

cu 

lungimi 

cuprinse 

între 120 

mm - 

180 mm,  

Bucat

ă 

5 600,00 600,00 3 

000,00 

3 

000,00 

106.004L

… 

106.008L

, 

106.004

R… 

106.008

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

170.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 2,7 

mm: 

Bucat

ă 

30 73,00 73,00 2 

190,00 

2 

190,00 

034.040

… 

034.052, 

087.040

… 

087.052 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

171.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 3,5 

mm: 

Bucat

ă 

30 42,00 42,00 1 

260,00 

1 

260,00 

035.026

… 

035.044 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

172.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Ghid p/u 

burhiu 

2,0 mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.027 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

173.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Ghid p/u 

burhiu 

2,8 mm 

(placi 

blocate) 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.035 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

174.  23 Placă  

Blocată 

Tibie 

Distală 

Antero - 

Laterală 

Placă 

Blocată 

Tibie 

Distală 

Antero - 

Medială 

Bucat

ă 

5 600,00 600,00 3 

000,00 

3 

000,00 

1057.006

L… 

1057.012

L 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

175.  23 Placă  

Blocată 

Tibie 

Distală 

Antero - 

Laterală 

Placă 

Blocată 

Tibie 

Distală 

Antero - 

Medială 

Bucat

ă 

5 600,00 600,00 3 

000,00 

3 

000,00 

1057.006

R… 

1057.012

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

176.  23 Placă  

Blocată 

Tibie 

Distală 

Antero - 

Laterală 

Suruburi 

corticale 

blocante 

autotarod

ante 3,5 

mm: 

Bucat

ă 

125 42,00 42,00 5 

250,00 

5 

250,00 

035.028

… 

035.042 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

177.  23 Placă  

Blocată 

Tibie 

Ghid p/u 

burhiu 

2,8 mm 

Bucat

ă 

1 175,00 210,00 175,00 210,00 801.035 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 
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Distală 

Antero - 

Laterală 

(placi 

blocate) 

178.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială, 

lungimi 

între 

120–180 

mm, cu 

4-10 

orificii 

de blocaj 

în partea 

diafizară 

dreapta. 

Bucat

ă 

1 600,00 600,00 600,00 600,00 106.004

R… 

106.010

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

179.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială, 

lungimi 

între 

120–180 

mm, cu 

4-10 

orificii 

de blocaj 

în partea 

diafizară 

stînga 

Bucat

ă 

1 600,00 600,00 600,00 600,00 106.004L

… 

106.010L 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

180.  23 Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

Şuruburi 

blocate 

diametru 

3,5 mm, 

cu 

lungimi 

între 12 – 

44 mm 

Bucat

ă 

20 42,00 42,00 840,00 840,00 035.012

… 

035.044 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

181.   Total lot 

nr. 23. 

Placă 

Blocată 

Tibială 

Distală 

Medială 

     20 

265,00 

20 

370,00 
  Sogno 

SRL 

182.  28 Placă 

Blocată 

Calcaneu 

Placă 

Blocată 

Calcaneu

, lungimi 

60-65 

mm, cu 

variante 

anatomic

e pentru 

dreapta 

Bucat

ă 

5 750 750 3750 3750 SS340 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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183.  28 Placă 

Blocată 

Calcaneu 

Placă 

Blocată 

Calcaneu

, lungimi 

60-65 

mm, cu 

variante 

anatomic

e pentru 

stînga 

Bucat

ă 

5 750 750 3750 3750 SS340 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

184.  28 Placă 

Blocată 

Calcaneu 

Şuruburi 

blocate 

diametru 

3,5 mm, 

cu 

lungimi 

între 24 – 

40 mm 

Bucat

ă 

60 40 40 2400 2400 SS304 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

185.   Total lot 

nr. 28 . 
Placă 

Blocată 

Calcane

u 

     9900,0

0 

9900,0   Ortofix 

SRL 

186.  34 Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proximal 

Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proximal 

Bucat

ă 

3 650,00 650,00 1 

950,00 

1 

950,00 

153.010

R 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

187.  34 Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proximal 

Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proximal 

Bucat

ă 

3 650,00 650,00 1 

950,00 

1 

950,00 

153.010L India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

188.  34 Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proximal 

Set de 

instrume

nte 

pentru 

fragment

ele 

osoase 

mari 

Bucat

ă 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 IS-08-

04C 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL 

189.   Total lot 

nr. 34. 

Placa cu 

stabilitat

e 

angulara 

pentru 

femur 

proxima

l 

     3 

900,00 

3 

900,00 

  Sogno 

SRL 

190.  43 Tijă 

Centrom

edulară 

femurală 

blocată, 

anatomic

PFN 130 

grade 

inox 

Bucat

ă 

3 2000 2000 6000 6000 SS206-

136 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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a, pentru 

femur 

proximal, 

canulată 

tip PFN 
191.  43 Tijă 

Centrom

edulară 

femurală 

blocată, 

anatomic

a, pentru 

femur 

proximal, 

canulată 

tip PFN 

PFN 130 

grade 

inox 

Bucat

ă 

3 2000 2000 6000 6000 SS205-

137 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

192.  43 Tijă 

Centrom

edulară 

femurală 

blocată, 

anatomic

a, pentru 

femur 

proximal, 

canulată 

tip PFN 

PFN 130 

grade 

inox 

Bucat

ă 

2 2000 2000 4000 4000 SS206-

234 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

193.  43 Tijă 

Centrom

edulară 

femurală 

blocată, 

anatomic

a, pentru 

femur 

proximal, 

canulată 

tip PFN 

PFN 130 

grade 

inox 

Bucat

ă 

2 2000 2000 4000 4000 SS205-

234 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

194.   Total lot 

nr. 43 

Tijă 

Centrom

edulară 

femural

ă 

blocată, 

anatomi

ca, 

pentru 

femur 

proxima

l, 

canulată 

tip PFN 

     20000 20000   Ortofix 

SRL 

195.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

Tija 

TIBIA 

diametrul 

9 mm  

inox 

Bucat

ă 

2 2000 2000 4000 4000 SS201-

130 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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ucție 

196.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Tija 

TIBIA 

diametrul 

9 mm   

inox 

Bucat

ă 

3 2000 2000 6000 6000 SS201-

132 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

197.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Tija 

TIBIA 

diametrul 

9 mm   

inox 

Bucat

ă 

3 2000 2000 6000 6000 SS201-

134 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

198.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Tija 

TIBIA 

diametrul 

9 mm   

inox 

Bucat

ă 

3 2000 2000 6000 6000 SS201-

136 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

199.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Tija 

TIBIA 

diametrul 

9 mm   

inox 

Bucat

ă 

2 2000 2000 4000 4000 SS201-

138 

India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

200.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Surub   

4,5 mm, 

zavorire 

distala  

inox 

Bucat

ă 

10 100 100 1000 1000 SS214 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

201.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Surub   

4,5 mm, 

zavorire 

distala  

inox 

Bucat

ă 

20 100 100 2000 2000 SS214 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 
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202.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Surub   

4,5 mm, 

zavorire 

distala  

inox 

Bucat

ă 

10 100 100 1000 1000 SS214 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

203.  45 Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Reconstr

ucție 

Obturato

r inox 

Bucat

ă 

10 100 100 1000 1000 SS20011 India/ 

Samay  

surgical 

Ortofix 

SRL 

204.   Total lot 

nr. 45. 

Tijă 

Centram

edulară 

de Tibie 

Zăvorîtă 

Canulat

ă de 

Reconstr

ucție 

     31000 31000   Ortofix 

SRL 

205.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Tija 

UMAR 

diametrul 

8 mm   

inox 

Bucat

ă 

1 1 627,00 1 627,00 1 

627,00 

1 

627,00 

Humeral 

nails 

Orienal, 

JSD II 

REF 

3096202

2 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

206.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Tija 

UMAR 

diametrul 

8 mm   

inox 

Bucat

ă 

2 1 627,00 1 627,00 3 

254,00 

3 

254,00 

Humeral 

nails 

Orienal, 

JSD II 

REF 

3096202

4 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

207.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Tija 

UMAR 

diametrul 

8 mm   

inox 

Bucat

ă 

3 1 627,00 1 627,00 4 

881,00 

4 

881,00 

Humeral 

nails 

Orienal, 

JSD II 

REF 

3096202

6 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 
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208.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Tija 

UMAR 

diametrul 

8 mm   

inox 

Bucat

ă 

1 1 627,00 1 627,00 1 

627,00 

1 

627,00 

Humeral 

nails 

Orienal, 

JSD II 

REF 

3096202

8 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

209.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Surub   

3,5 mm, 

zavorire 

distala 

inox 

Bucat

ă 

14 120,00 120,00 1 

680,00 

1 

680,00 

Humeral 

locking 

screws 

Orienal, 

JSD VII 

REF 

3038112

6 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

210.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Surub   

4,5 mm, 

zavorire 

proximal

a inox 

Bucat

ă 

7 148,00 148,00 1 

036,00 

1 

036,00 

Humeral 

locking 

screws 

Orienal, 

JSD VII 

REF 

3038213

8 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

211.  47 Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulată 

de 

Humerus 

Surub   

4,5 mm, 

zavorire 

proximal

a inox 

Bucat

ă 

7 148,00 148,00 1 

036,00 

1 

036,00 

Humeral 

locking 

screws 

Orienal, 

JSD VII 

REF 

3038214

0 

China/

Changz

hou 

Kanghu

i 

Medica

l 

Innovat

ion Co, 

LTD 

Salmed 

Grup 

SRL 

212.   Total lot 

nr. 47. 

Tijă 

Centram

edulară 

Zăvorîtă 

Canulat

ă de 

Humeru

s 

     15 

141,00 

15 

141,00 

  Salmed 

Grup 

SRL 

213.  48 Fixatoare 

pentru 

stabilizar

ea 

ligament

ului 

incrucisa

t anterior 

Implant 

femural 

Bucat

ă 

10 3300,000

0 

3300,000

0 

33 

000,00

00 

33 

000,00

00 

Comete         

OAMGE

FX15U    

-> 

OAMGE

FX40U 

/Franta/

Amplit

ude/Co

usin 

Biotech 

GBG 

MLD 

SRL 

214.  48 Fixatoare 

pentru 

stabilizar

ea 

Implant 

tibial 

Bucat

ă 

10 2640,000

0 

2640,000

0 

26 

400,00

00 

26 

400,00

00 

Eclipse                     

1-

0402771 

-> 1- 

Franta/

Amplit

ude/Co

usin 

GBG 

MLD 

SRL 
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ligament

ului 

incrucisa

t anterior 

0402703;                 

1-

0401072 

->1-

0401013 

Biotech 

215.    Total 

lot nr. 

48. 

Fixatoar

e pentru 

stabiliza

rea 

ligament

ului 

incrucis

at 

anterior 

     59 

400,00

00 

59 

400,00

00 

  GBG 

MLD 

SRL 

216.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Pensă 

Schultz 

(autor) 

Bucat

ă 

10 550,00 660,00 5 

500,00 

6 

600,00 

385.01.0

18C 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

217.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Pensă 

AO 

maleolar

e 

Bucat

ă 

8 550,00 660,00 4 

400,00 

5 

280,00 

738 002 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

218.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Chei p/u 

lacati la 

ap.de 

fixare 

externa 

Perec

he 

2 700,00 840,00 1 

400,00 

1 

680,00 

561.044, 

655.008, 

658.008 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

219.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Cleste(ta

etor)p/u 

brose 

Bucat

ă 

12 1 250,00 1 500,00 15 

000,00 

18 

000,00 

BS14.10

25.01 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

220.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Forceps  

de 

reducere 

a  

fracturii 

ascutit 

mic si 

mijlociu 

Bucat

ă 

4 650,00 780,00 2 

600,00 

3 

120,00 

905.019, 

385.01.0

17C 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

221.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Forceps 

de 

reducere 

a 

fracturii 

ascutit cu 

olive pe 

branse 

mic si 

mijlociu 

Bucat

ă 

6 850,00 1 020,00 5 

100,00 

6 

120,00 

RF14.10

0.01, 

RF14.10

5.01 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

222.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Burghiu 

l-200-

250mm., 

la 

diametru 

2,5mm; 

Bucat

ă 

20 75,00 90,00 1 

500,00 

1 

800,00 

602.200.

25 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

223.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Burghiu 

l-200-

250mm., 

la 

Bucat

ă 

20 75,00 90,00 1 

500,00 

1 

800,00 

602.200.

32 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  
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diametru   

3,2mm. 

224.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Burghiu 

l-200-

250mm., 

la 

diametru   

3,5mm. 

Canulat 

Bucat

ă 

6 200,00 240,00 1 

200,00 

1 

440,00 

626.200.

35 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

225.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Burghiu  

l-200-

250mm., 

la 

diametru  

4,5mm. 

Bucat

ă 

2 75,00 90,00 150,00 180,00 602.200.

45 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

226.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Burghiu  

canulat l-

300mm 

la diam. 

4,5mm. 

Bucat

ă 

2 214,00 256,80 428,00 513,60 626.300.

45 

India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

227.  49 Plăci 

pentru 

Hallux 

valgus 

universal 

cu 

lateraliza

re 

Şurubeln

iţă 

hexagona

lă D. 

2,0mm 

Bucat

ă 

2 198,00 237,60 396,00 475,20 614 015 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

228.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Şurubeln

iţă 

hexagona

lă 

D.3,5mm 

Bucat

ă 

10 175,00 210,00 1 

750,00 

2 

100,00 

614 025 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

229.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Şurubeln

iţă 

hexagona

lă 

D.4,5mm 

Bucat

ă 

15 175,00 210,00 2 

625,00 

3 

150,00 

614 035 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

230.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Şurubeln

iţă 

canulată 

hexagona

lă D 

3,5mm 

Bucat

ă 

1 255,00 306,00 255,00 306,00 615 025 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

231.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Şurubeln

iţă 

canulată 

hexagona

lă D 4,5 

mm 

Bucat

ă 

4 225,00 270,00 900,00 1 

080,00 

615 035 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

232.  49 Pensă 

Schultz 

(autor) 

Şurubeln

iţă 

canulată 

hexagona

lă D6.5 

mm 

Bucat

ă 

2 225,00 270,00 450,00 540,00 615 035 India/ 

HEMC 
Sogno 

SRL  

233.   Total lot 

nr. 49. 

Pensă 

Schultz 

(autor) 

     45 

154,00 

54 

184,80 

  Sogno 

SRL  
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234.  55 Placă 

blocată 

pentru 

artrodeza 

oaselor 

carpiene 

(Spider 

plate) 

Placă 

blocată 

pentru 

artrodeza 

intercapi

ană a 

oaselor 

carpiene 

Bucat

ă 

15 3 630,00 3 630,00 54 

450,00 

54 

450,00 

Spider 

plate 

Small/ 

Large 

2804300

01, 

2804300

02 

+ 

(Filled-

up tray - 

VHF, 

2804008

00 – în 

custodie) 

Sanatm

etal/Un

garia 

Data 

Control 

SRL 

235.  55 Placă 

blocată 

pentru 

artrodeza 

oaselor 

carpiene 

(Spider 

plate) 

Șuruburi 

poliaxial

e cu cap 

blocat 

2,7 cu 

lungimea 

între 

16mm-

24mm 

Bucat

ă 

75 758,00 758,00 56 

850,00 

56 

850,00 

Vortex 

screw 

2,7X16

…24 

HEAD 4 

MM 

2608271

16…260

827124 

+ 

(Filled-

up tray - 

VHF, 

2804008

00 – în 

custodie) 

Sanatm

etal/Un

garia 

Data 

Control 

SRL 

236.   Total lot 

nr. 55 

Placă 

blocată 

pentru 

artrodez

a oaselor 

carpiene 

(Spider 

plate) 

     111 

300,00 

111 

300,00 

  Data 

Control 

SRL 

237.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Semiinel

e Ilizarov 

150 mm 

Bucat

ă 

175 175,00 210,00 30 

625,00 

36 

750,00 

553 016 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

238.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Semiinel

e Ilizarov 

160 mm 

Bucat

ă 

50 175,00 210,00 8 

750,00 

10 

500,00 

553 018 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

239.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Semiinel

e Ilizarov 

180 mm 

Bucat

ă 

5 250,00 300,00 1 

250,00 

1 

500,00 

564.090.

23 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

240.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Arc 

femural 

italian 90 

de grade 

180mm 

Bucat

ă 

10 250,00 300,00 2 

500,00 

3 

000,00 

564.120.

23 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

241.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Arc 

femural 

italian 

120 de 

Bucat

ă 

10 250,00 300,00 2 

500,00 

3 

000,00 

564.120.

21 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 
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grade 

180mm 

242.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Arc 

femural 

italian 

120 de 

grade 

200mm 

Bucat

ă 

50 55,00 66,00 2 

750,00 

3 

300,00 

571 001 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

243.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Pivot 

femenin 

cu 1  

gaura 

Bucat

ă 

50 55,00 66,00 2 

750,00 

3 

300,00 

571 002 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

244.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Pivot 

femenin 

cu  2 

gauri 

Bucat

ă 

50 65,00 78,00 3 

250,00 

3 

900,00 

571 003 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

245.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Pivot 

femenin 

cu 3 

gauri 

Bucat

ă 

20 75,00 90,00 1 

500,00 

1 

800,00 

571 004 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

246.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Pivot 

femenin 

cu 4 

gauri 

Bucat

ă 

10 75,00 90,00 750,00 900,00 570 004 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

247.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Pivot 

masculin 

cu  4 

gauri 

Bucat

ă 

10 75,00 90,00 750,00 900,00 573 005 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

248.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Placă de 

conexiun

e cu 

capăt 

filetat cu 

5 găuri 

Bucat

ă 

10 97,00 116,40 970,00 1 

164,00 

573 007 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

249.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Placă de 

conexiun

e cu 

capăt 

filetat cu 

7 găuri 

Bucat

ă 

300 25,00 30,00 7 

500,00 

9 

000,00 

562 013 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

250.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Șurub 

oblic 

suport 

oblic. 

(fara 

filet) 

Bucat

ă 

200 25,00 30,00 5 

000,00 

6 

000,00 

562 018 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

251.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Șurub de 

fixare a 

broșei 

cresate 

Bucat

ă 

100 15,00 18,00 1 

500,00 

1 

800,00 

562 004 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

252.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Șurub de 

fixare a 

broșei 

canulat 

Bucat

ă 

50 15,00 18,00 750,00 900,00 562 004 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

253.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Șurub de 

conexiun

e 16 mm 

Bucat

ă 

250 7,50 9,00 1 

875,00 

2 

250,00 

562 029 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

254.  56 Implantu

ri 

Șurub de 

conexiun

Bucat

ă 

50 150,00 150,00 7 

500,00 

7 

500,00 

098.60.1

5.25 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 
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traumatol

ogice 

e 20 mm 

255.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Piuliță Bucat

ă 

50 150,00 150,00 7 

500,00 

7 

500,00 

098.60.1

8.32 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

256.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Tije 

filetate 

autotarod

ante, 

diametru 

6 mm cu 

filet 

bilateral 

L- 150 

mm 

Bucat

ă 

25 150,00 150,00 3 

750,00 

3 

750,00 

098.70.1

5.25 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

257.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Tije 

filetate 

autotarod

ante, 

diametru 

6 mm cu 

filet 

bilateral 

L- 180 

mm 

Bucat

ă 

25 150,00 150,00 3 

750,00 

3 

750,00 

098.70.1

8.40 

India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

258.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Tije 

filetate 

autotarod

ante, 

diametru 

7 mm cu 

filet 

bilateral 

L- 150 

mm 

Bucat

ă 

1 350,00 420,00 350,00 420,00 561 044 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

259.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Tije 

filetate 

autotarod

ante, 

diametru 

7 mm cu 

filet 

bilateral 

L- 180 

mm 

Bucat

ă 

1 350,00 420,00 350,00 420,00 561 044 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

260.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Cheie 

pentru 

tije 

filetate 

cu 

diametru 

de 5 mm 

Bucat

ă 

1 350,00 420,00 350,00 420,00 561 044 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

261.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Cheie 

pentru 

tije 

filetate 

cu 

diametru 

de 6 mm 

Bucat

ă 

10 55,00 66,00 550,00 660,00 574 001 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 
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262.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Cheie 

pentru 

tije 

filetate 

cu 

diametru 

de 7 mm 

Bucat

ă 

10 55,00 66,00 550,00 660,00 574 002 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

263.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Wrencho

qube cu 

o gaură 

Bucat

ă 

25 65,00 78,00 1 

625,00 

1 

950,00 

574 003 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

264.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Wrencho

qube cu 

2 gauri 

Bucat

ă 

25 75,00 90,00 1 

875,00 

2 

250,00 

574 004 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

265.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Wrencho

qube cu 

3 gauri 

Bucat

ă 

175 175,00 210,00 30 

625,00 

36 

750,00 

553 016 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

266.  56 Implantu

ri 

traumatol

ogice 

Wrencho

qube cu 

4 gauri 

Bucat

ă 

50 175,00 210,00 8 

750,00 

10 

500,00 

553 018 India/ 

HEMC 

Sogno 

SRL 

267.   Total lot 

nr. 56 

Implant

uri 

traumat

ologice 

      103 

120,00 

119 

244,00 

 Sogno 

SRL 

 

Loturile nr. 50 Instrumentar p/u Ligamentoplastie a Genunchiului – LIA, nr. 51.Instrumentar p/u 

suturarea capsulo- ligamentara de umar și nr. 57. ARTROPLASTIA MONOPOLARA CERVICO-

CEFALICA CIMENTATĂ A UMĂRULUI se anulează din lipsă de oferte, conform art. 71 alin (1) lit. a) 

a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. 

Lotul 37 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată  se anulează în 

conformitate cu art. 71 alin (1) lit d a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.  

Pentru loturile neacoperite se va iniția procedură de achiziție nouă în urma revederii specificațiilor 

tehnice și a sumelor estimative după caz de către instituția beneficiar. 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Data Control SRL, Sogno SRL, 

Ortofix SRL, GBG MLD SRL, 

Salmed Grup SRL, Farmina 

SRL,  

Rg02-2019 din 22.07.2021 

Rg02-2339 din 06.08.2021 (de 

anulare a unui lot) 

e-mail 

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

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

2015 privind achizițiile publice) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 

la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice 

V 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 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere

/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului 

(înregistrat la 

CAPCS ) 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/a

cordului-

cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

GBG MLD SRL 

(nr. 

671/08/21/5ito 

din 04.08.21) 

Cu capital 

autohton 

21039

381/01 13.08

.2021 

3310

0000

-1 

59400,00 59400,00 31.12.2021 

Ortofix SRL (nr. 

1274/2ito din 

04.08.21) 

Cu capital 

autohton 

21039

381/02 
13.08

.2021 

3310

0000

-1 

205830,0

0 
206520,00 31.12.2021 

Salmed-Grup 

SRL (nr. 3/6ito 

din 09.08.2021) 

Cu capital 

autohton 

21039

381/03 
13.08

.2021 

3310

0000

-1 

15141,00 15141,00 31.12.2021 

Data Control SRL 

(nr. 

DC/C/21039381/

3ito din 

13.08.2021) 

Cu capital 

autohton 

21039

381/04 
13.08

.2021 

3310

0000

-1 

111300,0

0 
111300,00 31.12.2021 

Sogno SRL (nr. 

21/07-MT/4ito 

din 13.08.2021) 

Cu capital 

autohton 

21039

381/05 
13.08

.2021 

3310

0000

-1 

248404,0

0 
273914,60 31.12.2021 

 

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) ____NU_______ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

_________-_________  

(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 

criterii de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 

fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

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

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

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

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

soluționate.  

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

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 



1 

 

    

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 12/01 din 12.01.2022 

13.,13 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 

Localitate orașul Criuleni 

IDNO 1007601009093 

Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12 

Număr de telefon 061022291, 068114432 

Număr de fax 0248 22 585 

E-mail oficial  criuleniprimaria1@gmail.com 

Adresa de internet www.primariacriuleni.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare 

din or. Criuleni trimestrul I anul 2021 

Cod CPV  15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

Necesitatea stringentă pentru instituțiile preșcolare din 

or. Criuleni 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1640098185358-EV-
1640099505551  

Link-ul:httpshttps://e-licitatie.md/contract-

notice/30751#general 

Data publicării: 21/12/2021 

Platforma de achiziții publice utilizată e-licitatie.md/ 

Anunț de intenție publicat în BAP         

(după caz) 

Data: 21/12/2021 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1640098185358 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție□Licitație 

electronică□Catalog electronic 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 345711.00 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor - 

Denumirea operatorului economic - 

http://www.mtender.gov.md/
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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 29-12-2021 23:55), a depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" 1010605000089  

2. SRL BAGUETTE 1014600037741  

    

 

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

operatorii economici: 

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 I.I. "PROZOROVSKI 

LILIAN" 

SRL BAGUETTE 

Propunerea tehnică prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă prezentat prezentat 

Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare  prezentat prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei-30 zile calendaristice  prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 

prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit  

prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 1%.  prezentat prezentat 

Certificat / declarație de 

conformitate 

prezentat prezentat 

Autorizația sanitar-veterinara de 

funcționare a agentului economic 

prezentat prezentat 

Autorizatia sanitar-veterinara pe 

unitate de transport, si fisa medical 

personala a soferilor pe unitatea de 

transport 

prezentat prezentat 

Certificat sanitar-veterinar 

(pentru 

produsele de origine animala, 

ecum carne, peste, produse lactate oua 

prezentat prezentat 
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Certificat de inofensivitate/ aviz 

sanitar (pentru legume,fructe) 

prezentat prezentat 

Certificat de calitate si de 

provenienta a materiei prime (faina, griu) 

prezentat prezentat 

Certificat de deținere a laboratorului 

atestat pentru efectuarea controlului 

permanent asupra calitații sau 

contract cu asemenea laborator 

prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 

bancar 

prezentat prezentat 

Nota: Solicitarea mostrelor la necesitate la necesitate 

 

 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei 

(fărăTVA)* 
Cantitate și 

unitate de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 

Produse 

de carne 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN"  

137,139.00 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
+ + 

SRL BAGUETTE 

 

139,139.40 

 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

Lotul 2 

Pește 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN 

15,049.00 
Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

SRL BAGUETTE 

 
15,049.50 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
+ + 

Lotul 3 

Crupe  

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN"  

13,459.90  
Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

SRL BAGUETTE 

 
13,460.00 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

Lotul 4 

Produse 

conservate 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN"  

17,074.35 
Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

SRL BAGUETTE 

 
17,074.36 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

Lotul 5 

Condimente 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN"  
16,388.60 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

SRL BAGUETTE 

 
16,388.70 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
+ + 

Lotul 6 Ouă I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN"  

14,209.17 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
+ + 
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SRL BAGUETTE 15,222.00 
Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

Lotul 7 

Biscuiti 
I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

2,912.00  

Conform anunțului/ 

Invitației de  
+ + 

SRL BAGUETTE 2,912.10  
Conform anunțului/ 

Invitației de  
+ + 

Lotul 8 

Legume, 

fructe şi 

citrice 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

120,430.6  

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
+ + 

SRL BAGUETTE 120,430.10 
Conform anunțului/ 

Invitației de participare + + 

 

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 un singur lot  

11. Criteriul de atribuire aplicat:  

Preţul cel mai scăzut  

 

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

atribuire s-a decis atribuirea contractului:  

 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul 

total 

(fără 

TVA) 

Prețul 

total 

(inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 

Produse de 

carne 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform 

anunțului/Invitației 

de participare 

 137,139.00 164,566.81 

Lotul 2 

Pește 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 

 15,049.00 18,058.80 

Lotul 3 

Crupe 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 13,459.90  15702.10 

Lotul 4 

Produse 

conservate 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 17,074.35 20489.22 

Lotul 5 

Condimente 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 16,388.60 219666.32 

Lotul 6 Ouă I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 14,209.17 17 051.00 

Lotul 7 

Biscuiti 
I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 2,912.00  3494.40 

Lotul 8 

Legume, 

fructe şi 

citrice 

I.I. 

"PROZOROVSKI 

LILIAN" 

Conform anunțului/ 

Invitației de participare 
 120,430,6  134198.09 

 
 

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

 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL BAGUETTE 04.01.2022 baguette.srl@mail.ru 

ÎI Prozorovski Lilian 04.01.2022 pr.oferta@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: 

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 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

mailto:baguette.srl@mail.ru


6 
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Mihail SCLIFOS Conducatorul Grupului de lucru 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfiisuriirii procedurii 
de achizitie.fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legate In vigoare 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declare ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 a/in. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achlzitiile pub/ice ), precum si ca In cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate si solutionate. 

I.I. "PROZOROVSK 
LILIAN"L. 

12.01.202215800000 
-6 
6"'" 

31.12.2022 

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131din3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza fn conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
17. Contractul de achizitie incheiat: 

D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
rin miiloace electronice i/sau fax o 

prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 rivind achizitiile ublice 



























DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. p-pd q.h 3w.d p 1 . M D- J I 3 Z 3-?0 87 7-q-g 9 din 2r .r2.202r

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritdtii contractante IMSP SR Nisporeni

Localitate Nisooreni

IDNO 10036091 50340

Adresa Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.5

Numir de telefon 026422344

Numir de fax 026422344

E-mail oficial srnisooreni@,ms.md

Adresa de internet spitalnisporeni.md

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

mail)

Lidia Crdciun

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre{uri llicitalie deschisd

rAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Dh;erse produse alimentare oentru semestru I anul
2022, conform necesitdtilor IMSP SSNWpfeni

Cod CPV 15800000-6

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

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

Nr: ocd s- b 3w-dp-1 1 M Dj!$32!!Q$fJffi
Link-ul : https: I I achizitii.md/ro/publicltender 121047 17 3 I
Data publicdrii: 19.1 1 .2021

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

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

rDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizi{ii publice publicat:
https ://www. spitalnisporeni.md/activ itatea'
ftnanciar al ach iziti i-pub I ic e/

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

Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

lAcord-cadru rsistem dinamic de achizitie ll-icita{ie
electronicd rCataloe electronic

Sursa de finantare nBuget de stat; lBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe; aAlte surse: [Indica{iJ

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 450000.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



(Se va completa tn cazul tn care auJbst solicitula c:lurificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintfl a solicitirii de clarificare
ExDunerea succintl a risPunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

Lotul L Produse alimentare DiYerse pentru semestrul Io anul 20222

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere gi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[Indica;i numdrul de zileJ

5. pAni la termenul-limiti (data 29.ll.202l,ora 14:09), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Trivana 1008609006464 Triboi Natalia

2. SRL Baquette 10t460003774r Curdova Svetlana

3. SA Fabrica de Unt Floreqti 1003607011922 Andrei Grigora$

-

L

Tlanrrmirerlncrrmenf I

Denumirea oDeratorului economic

brta
t, nu corespunde)(r

Documentele ce constituie ol
e va consmna prin: prez941@!, ngpyszery!!

Propunerea tehnicd nrezentat Drezental

Proounerea financiarl orezentat Drezentat

DUAE prezental orezentat

Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consnuru pt'i

Ofena Drezental prezental

Garanlia pentru ofertd lolo prezentat Drezentat

Oferta de pre! -
specificatii de pret

prezentat prezentat

Oferta tehnicd -
specificatii tehnice

prezentat prezentat

Cerere de participare Drezentat prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezental

Extras din Registru de

Stat

prezentat prezentat

Autorizafia sanitard de

functionare
prezentat prezenlat

Certificat de efectuare

sistematicl a pl[tilor
prezentat prezentat

2



w

impozitelor,
contributiilor
Declara(ie privind
confi rmarea identitnlii
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in
situa{ia condamnirii
pentru participarea la
activitdfi ale unei
or ganrzatii sau grup dri
criminale, pentru
corupfie, fraudb qi/sau

spdlare de bani

prezentat prczanlul

Garanfia de bund
execufie a Contractului
in valoare de 5% din
valoarea Contratului

prezentat prezentat

Neincadrarea in situa{iile
ce determind excluderea
de la procedura de

atribuire, ce vine in
aplicarea art. 19 din
Legeanr. 131 din
03.07.20rs

prezentat prezenlat

DeclaraJie privind lista
principalelor livriri
similare efectuate in
ultimii 3 ani de
activitate. Minim 3 ani
de experienfd specifici in
prestarea serviciilor
similare

prezentat prezentat

Lotul2 - Produse lactate tru semestrul I anul 2022:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Fabica de

I)ocumentele ce constituie oferta

Garanlia pentru ofertd

I)ocumente de calificare

GaranJia pentru ofertd loh

ificatii tehnice

Declaralie privind
valabilitatea ofertei
Extras din Resistru de



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, nu corespunde (in cazul

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

-t

Certificat de efectuare
sistematicd a pldlilor
impozitelor,

Declara{ie privind
confi rmarea identitdlii
beneficiarilor efectivi gi

neincadrarea acestora in
situa(ia condamnlrii
penffu participarea la
activiteli ale unei
or ganizatii sau grup 6ri
criminale, pentru
corupfie, fraud[ gi/sau

lare de bani
Garanfia de bund
execulie a Contractului
in valoare de 5% din
valoarea Contratului
Neincadrarea in situa{iile
ce determind excluderea
de la procedura de

atribuire, ce vine in
aplicarea art. 19 din
Legeanr. 131din
03.07.2015
Declarafie privind lista
principalelor livrdri
similare efectuate in
ultimii 3 ani de

activitate. Minim 3 ani
de experien{[ specifici in
prestarea serviciilor
similare

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(frrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 Produse
alimentare
Diverse pentru
semestrul I
anul2022

SRL Trivana 236 933.10 1 T +

SRL Baguette 278 929,14 I T

Lotul 2

Produse
SA Fabica de Unt
Floresti

179996,50 I + +



lactate pentru
semestrul I
anul2022

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespundereq cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" ttt cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninseriildescalifi cirii

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 aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-Pret tr

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

indicq toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

pre{ sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi

unitate de
misur[

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Prelul total
(fnrd TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Lot I Produse
alimentare
Diverse pentru

semestrul I anul
2022

SRL Trivana I 236933.10 236933,10 282649,50

Lot 2 Produse
lacte pentru
semestrul I anul
2022

SA Fabica de

Unt Floregti
I 179996,50 179996.50 199970,00

14. in urma examinlri, evaluirii qi compnrrlrii ol'crtolor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acorclului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziyiile 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 tn conformitate

cu prevederite TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldovd.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Trivana
SA Fabica de Unt Flore;ti
SRL Banquette

03.12.2021 SIA RSAP; e-mail: scrisoore de

in;tiin{ate s emnatd ;i scanatd

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai mic[ decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

v 6 zilein cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax a
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egall sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd in cazal depunerii contestaliilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizflre, aceasteu aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspandere conform prevederilor legale tn vigoare.

1 7" C ontractul de achizifie/ aco rd u l-cad ru in c h cin t :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractuluV

acordului-
cadru

SRL
Trivana

Nr.

2r0

Din

t7.12.2021
l 5800000-6 236933,10 282647,0 30.06.2022

SA
Fabica
de Unt
Floreqti

Nr.

209 Din

r7.12.2021
I 5800000-6 179996.s0 199970,00 30.06.2022

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

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

Codul CPV at 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 n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Conducltorul grupului de lucru pen

/ vr'm'/ n4
(Nume, Prenume)

ffie \-_._



DAREA DE SEAMĂ

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

DECIZIE DE REVALUARE

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

Nr. 171 din
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm_sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri aLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 
2022

Cod CPV 65300000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1636529484465
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdpl- 
MD-1636529484465
Data publicării: 10.11.2021

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

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 050 970,17
1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării 
clarificărilor

10.11 .2021-11 .11 .2021

Denumirea operatorului 
economic
Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare

1. Conform legii 131 art.68 pct 10 sunteti in drept sa nu solicitati garanţia de buna 
execuţie a contractului, care este scopul solicitării daca la licitatie participa 
intrerpinderile care au licenţa eliberata de ANRE
2. In caz de neparticipare la licitatie nici unei din întreprinderi care deţin licenţa 
pentru furnizarea energiei electrice, care vor fi acţiunile Dvs?
3. Achiziţia dată cade sub incidenţa Legii 74/2020 sau a Legii 131/2015
4. Care vor fi acţiunile Dvs daca va fi numai o singura oferta - tarif oferit fiind elal 
cu cel care oferă furnizorul reglementat din zona sau posibil si mai mare. Veti decla 
acest furnizor ca cistigator sau veti trece la furnizor reglementat?
5. De exemplu Apa Canal la fel face licitatie prin intermediul platformei date, dar 
nu solicita condiţia ce tine de garanţia de buna execuţie, comunicind ca acţiunile lor 
sunt bazate pe Legea 74/2020. In cazul Dvs fiind la fel finanţaţi din Bugetul de Stat 
sunteti bazaţi pe legea 131/2015. Cine pina in final este corect in acţiunile sale?

Expunerea succintă a 
răspunsului

1. Alin. 10 al art. 68 din Legea nr. 131/15 privind achiziţiile publice, nu prevede 
opţiunea menţionată de Dvs. Alin. 8 al aceluiaşi articol prevede următoarele : 
autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, 
garanţia de bună execuţie a acestuia. Această cerinţă este facultativă în cazurile 
prevăzute la art. 68 alin. 11 al Legii nr. 131/15 privind achiziţiile publice.
2. Grupul de lucru va acţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Procedura de achiziţie este iniţiată în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/15 
privind achiziţiile publice.
4. Grupul de lucru va acţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Fiecare autoritate contractantă este responsabilă pentru legea pe care o aplică.

Data transmiterii 10 .11 .2021-11 .11 .2021
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 01.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SA Furnizarea Energiei Electrice Nord 1015602003305 Oleg PETELCA
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei 
fără TVA.

prezentat

2



Specificaţii tehnice prezentat
Specificaţii de preţ prezentat
DUAE prezentat
Licenţa de activitate prezentat

Documente de ca
Se va consmna prin: prezentat, nep

ificare
rezentat, nu corespunde

Document 1 -
Document n -

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul ■ 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D enum irea
lotului

D enum irea
o p era to ru lu i

econom ic

P re ţu l
ofertei

(fără TVA)*

C an tita te  
şi un ita te  

de m ăsu ră

C orespunderea  
cu cerin ţele de 

calificare

C orespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(Mun. Chişinău)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT CAHUL)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT UTAG)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Hînceşti)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Căuşeni)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Orhei)

- - - - -

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Ungheni)

SA FEE-Nord 24 480,00
Conform

SIARSAP
+ +

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Bălţi)

SA FEE-Nord 118 320,0 Conform
SIARSAP

+ +

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Edineţ)

SA FEE-Nord 35 700,00 Conform
SIARSAP

+ +

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Soroca)

SA FEE-Nord 26 520,00 Conform
SIARSAP

+ +

Servicii de furnizare 
a energiei electrice 
pentru anul 2022 
(DT Floreşti)

SA FEE-Nord 1 836,00 Conform
SIARSAP

+ +

3



* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin „ - ’’ în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

- - - -
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

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

Factorii de evaluare 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 ------ A-----  *■ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate şi Preţul unitar Preţul total Preţul total
lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv

economic măsură TVA)
4



Lot 7-11 SA Furnizarea Conform 206856,00 206856,00 248227,20
Servicii de Energiei SIARSAP
furnizare a Electrice

energiei electrice
pentru anul 2022
(DT Ungheni, DT
Bălţi, DT Edineţ,
DT Soroca, DT

Floreşti)

în rezultatul evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1636529484465 din 01.12.2021 privind 

achiziţionarea serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022, următorul operator economic 
cu suma contractului ce urmează a fi încheiat:

S.A. ’’Furnizarea Energiei Electrice Nord” - pentru loturile 7-11,
Suma -  248 227,20 (două sute patruzeci şi opt mii două sute douăzeci şi şapte,20) lei cu TVA.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va 
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună 
execuţie a contractului în cuantum de 15% conform pct. 18 din Anunţul de participare.

în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 93 
din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la 
aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în 
situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat câştigător va prezenta Declaraţia (se 
anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică ban@tcnder.gov.md) precum şi 
autorităţii contractante (pe poşta electronică dtm sis@,sis.md).

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: Loturile 1-6 se anulează din lipsa ofertelor.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

SA Furnizarea Energiei 
Electrice Nord

n t . / l .2021 Mijloace electronice

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

Grupul de lucru a respectat termenu de aşteptare pentru încheierea contractului de:
în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice

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

în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare

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

5
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V

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

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

* La procedura de achiziţie a participat un singur ofertant. Astfel, respectarea termenelor 
prevăzute în art. 32 alin. 3 lit. b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, este 
facultativă.
Notă*Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I(Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Nr.
contract

ului
Duta

contractului

>
Ö

. "O . © ■ U . fără TVA cu TVA

Te
rm

en
ul

 d
e 

va
la

bi
lit

at
e 

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui

1
SA Furnizarea 

Energiei 
Electrice Nord

Cu capital 
autohton 4  /21 47 . Of.2021

65
30

00
00

-6

206856,00 248227,20

31
.1

2.
20

22

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)? NU

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contratului/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, acestea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii cojjfmnă^orectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere cp0^ftHpreved^tilpr legale în vigoare.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii:

Serghei DULGHIERI :



model-tip

DARE DB SEAMA

Nr. in /? "/z . z2/
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

D enumirea a utoritdlii contra-ctante

/"1//.., - Q.Xr'o, z"/c-
/00 fd 22p74///

Numir de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume. prenLtme, telefon, a2'/^ &"e4ez.

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii Oe utrin.ri.e apti"ate rerea ofertelor de p.e1u.i@

rAltele: flndicatiProcedura de achizi /a4 72t6Tipul obiectului .o,rt.u.tul,ri d"-u"hiriti./
acordului-cadru

Bunuri ervicii I fu"rari I
Obiectul achizitiei

Expunerea motiv@
alegerea procedurii de atribuire (in cqzulayliclrii altor procecluri decat licitalia
deschisd)
Procedura d"
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

q"7-Ar
Lirk-ul:a

blicarii: A4 " //"Platforma de ach blice utilizati
Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autorititii contractante Link-ul catre pli
Anuntdeintenfie@

Tehnici qi instrumente specifi.e de ut.ibui.*-----

rycitafie electronicd lCatalog electronicSursa de finan{are
u

9 se: flndicatilValoarea estimati ei, /dra TVA



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

Data solicitlrii clarifi cIrilor
ratorului economic

n*rr-"".t* r"..int4 a soticitxrii 0e clarificare

rea succint[ a r[spunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: €

va completa in cazul in care aufost operate modificari)

3. Pfinl la termenul-limitd (dat ' 
au depus oferta A ofertan\i:

citre oPeratorii economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate 's mitate cu cerinlele din

documentafiadeatribuire;isevac-onsemnap"''!"u'::":.corespunde(incazuldocumeruu!Iu ue u't LUwtt e J' ov

cdnd documentul a/bst p'izentat' dar nu corespundecerit""'u' @e vq"r

fia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:
fo

Rezumatul modificd
@;idatapublicariilF"ffitot. io BAP/alte mijloacelor de

informare (duPa ca:
nnai*ti numdrul de zilel

TTermett-limite de depunere 9i deschidere a

Ofeftele- nnalrrn

IDNO Asocia{ii/
administratoriiffitoruluieconomicNr.

-77 7ZVao,rylz_ -U41ry'.' 
z&* c'-

l.
e ' e."in6 r:^ffii p-rldiffirert6le"tlepuse;i docum tintele de calificare $l alerente lruA'r/ Pr

Denumirea o rului economic

Denumire document Operator
economic 2

-D-o.u *. ttt e I e c e c o n s t i t u i e o f e rt a

va consmna prtn: ntot, neprezentat, /l! J9!

ProDunerea tennlca
nerea financiard

Garanlia Pentru ofertd

bocumente de calificare

va consmna prin; prezentat' neprezentat' nu core

. Inlbrmalta
Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

CoresPunderea
cu specificafiile

tehnice

I)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frra TVA)*

Cantitate
gi unitate
de m[surd

I)enumirea
lotului

J + I

Operator econornio t vt t/4/L
Lot 1

A^a+afnr paa\nnnllC n

Lot n Operator ecqt1g[te I 2



or economic n

* in cazul ut,izdrii ricitariei erectronice se v.a in_dica prerur o./brteiJinare
l!#:::,'"r:::'::"S:::: :;;;,;1i; cerintete de catincare,, si ,,Co*tehnice " , se va consemna prin. ,, t ,, * ,*i,iliJ,:;:#il::;,; oX:, :1:;yrundere, 

cu specificatiite
necorespunderii)8' Pentru elucidarea unor neclaritd(i sau confirmareu ulol date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documen,u,iiu o" at.iuui"e ii'n-J,i.i";r.ritiu;;;;;;;"i anormar de scizur,l s_
a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturipumulate I
Pentru toate loturi le {
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceruiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea d,eciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut /
Costul cel mai scdzut n

!:l rnri bun raporr catitate_pre1 I
Lel mar Dun raport calitate_cost n

Wr:::,',T;;;,:j:y,:;:,i:!U:,,,!:,:,;,';;:;,T:i:,;irl:,:fr,::::; *iterii de atribuire, se vor

12. fnformafia privind factorii de evaluare aplicafi:

';;,":":W';'; f:#:r':f:::;,;i[i";i,y', arribuile rn baza criteriitor cet mai bun raport catilare_

Data
solicitirii

Operatorut *.ooomi.-

-------

Informafia ,ofiEtutn Rezmatul .aspu,r.utui---.-
operatorului economic

9. Ofertanfii I t/ descalifica(i:

Modalitatea de evaluare a of.ertelor:

Denumirea lgt{ui economic Motivul res escalificlrii

Factorii de evaluare Valoarea din ofertiDenumirea torului economic I
Punctajul calculat

Denumire factorul I

ratorului econorniclDenumire factorul t

Denumire factorufi

ttlotit'ul .eevaluA.ii ofert*lo i

13. Reevaluarea ofertelor:



Modific[rile o
r[riiofertelordepuseincadrulroceduriideatribuires.a

Anularea procedurii de achizilie publicl:
Bl

in temeiul art.71alin' 
- 

lit 
-'

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Pre{ul total
(inclusiv

Preful total
(fdrn TVA)

Pre{ul unitar
(fdrn TVA)

Cantitate;i
unitate de

mIsuri

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea
Iotului p( u{ 0O

rvt---oaurnat.adetransmitereDutu ttuntmiterii

-D.no*i.eaoperatorului

{cifi casuns,q,p,e-ntail,
ax, po;td, etc7Q. rz' zo

14-tz.za?/
gT-v'wA- Pzad'/)ft t

.,,' l/,\,r.2/.' -P"n.y' gA4-

(Informarea operatorilor economici implic.afi i\t proceb:.:? O' atribuire des'nye deciziile grupului de

'luirupentru achizilii.se re.al.ize,azdin ion/ormitatt 'u"'u';n'ii' "':' 
31 ai Legii nr' l3l din 3 iulie

" 

i"O I S )rirind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea cont

Moldova).
-cadru incheiat:

'tvrre zv t t Yt ' ' ' 
P(rpo nr' I3I din 3

tat. Calcularea termene 
"Za 

n conformitate
clusiv a termenelor de a

ul I (Calcularea Terme Civil al Republicii

alin. (3) al Legii nr' 13i din J lulle 'zurJ prrY'ru

^^Li-i+iile nrrhlice
ntractului

este egal6 sau mai mare decAt PraBuriler 
3l din 3

prevdzute la art

iulie 2015 Privi

1 cnnrrqctrrl de achizifie/acord ul-cadru

Termen de valabilitate
al

contractului/acord ului-
cadru

Valoarea
contractuluiNumdrul

qi data
contractului/

acordului-
cadru

Cod
cPv

icn'llL/ro/oh;

ntreprinderea:
Cu caPital
autohton/
Cu caPital

mixt/asociere/
Cu caPital

str[in

ffiri
TVA

-/ooo& | *ttuon 9024/ro6z5/ Y/b /
A+



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile completeazd doar in

cazul tn care la procedura de achizisie publicd litate Ei s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care ilitate)z

seamd,termenuldeaEteptarepenlrutncheiereu
indicate zurile prevdzute cle art' 32 alin' (3) al Legii

privind i cd ti cazut depunerii contestafiilor Ei/sau

recep(iondrii rupoartelor ie monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dare cle seamd, grupul cle rucru pentru-achizilii confirmd corectituclinea desfdsurdrii procedurii

de achizilie,fapt pentru ,or" f,oortd rdspundere conform prevederilor legalein vigoure'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:



Dепчmirеа autoritйtii contractante

Nчmir de fax

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice пr.31 din 10.01.2022

1. Date сч privire la ацtоritаtеа contractanti:

IMSP АМТ Buiucani
мчп. chisinau
l003600153lз1
Mun. Chisinau, str. I.L. Саrа iale 2

022,7419lб 756960
022,741916
amtbuiucan
amt buiucani.md
Tatiana Muschei

сор
Nr:

0604300з 8

achizilionarea serviciilor de mentenanta preventiva si

corectiva а dispozitivelor medicale pentru апul2022

Nu este cazul

Link-ul: ://achizitii.md/roll ic/tender/2 l 048678

achizitii.md;

Link-ulcбtre planul de achizilii publice publicat:

amt buiucani.md

Link-ul:

Buget CNAM;
3560000.00

4. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

5. Modificiri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va co.mpleta tп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

2, Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

чrii de аtriЬчirе aplicate
Рrосеdчrа de achizi{ie rе
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
porlalului guуеrпаmепtаl yyw,w. mtепdеr. goy, md)

Platforma de achizi{ii publice utilizati

Рrосеdчrа а fost inclusi iп planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Sursa de fiпап{аrе
Vаlодrеа estimatй (ei, fd.rd TVA)

Data solicitirii clarifi сf, rilor
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

пеrеа succintй а solicitirii de clarificare
succintй а rйsрчпsчlчi

Obiectul achizi{iei



Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAPialte miiloacelor de iпfоrmаrе SIA RSAP

Termen-limiti de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nu afost cazul

5. Рiпi la termenu1-Iimitй (data 23.12.202l, ora 09:00), ач depus oferta б ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. DataControl SRL l 00з6000079з5 administrator
2 ECHIPAMED-PLUS l 003600077677 administrator
3 SRL Biosistem mld l 0 1 0600028048 administrator
4 MEDICLIM АМ l00з600lзl744 administrator
э Intermed sеrчiсе l0l l6000069lз administrator
б Ancotec-Sistem l00з6001 19209 administrator

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

Dепчmirе dосчmепt
Dепчmirеа lui есопоmiс

Datacontrol
sRL

ЕснIрлмЕD- Biosistem
mld

MEDICLIM lntermed
Sеrчiсе

А ncotec-
Sistem

Documentele се constituie oferta
рrорuпеrеа tehnicё prezentat prezentat pгezentat prezentat prezentat

Рrорuпеrеа fiпапсiаrй prezentat prezentat рrеZепtаt prezentat pгeZentat prezentat

DUAE prezentat ргеzепtаt preZentat prezentat prezentat prezentat

Garantia Dепtrч ofert1 prezentat ргеzепtаt prezentat ргеzепtаt pгeZentat

сеrеrе de participare ргеZепtаt prezentat ргеzепtаt prezentat prezentat preZentat

Dосчmепtе de calificare
Certificat de inregistrare (decizie de
iпrеяistrаrе)/ Extras de inregistrare

preZentat pгezentat preZentat prezentat рrеZепtаt prezentat

Iпfоrmаliе privind asigurarea сч
personal de specialitate, calificat in
domeniul dat cu апехаrеа асtеlоr
сопfirmаtiче

pгezentat pгeZentat pгezentat prezentat preZentat prezentat

Act се сопfirmа activitatea
operatorului economic in domeniul
DM

pгezentat prezentat рrеzепtаt рrеZепtаt prezentat preZentat

Ореrаtоrчl economic va рrеzепtа
grаfiсчl de mепtепапИ pentru
pozitiile castigate сопfоrm
manualului de service

prezentat preZentat prezentat prezentat pгezentat preZentat

Modalitatea de еfесtчаrе а ечаlчбrii preZentat prezentat prezentat preZentat preZentat

Теrmепii qi condiliile de
Iiчrаrе/рrеstаrе/ехесчtаrе solicitati

prezentat prezentat prezentat preZentat ргеzепtаt prezentat

теrmеп si modalitate de achiиre prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Nчmбrчlmахim de zile репtru
sеmпаrеа 9i рrеzепtагеа contractului
сitrе autoritatea сопtrасtапtй

ргеZепtаt preZentat preZentat prezentat prezentat рrеZепtаt

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

Dепчmirеа lоtчlчi
Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(йrl ТVА)*

cantitate
qi unitate
mйsчrй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

саlifiсаrе

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

2



Lotul 1. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale de
fizioteranie

Nu sunt participanti

Lotul2. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor de
sterilizare

Nu sunt participanti

Lotul3. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivului sterilizator
intesrat (shrеddеr)

Nu sunt participanti

Lotul4. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale
sisteme de gastroscopie

Datacontrol
SRL 24000.00 l buc + +

Lotul5. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale
hematolosice

EcHIPAMED_
PLUS 2б400.00 l Ьчс + +

Lotul б. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor medicale
соаsчlоmеtrч

Biosistem mld
SRL 22000.00 l Ьчс + +

Lotul7. Мепtепапtа
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale
biochimice

Nu sunt participanti

Lotul 8. Мепtепапtа
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor medicale
imunolosic

Nu sunt participanti

Lotul 9. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale
bacteriolopice

MEDICLIM АМ зб000.00 l buc + +

Lotul 10. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale de
рчrifiсаrе а apei

Intermed service 24000.00 l buc + +

Lotul 11. Мепtепапtа
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale de
laborator

Nu sunt pafticipanti

Lotul 12. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor frisоrifi се

Nu sunt participanti

Lotul 13. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor medicale
Roentsen

Ancotec-Sistem 57000.00 l buc + +

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat: пч ý-а solicitat

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i:

3



Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

ECHIPAMED-PLUS

Апчlаrеа lotului 13

Апчlаrеа lotului 5
Апчlаrеа lotului 1.2.3.7.8. 11. 12

Motivul fiсйrii
lotul l3 In temeiul аrt. 71, alin l, lit d - vаlоаrеа iпсlusd iп

рrорuпеrеа fiпапсiаrd, depdsesc yaloarea foпdurilor alocate репtru

lotul 5 -respinsa pentru рrеzепtаrеа lotului
din 3

In temeiul art. 7l, alin 1, lit d - valoarea iпсlusd iп
fiпапсiаrd, depdsesc vаlоаrеа foпdurilor alocale репtru

doar 2

рrорuпеrеа
iпdерliпirеа

coпtractului de achizitrii publice
oferta песопfоrmа

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr: Репtrч fiесаrе lбt

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

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пч ý_а atribuit

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч este cazulin цгmа ехаmiпiri, ечаlчйrii 9i соmраririi оfеrtеlоr depuse
in саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l 5 priviпd achiziSiile publice)

15. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:
4

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
gi unitate
de mйsчrй

Pre{ul чпitаr
(йrП ТVА)

Рrе{чl total
(йrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Lotul4. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor medicale
sisteme de gastroscopie

DataControl SRL 1 Ьчс 24000.00 24000.00 28800.00

Lotul б. Mentenanta
preventiva si corectiva а
dispozitivelor medicale

Соаgчlоmеtrч

Biosistem mld SRL 1 Ьчс 22000.00 22000.00 26400.00

Lotul 9. Mentenanta
preventiva si соrесtiча а
dispozitivelor medicale

bacteriolosice

MEDICLIM АМ 1 Ьчс 36000.00 36000.00 43200.00

Lotul 10. Mentenanta
preventiva si corectiva а

dispozitivelor medicale de
рчrifiсаrе а apei

Intermed sеrчiсе l Ьчс 24000.00 24000.00 28800.00

l4. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtгч achizi{ii:

Denumirea ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DataControl SRL 5 din 03.01.2022 m.volcovschi@datacontrol.md
ECHIPAMED-PLUS 5 din 03.01.2022 office@echipamed.com
SRL Biosistem mld 5 din 03.01.2022 biosistem.mld@smail.com
MEDICLIM АМ 5 din 03.01.2022 roman.bondarciuc@mediclim.md
Intermed sеrчiсе 5 din 03.01.2022 intermed.service20 1 1@gmail.com
Ancotec-Sistem 5 din 03.01.2022 tender@ancotec.md

coпlractului de



In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
mai miсё decбt рrаgчrilе prevёzute la art. 2 alin. (3)
alLegiinr. l31 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunic5rii prin
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului este
egalб sau mai mаrе decAt рrаgчrilе prevбzute lа arl,2
alin, (3) al Legiinr. l31 din З iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П l l zile iп cazul transmiterii comunicДrii ргiп
miIIoace electronice gi/sau fax п
П lб zile iп cazul netransmiteriicomunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

17. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса datй se completeazi dоаr iп
cazul iп саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publicй ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s_a
incheiat contract/contracte репtrч lоtЛоtчri репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а lotului/loturilor
репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): Nu este cazul

Codul СРV al lotuluilloturilor репtru саrе аu fost арliёаtе criterii de
durabilitate:

пu

Сritеriчl de аtriЬчirе репtrч lotuUloturile репtrч саrе au fost aplicate
criterii de durabilitate: пч

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard cd tеrmепаl de aEteptare репtrа iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdiсаtе а fost respeclat (ехсеРапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13l diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice ), precum;i сd iп cazal dерuпеrii coпteslaliilor ;i/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizore, aceastea aafost ехаmiпаtе;i sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru репtrа achizi|ii сопlirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе соп|оrm prevederilor legale

Conducйtorul grupului de luсru репtrч achizi{ii:

1б. Сопtrасtчl de achizifie incheiat:

Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/

Nчmйrчl
qi data

contractului
Cod СРV

vдlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate
сопtrасtчlчiйrй ТVА inclusiv

тчА
Datacontrol

SRL
Datacontrol

SRL зl |0.01.2022 90900000-6 24000,00 28800,00 з1.12.2022

Biosistem
mld SRL

Biosistem mld
SRL 31..l l0.01.2022 90900000-б 22000,00 26400,00 з|.12.2022

MEDIcLIM
Ам

MEDIcLIM
Ам з1.2 l0.01.2022 90900000-б зб000,00 43200,00 з|.|2.2022

Intermed
Sеrчiсе

Intermed
Sеrчiсе

31.3 |0,0|.2022 90900000_б 24000,00 28800,00 з|.12.2022

д
ii.'q

чЕRА RUSU

.,'f llr,.)lll )ii
Y'lYl?tf} !,]ii.,i
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Nr. 01 din 10.01.2022.

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante C e n tru l N a ţio n a l  A n tic o ru p ţie
Localitate C h iş in ă u
IDNO 1 0 0 6 6 0 1 0 0 0 2 2 2
Adresa b d . Ş te fa n  c e l M a re , 198
Număr de telefon 0 2 2 -2 5 7 -3 3 7 /0 7 8 4 5 2 9 8 7
Număr de fax 0 2 2 -2 5 7 -3 3 7
E-mail ; e d u a rd .d u tc a fS jc n a .m d
Adresa de internet w w w .c n a .m d
Persoana de contact E d u a r d  D u tc a

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

S e rv ic ii

Obiectul de achiziţie se rv ic ii  d e  în tre ţin e re , ig ie n iz a re , tr a n s p o r t  ş i u ti l i tă ţi  p u b lic e
Cod CPV 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 , 9 0 0 0 0 0 0 0 -7 ,6 0 0 0 0 0 0 0 -8  şi 6 5 0 0 0 0 0 0 -3
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerii procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau 
cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv 
link-ul procedurii de atribuire)

N r: -

L in k -u l: ;

Data şi ora deschiderii ofertelor D a ta :2 9 .12 .2 0 2 1 O ra : 10 .00
Anunţ de intenţie publicat în BAP D a  □ 

D a ta : 
L in k -u l:  -

Anunţ de participare publicat în 
BAP/
Invitaţia de participare transmisă

N r:

;
D a ta  p u b lic ă r i i /
tra n sm ite r ii :  15 d e c e m b rie  202 1

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

N u d

Sursa de finanţare
B u g e t d e  s ta t  □

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 3 0 0 0 0 0

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
- -
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4. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului demersului

Data transmiterii
Răspunsul la demers
Contestarea documentaţiei de atribuire -

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
( d u p ă  c a z )
Transmise operatorilor economici înregistraţi
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit

N u  □

6. Până la termenul-limită (data 29.12.2021, ora 10:00), au fost depuse 31 oferte:

Nr.
d/o Denumirea operatorilor economici IDNP

1 A le x a n d ra  C io fu 2003044031878
2 T a ta r in  S erg h e i 0981004882305
3 O le in ic  R o m a n 2004003059090
4 F e tis o v  A le x a n d ru 0960204540512
5 G a tm a n  M a rin a 0991407024185
6 D ra g o m ir  A le x a n d ra 2004002019435
7 L a z u r  F e d o ra 2003088003424
8 M u n te a n u  R o d ic a 2003088028971
9 S iv o g lo  T a m a ra 2004003129849
10 N a g a ilîc  E le n a 2002003060186
11 M ih a la c h i T a tia n a 0991504338299
12 R o m a n o  v ie i V a le n tin a 0971308422587
13 D ra g u ţa n  E fro s in ia 2003042066702
14 U re c h i E u g e n ia 2003003013477
15 P isa r i  M a ria 2005002012710
16 G h e o rg h ia n  L id ia 2005004105234
17 M a lim o n  L a r is a 2005004034156
18 T u rtu re a n u  E v d o c h ia 2001004587997
19 C u ş m u ra d o v  S ta n is la v 2004004217693
20 Io n  M itite lu 2005015004575
21 H a rito n  V a le n tin a 2004043076936
22 D o lg a n iu c  V e ra 0980306151469
23 C îrp a  G a lin a 2000044022297
24 V a le n tin a  L e n ţa 0982602483518
25 V a rv a ra  N ic u liţa 2005048057335
26 P o p o v a  E le n a 2005001061205
27 P o s tic a  N in a 2006002009380
28 C o c ie r i A u re lia 2000002153247
29 U rs u  N in a 2001044237296
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30 M ih a ilo v a  E v d o c h ia 2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 9
31 V a ta v u  T a tia n a 2 0 0 4 0 0 4 0 5 8 8 7 2

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 29.12.2021 ora 10.00

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor

- - -

7. Documentele ce constituie oferta:

Nr.
d/o

Denumirea operatorilor 
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

Copia 
buletinului 

de identitate

Certificat 
medical 086 e

1 A le x a n d ra  C io fu + + + +
2 T a ta r in  S e rg h e i + + + +

3 O le in ic  R o m a n + + + +
4 F e tis o v  A le x a n d ru + + + +

5 G a tm a n  M a rin a + + + +
6 D ra g o m ir  A le x a n d ra + + + +

7 L a z u r  F e d o ra + + + +

8 M u n te a n u  R o d ic a + + + +

9 S iv o g lo  T a m a ra + + + +
10 N a g a ilîc  E le n a + + + +
11 M ih a la c h i T a tia n a + + + +

12 R o m a n o v ic i V a le n tin a + + + +

13 D ra g u ţa n  E fro s in ia + + + +

14 U re c h i E u g e n ia + + + +

15 P isa r i  M a ria + + + +

16 G h e o rg h ia n  L id ia + + + +

17 M a lim o n  L a r is a + + + +

18 T u rtu re a n u  E v d o c h ia + + + +

19 C u ş m u ra d o v  S tan is lav + + + +

2 0 Io n  M itite lu + + + +

21 H a r ito n  V a le n tin a + + + +

2 2 D o lg a n iu c  V e ra + + + +

23 C îrp a  G a lin a + + + +

2 4 V a le n tin a  L e n ţa + + + +

25 V a rv a ra  N ic u liţa + + + +

2 6 P o p o v a  E le n a + + + +

2 7 P o s tic a  N in a + + + +

2 8 C o c ie r i  A u re lia + + + +

2 9 U rs u  N in a + + + +

30 M ih a ilo v a  E v d o c h ia + + + +

31 V a ta v u  T a tia n a + + + +

(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ +  ”  în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz)\_________-_______________________________________ __

8. Modalitatea de evaluare:

P e n tru  f ie c a re  lo t □
A lte  l im ită r i  p r iv in d  n u m ă ru l d e  lo tu r i c a re  p o t  f i 
a tr ib u ite  a c e lu ia ş i  o fe r ta n t

-

J u s t if ic a re a  d e c iz ie i  d e  a  n u  a tr ib u i c o n tra c tu l p e  
lo tu r i

-
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9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea şi numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul în care 
în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)

p re ţu l  c e l m a i s c ă z u t □

10. Informaţia privind ofertele examinate:

Nr. Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Unitatea
de

măsură

Cantitatea Suma ofertei 
tară TVA

Corespunderea 
cerinţelor tehnice

1 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

A le x a n d ra  C io fu
B u c 1 16500 +

2 S e rv ic ii d e  
tra n s p o r t

T a ta r in  S e rg h e i
B u c 1 126000 +

3 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

O le in ic  R o m a n
B u c 1 60000 +

4 S e rv ic ii d e  
ig ie n iz a re

F e tis o v  A le x a n d ru
B u c 1 66000 +

5 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

G a tm a n  M a rin a
B u c 1 42000 +

6 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

D ra g o m ir
A le x a n d ra B u c 1 42000 +

7 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

L a z u r  F e d o ra
B u c 1 42000 +

8 S e rv ic ii d e  
ig ie n iz a re

M u n te a n u  R o d ic a
B u c 1 42000 +

9 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

S iv o g lo  T a m a ra
B u c 1 42000 +

10 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

N a g a ilîc  E le n a
B u c 1 42000 +

11 S e rv ic ii d e  
ig ie n iz a re

M ih a la c h i T a tia n a
B u c 1 42000 +

12 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

R o m a n o v ic i
V a le n tin a B u c 1 42000 +

13 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

D ra g u ţa n  E fro s in ia
B u c 1 42000 +

14 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

U re c h i E u g e n ia
B u c 1 42000 +

15 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

P isa r i M a ria
B u c 1 42000 +

16 S e rv ic ii d e  
ig ie n iz a re

G h e o rg h ia n  L id ia
B u c 1 27600 +

17 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

M a lim o n  L a r is a
B u c 1 27600 +

18 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

T u rtu re a n u
E v d o c h ia B u c 1 27600 +

19 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

C u şm u ra d o v
S tan is lav B u c 1 42000 +

20 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

Io n  M itite lu
B u c 1 42000 +

21 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

H a r ito n  V a le n tin a
B u c 1 36000 +
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Nr. Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Unitatea
de

măsură

Cantitatea Suma ofertei 
fără TVA

Corespunderea 
cerinţelor tehnice

22 S e rv ic i i  de 
ig ie n iz a re

D o lg a n iu c  V e ra
B u c 1 36000 +

23
S e rv ic i i  d e
u til i tă ţi
p u b lic e

C u p a  G a lin a

B u c 1 42000 +

24 S e rv ic i i  de
u til i tă ţi
p u b lic e

V a le n tin a  L e n ţa

B u c 1 39000 +

25 S e rv ic i i  d e
u til i tă ţi
p u b lic e

V a rv a ra  N ic u liţa

B u c 1 16500 +

26 S e rv ic i i  d e
u til i tă ţi
p u b lic e

P o p o v a  E le n a

B u c 1 9000 +

27 S e rv ic i i  de
u til i tă ţi
p u b lic e

P o s tic a  N in a

B u c 1 18600 +

28 S e rv ic i i  d e
u til i tă ţi
p u b lic e

C o c ie r i A u re lia

B u c 1 18600 +

29 S e rv ic ii d e
u til i tă ţi
p u b lic e

U rs u  N in a

B u c 1 16500 +

30 S e rv ic i i  d e
u til i tă ţi
p u b lic e

M ih a ilo v a  E v d o c h ia

B u c 1 18600 +

31 S e rv ic i i  d e  
ig ie n iz a re

V a ta v u  T a tia n a
B u c 1 42000 +

Constatări/Comentarii:
în  legătură cu scoaterea din statele de personal a funcţiilor care prevăd menţinerea 

şi administrarea clădirilor Centrului şi a teritoriilor adiacente a apărut necesitatea 
achiziţionării serviciilor de întreţinere, igienizare, transport, curăţenie şi utilităţi publice, 
în  legătură cu faptul că Centrul este o instituţie specializată de forţă cu regim special de 
activitate se propune de achiziţionat serviciile menţionate de la persoanele care au fost 
angajate la CCCEC şi respectiv CNA, din considerentele că pentru prestarea serviciilor 
sus-menţionate persoanele respective vor avea acces în birourile de lucru din clădirile 
administrative a Centrului şi teritoriul adiacent, în timpul prestării serviciilor le pot deveni 
cunoscute diferite informaţii cu caracter secret. Persoanele care au activat anterior în 
cadrul Centrului la angajare au fost supuse anumitor controale din partea Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului.

Ofertele înaintate de către ofertanţi corespund cerinţelor de calificare şi necesităţilor 
Centrului

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare şi ponderea 
fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat
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D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i e c o n o m ic

D e n u m ire a  lo tu lu i (se va indica punctajul total 
per lot)

F a c to ru l  1 -
-

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
L o tu l 1 Preţul fără TVA/noile 

valori
Preţul fără TVA /noile 

valori
O p e ra to ru l e c o n o m ic  1 - -

O p e ra to ru l e c o n o m ic  n - -

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

D e n u m ire a  lo tu lu i Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

L o tu l  1 1 - -

2 - -

n - -

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul şi/sau informaţia solicitată Data
transmiterii

Răspunsul
operatorului

economic
- - - -

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:

Denumirea
operatorului

economic

Cerinţe de calificare
P r o p u n e r e a  teh n ică P r o p u n e r e a  f in a n c ia r ă C o p ia  b u le t in u lu i d e  

id e n t ita te
C e r t if ic a te  m e d ic a l  
( fo r m a  0 8 6 e)

A le x a n d ra  C io fu Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

T a ta r in  S e rg h e i Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

O le in ic  R o m a n Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

F e tis o v  A le x a n d ru Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

G a tm a n  M a rin a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

D ra g o m ir  A le x a n d ra Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

L a z u r  F e d o ra Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

M u n te a n u  R o d ic a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

S iv o g lo  T a m a ra Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

N a g a il îc  E le n a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

M ih a la c h i T a tia n a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

R o m a n o v ic i
V a le n tin a

Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

D ra g u ţa n  E fro s in ia Propunerea tehnică Propunereafinanciară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

U re c h i  E u g e n ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

P is a r i  M a r ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

G h e o rg h ia n  L id ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

M a lim o n  L a r is a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

T u rtu re a n u  E v d o c h ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

C u ş m u ra d o v
S ta n is la v

Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

Io n  M itite lu Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e



H a r ito n  V a le n tin a Propunerea tehnica Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

D o lg a n iu c  V e ra Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

C irp a  G a lin a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

V a le n tin a  L e n ta Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

V a rv a ra  N ic u l i ta Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

P o p o v a  E le n a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

P o s tic a  N in a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

C o c ie r i  A u re l ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

U rs u  N in a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

M ih a ilo v a  E v d o c h ia Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

V a ta v u  T a t ia n a Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economici

Motivul respingerii/descalificării

Notă* In cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14.

15. în  urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 01 din 30.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie 
publică:

16.

Denumirea lotului Operatorul economic 
desemnat câştigător

Canti
tatea

Preţul 
unitar fără 

TVA

Preţul total fără 
TVA

1 S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re
A le x a n d ra  C io fu  
2 0 0 3 0 4 4 0 3 1 8 7 8

1 5 5 0 0 1 6 5 0 0

2 S e rv ic i i  d e  tra n s p o r t
T a ta r in  S e rg h e i -  
0 9 8 1 0 0 4 8 8 2 3 0 5

1 1 0500 1 2 6 0 0 0

3 S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re
O le in ic  R o m a n  
2 0 0 4 0 0 3 0 5 9 0 9 0

1 5 0 0 0 6 0 0 0 0

4
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re F e tis o v  A le x a n d ru  

0 9 6 0 2 0 4 5 4 0 5 1 2
1 5 5 0 0 6 6 0 0 0

5
S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re G a tm a n  M a rin a  

0 9 9 1 4 0 7 0 2 4 1 8 5
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

6
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re D ra g o m ir  A le x a n d ra  

2 0 0 4 0 0 2 0 1 9 4 3 5
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

7
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re L a z u r  F e d o ra  - 2 0 0 3 0 8 8 0 0 3 4 2 4 1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

8
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re M u n te a n u  R o d ic a  Iv a n  -  

2 0 0 3 0 8 8 0 2 8 9 7 1
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

9
S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re S iv o g lo  T a m a ra  -  

2 0 0 4 0 0 3 1 2 9 8 4 9
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

10
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re N a g a ilîc  E le n a  

2 0 0 2 0 0 3 0 6 0 1 8 6
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

11
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re M ih a la c h i T a t ia n a  -  

0 9 9 1 5 0 4 3 3 8 2 9 9
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

12
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re R o m a n o v ic i V a le n tin a  

0 9 7 1 3 0 8 4 2 2 5 8 7
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

13
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re D ra g u ţa n  E f ro s in ia  -  

2 0 0 3 0 4 2 0 6 6 7 0 2
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

14
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re U re c h i E u g e n ia  

2 0 0 3 0 0 3 0 1 3 4 7 7
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

15
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re P isa r i M a r ia  -  2 0 0 5 0 0 2 0 1 2 7 1 0 1 3 5 0 0 4 2 0 0 0
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16
S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re G h e o rg h ia n  L id ia  -  

2 0 0 5 0 0 4 1 0 5 2 3 4
1 2 3 0 0 2 7 6 0 0

17
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re M a lim o n  L a r is a  -  

2 0 0 5 0 0 4 0 3 4 1 5 6
1 2 3 0 0 2 7 6 0 0

18
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re T u rtu re a n u  E v d o c h ia  -  

2 0 0 1 0 0 4 5 8 7 9 9 7
1 2 3 0 0 2 7 6 0 0

19
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re C u § m u ra d o v  S ta n is la v  -  

2 0 0 4 0 0 4 2 1 7 6 9 3
1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

2 0
S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re Io n  M itite lu  - 2 0 0 5 0 1 5 0 0 4 5 7 5 1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

21
S e rv ic ii d e  ig ie n iz a re H a r ito n  V a le n tin a  

2 0 0 4 0 4 3 0 7 6 9 3 6
1 3 0 0 0 3 6 0 0 0

2 2
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re D o lg a n iu c  V e ra  

0980306151469 1 3 0 0 0 3 6 0 0 0

23 S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re C irp a  G a lin a  - 2 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 9 7 1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

2 4
S e rv ic ii d e  u til ită ţi 
p u b lic e

V a le n tin a  L e n ja  
0 9 8 2 6 0 2 4 8 3 5 1 8

1 13000 3 9 0 0 0

2 5
S e rv ic ii d e  u ti l i tă ţi  
p u b lic e

V a rv a ra  N ic u l i la  -  
2 0 0 5 0 4 8 0 5 7 3 3 5

1 5 5 0 0 1 6 5 0 0

2 6
S e rv ic i i  d e  u til ită ţi 
p u b lic e

P o p o v a  E le n a  -  
2 0 0 5 0 0 1 0 6 1 2 0 5 1 3 0 0 0 9 0 0 0

2 7
S e rv ic ii d e  u til ită ţi 
p u b lic e

P o s tic a  N in a  - 2 0 0 6 0 0 2 0 0 9 3 8 0
1 6 2 0 0 7 4 4 0 0

2 8
S e rv ic i i  d e  u til ită ţi 
p u b lic e

C o c ie r i A u re l ia  -  
2 0 0 0 0 0 2 1 5 3 2 4 7

1 6 2 0 0 1 8 6 0 0

2 9
S e rv ic i i  d e  u til ită ţi 
p u b lic e

U rs u  N in a  - 2 0 0 1 0 4 4 2 3 7 2 9 6
1 5 5 0 0 1 6 5 0 0

30
S e rv ic ii d e  u til ită ţi 
p u b lic e

M ih a ilo v a  E v d o c h ia  
2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 9

1 6 2 0 0 1 8 6 0 0

31
S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re V a ta v u  T a t ia n a  

2004004058872 1 3 5 0 0 4 2 0 0 0

TOTAL: 1 2 4 5 9 0 0

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

18. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:

în cazul în care valoarea estimată a , X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
contractului este mai mare decât pragurile mijloace electronice şi/sau fax____________
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din .
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice____________________________________________

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.
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22. Contractele de achiziţie încheiate:

r*' '

N r .
d / o

1 ....... — .........

D e n u n i i r e a
o p e r a t o r u l u i

e c o n o m i c ,
( I D N O )

N u m ă r u l  

; c o n t r a c t u l  

ui

D a t a  C o d  V a l o a r e a  c o n t r a c t u l u i  T e r m e n u l  d e

. c o n t r a c t  : i> t f -  -  1 -  v a l a b i l i t a t e a  
v . P r e ţ  t a r a  S u m a  t a r a  « . ,  . 

u u  T V \  T V \  c o n t r a c t u l u i

1
A le x a n d ra  C io fu  - 
2 0 0 3 0 4 4 0 3 1 8 7 8

01 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
5 5 0 0 16500 3 1 .0 3 .2 0 2 2

2
T a ta r in  S e rg h e i -  
0 9 8 1 0 0 4 8 8 2 3 0 5

02 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022

6 0 0 0 0 0 0 0 - 8 1 0500 1 2 6 0 0 0 3 1 .1 2 .2 0 2 2

3 O le in ic  R o m a n  - 
2 0 0 4 0 0 3 0 5 9 0 9 0

0 3 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
5 0 0 0 6 0 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

4 F e tis o v  A le x a n d ra  -  

0 9 6 0 2 0 4 5 4 0 5 1 2
04 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

5 5 0 0 6 6 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

5 G a tm a n  M a rin a  - 
0 9 9 1 4 0 7 0 2 4 1 8 5

0 5 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

6
D ra g o m ir  A le x a n d ra  
-2 0 0 4 0 0 2 0 1 9 4 3 5

06 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

7 L a z u r  F e d o ra  
2 0 0 3 0 8 8 0 0 3 4 2 4

0 7 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

8

M u n te a n u  R o d ic a  
Iv a n  -  

2 0 0 3 0 8 8 0 2 8 9 7 1

08 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

3 5 0 0 4 2 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

9 S iv o g lo  T a m a ra  -  

2 0 0 4 0 0 3 1 2 9 8 4 9
0 9 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

3 5 0 0 4 2 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

1 0
N a g a il ic  E le n a  
2 0 0 2 0 0 3 0 6 0 1 8 6

10/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

1 1
M ih a la c h i  T a tia n a  

- 0 9 9 1 5 0 4 3 3 8 2 9 9
11/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

3 5 0 0 4 2 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

1 2

R o m a n o v ic i
V a le n tin a
0 9 7 1 3 0 8 4 2 2 5 8 7

12 /1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

3 5 0 0 4 2 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

13 D ra g u ja n  E fro s in ia  -  
2 0 0 3 0 4 2 0 6 6 7 0 2

13/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

14 U re c h i  E u g e n ia  - 
2 0 0 3 0 0 3 0 1 3 4 7 7

14/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

15 P isa r i  M a r ia  -  
2 0 0 5 0 0 2 0 1 2 7 1 0

15/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

16 G h e o rg h ia n  L id ia  -  
2 0 0 5 0 0 4 1 0 5 2 3 4

16/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
2 3 0 0 2 7 6 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

17 M a lim o n  L a r is a  -  
2 0 0 5 0 0 4 0 3 4 1 5 6

17/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
2 3 0 0 2 7 6 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

18
T u rtu re a n u  
E v d o c h ia  -  
2 0 0 1 0 0 4 5 8 7 9 9 7

18/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

2 3 0 0 2 7 6 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

19
C u jm u ra d o v  
S ta n is la v  -  
2 0 0 4 0 0 4 2 1 7 6 9 3

19/1001 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7

3 5 0 0 4 2 0 0 0
3 1 .1 2 .2 0 2 2

20 Io n  M itite lu  
2 0 0 5 0 1 5 0 0 4 5 7 5

2 0 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

21 H a r ito n  V a le n tin a  - 
2 0 0 4 0 4 3 0 7 6 9 3 6

2 1 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 0 0 0 3 6 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

22 D o lg a n iu c  V e ra  - 
0980306151469

2 2 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 0 0 0 3 6 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

23 C irp a  G a lin a  
2 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 9 7

2 3 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 5 0 0 4 2 0 0 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

24 V a le n tin a  L e n fa  - 
0 9 8 2 6 0 2 4 8 3 5 1 8

2 4 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
1 3 0 0 0 3 9 0 0 0

3 1 .0 3 .2 0 2 2

25 V a rv a ra  N ic u l i ja  -  
2 0 0 5 0 4 8 0 5 7 3 3 5

2 5 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
5 5 0 0 16500

3 1 .0 3 .2 0 2 2
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26 P o p o v a  E le n a  -  
2 0 0 5 0 0 1 0 6 1 2 0 5

2 6 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 9 0 0 0 0 0 0 0 - 7
3 0 0 0 9 0 0 0

3 1 .0 3 .2 0 2 2

27 P o s tic a  N in a  
2 0 0 6 0 0 2 0 0 9 3 8 0

2 7 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
6 2 0 0 7 4 4 0 0

3 1 .0 3 .2 0 2 2

28 C o c ie r i  A u re l ia  -  
2 0 0 0 0 0 2 1 5 3 2 4 7

2 8 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
6 2 0 0 1 8 6 0 0

3 1 .0 3 .2 0 2 2

29 U rs u  N in a  
2 0 0 1 0 4 4 2 3 7 2 9 6

2 9 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
5 5 0 0 1 6 5 0 0

3 1 .0 3 .2 0 2 2

30 M ih a ilo v a  E v d o c h ia  
-2 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 9

3 0 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
6 2 0 0 18600

3 1 .0 3 .2 0 2 2

31 V a ta v u  T a tia n a  - 
2004004058872

3 1 /1 0 0 1 10 ianuarie 2022 6 5 0 0 0 0 0 0 - 3
3 5 0 0 4 2 0 0 0 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Total: 1245900

23. Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: _______________________________________________________________

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, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publics IZI 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

ocds-b3wdpl-MD-1638777445754 din 30.12.2021

1, Date cu priviire la autoritatea contractanta:
Deniimirea amtoritatiii contractante Centrul National de Transfuizie a Sangelui
Localitate mun. Chisinau5

IDNO 1006601004242
Adresa str. Academiei, 11
Numar de telefor +373 22 109080
Numar de fax +373 22 109085
E-mail ofidal singe(®ms.ind
Adresa de intern et ww îV.cnts.md
Persoana de con
mail)

tact (mme, prenume, telefon, e- Svetlana Beiu, 022-10-90-70, s inae(o),ms.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de ^itribuire aplicate IZlCererea ofertelor de preti 

□Altele: [Indicati]
ri nLicitatie deschisa

Procedura de aclliziitie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1638'777445754
Tipul obiectuli] 
acordulubcadru

i (contractului de achizitie/ Buniiri □ Servicii 0  Lucrari c

Obiectul achizitii Sendcii privind deseurile medica le
Cod CPV 90524000-6
Expunerea moth 
procedurii de a1
proceduri decat li

7ului/temeiului privind alegerea 
:ribui;re (in cazul aplicarii alter 
citatia deschisa)

Prevederile alin. (1) art. 57 a 
achizijiile publice

^egii 131/2015 privind

Procedura de at
portalului giiverm

ribuire (se va indica din cadrul 
imental www,mtender.20v.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1638'/77445754
Link-ul:littps://tenders/ocds-b3 
163 8777445754?tab==contract-i

iVdpl-MD-
lotice

Data publicarii: 06 decembrie ;̂02i
Pllatforma de actdzitii piiiblice utilizata 0  achizitii.md; □ e-licitatie.mc ; □ yptender.md

Procedura a fost 
publice a autorit

inclusa in pianul de achizitii 
afii contractante

0  Da □ Nu
Link-ul catre pianul de achiziti 
https://cnts.md/despre-noi/achii

i  publice publicat: 
zitii-publice-organizate-

in-cadrul-cnts
Anunt de intend в publicat in BAP (dupa caz) Data: Nu se aplica

Link-ul: Nu se aplica
Tehnici si instrui
(dupa caz)

[nente sjpecifice de atribuire □Acord-cadru cSistem ( 
0Licitatie electronica mCatab

linamic de achiidtie 
og electronic

Sursa de finanta re 0Buget de stat; ciBuget Cl 
nSurse externe; nAlte surse:

ЧАМ; nBuget CNAS;

Valoarea estimai■a (lei, far a TV A) 384000,0 MDL

3. Clarifica
(Se va completa

ri pi'ivind documentatia de atribuire:
in cazul in care au fo s t solicitate clarificari)

Data soiicitarii c ariilcarilor -

Denumirea oper^torului economic -

Expunerea succinta a soiicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raispunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa\m cazul in care an fo s t operate modificari)
FLezumatuI modlficariloir Nu sunt

1

https://cnts.md/despre-noi/achii


Publicate i
(dupa caz)

n BAP/alle mijloaceior de informare

Termen-lir 
ofertelor p

nita de de punere si deschidere a 
r&\\mgii (dupa caz)

■■

5« Рапа la term eiiuMimiita (data 17 dec 2021, ora 10:00).̂  au depus oferta 1 ofertanti:
Nr. )enumirea operatorului economic IDNO Asociatii/

administratorii
1. ECOSTAT SRL 1015600008524 Baltag Lilian 

Negru Leonid

6. Iiiforniatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
ca^re operatDrii economici::

Denumir e document
Denumirea operatorului economic

ECOSTAT SRL - -
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Specificati i  tehnice prezentat ' -
Specificatii  ̂de pret prezentat - -
DUAE prezentat - -

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

Oferta prezentat - -

Cerere de | 
(Anexa nr.

)articipare
7)

prezentat - "

Declarape 
valabilitat  ̂
(Anexa nr.

privind 
a ofertei 
8)

prezentat

(Informana privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele 
din documentatia de atribuire si se va consemnaprin: prezentat, neprezentat  ̂nu corespunde (in 
cazul cdnd documentul a fa s t prezentat, dar nu corespunde cerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirej lotului
Denumirea

operatorului
economic

PretuI
ofertei

(faraTVA)*

Cantitate 
si imitate 

de
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cm specificatiile 

tehnice

S erv ic ii de  
c o le c ta re ,tra  
tr a n sp o rta re  
e lim in a re  fii 
d e se u r ilo r  S( 
lich id e  re z i  
a c tiv ita te a  n 
a C N T S

ta re ,
si

la la  a 
3lide si 
iltate d in  
le d ic a la

E C O S T A T  S R L
3 5 7 6 0 0 .0 0 24000

kg
+ +

In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretui ofertei finale 
(Informatiaprivind ’'Corespunderea cu cerintele de calificare” f  "Corespunderea cu specif catiile 
tehnice ” ,  se va consemna prin: „ + ' '  in cazul corespunderii f  prin ,, - ' '  in cazid necorespunderii)

8. Pentru elucidlarea uiior neclaritati sau confirmarea luinor date privind corespiiinderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv j uistificarea pretului anormal de

Data
solicitarii

Operatorul
economic

Informatia solicitatS RezumatuI raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:
Depumirea operatorului economic IVIotivull respingerii/descalificarii



10. Modalitateai de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numanil de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Ifidicati] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scazut 0  
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-prei □
Cel mai bun raport calitate-cosf □

(In cazul m care in cacfrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se 
vor indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informajia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care au fa st atribuite in baza criteriilor: cel mĉ i bun raport calitate- 
pre{ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferta I4mctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

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

Nr. Lot Denum
operatorului

irea
economic

Cantitate 
si unitate de 

masura

Pretul ti 
(faraT^

atal
/А)

Preful total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii
privind

deseurile
medicale

SRL ECCISTAT kg 357600.00 429 120,00

15. Informarea operatprilpr economic! despre deciziile grupullui de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic !

Data transmiterii Modal itatea de transmitere

SRL ECOSTAT 2021-12-28 SIA RSAi e-mail

(Infarmarea operatorilor ecohomici implicati in procedura de atribuire despr< 
lucru pentru achizitii se realizeaza in confarmitate cu prevederile art. 31 al 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

e deciziile grupului de 
a nr. 131 din 3 iulieLeg

In cazul m care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2

□  6 zile in cazul transmiter 
mijloace electronice si/sau

11 comunicarii prin 
fax, □





model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice п 1 i
deincheiere а acordului-cadru п
de апulаrё а procedurii de atribuire Е

Nr. 1 dtn 3l.|2.202|

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа autoriti{ii contractante Centrul репtru Achizilii Publice Centralizate
Sёпёtаtе

Localitate mun. Chisinёu bl. Grisore Viеru 22l2.MD -2005
IDNo 1016601000212
Adresa mun. Chiqinёu bl. Grigore Vieru 222,MD -2005
Numйr de telefon 022-222-445
Numйr de fax
E-mail oficial office(Ecapcs.md
Adresa de internet www.capcs.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tёlеfоп,
e-mail)

Arvinte Irina

2. Date cu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate fCererea ofertelor de preruri пLicitalie deschisё
пАltеlе: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрй
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ асоrdulчi-саdru

Bunuri I Servicii п Lчсrйri п

Obiectul achizifiei Achizilionarea dispozitivelor medicale фапsаmепtе)
conform Programului Na{ional pentru combaterea
maladiilor rare - "Epidermoliza buloasё", pentru anul
2022 (repetat)

Cod СРV 33 100000-1
Ехрчпеrеа motivцlui/temeiului pritind
alegerea procedurii de atribuire (tn
cazul aplicdrii altor proceduri dpcdlt
licitatia deschisd)

Art. 57 din Legea nr. 1 3 1/201 5 privind achiziliile publice

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп
cadrul portalului guчеrпаmепtаl
yl ylyl, m | е пс|е r. g оу. m d \

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 5775 850404

Link-ul: htфs://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -
MD- 1 63 5 775 8 5 0404?tab:contract-notice
Data publicёrii: 01 .Т|.202|

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Рrосеdчrа а fost inclusй ln planul de
achizi{ii publice а autoriti{ii
contractante

Da пNu
https://capcs.md/wp-
content/uploads/2 0 1 9/0 1 /SKMBT 2232l l 02607 47 0 .pdf
Data:
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Апuп{ de inten{ie publicatin ВАР (duрй
caz)

Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizitie пLicita{ie
electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
exteme; пАltе surse: [Iпdicati|

Vаlоаrеа estimati aei, fйrd ТVД) 469 437.80 lei

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va соrпрlеtа iп cazul iп care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

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

5. Рfiпi la termenul-Iimitf, (data 9,11.202l, оrа14:00), аu depus oferta 2 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cf,tre
operatorii есопоmiсi:

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economie
Expunerea,succinti а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
Data transmiterii

Data solicitirii сlаrifiсirilоr

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1" LifeMed Grоuр SRL 10166р1000212 Ionaqcu Andrei
I1iev Ana

2. Lensess Grup SRL 1 003600069773 Alina Pereteatco

Denumire document
Dепumirеа operatorului economic

LifeMed Group SRL Lensess Grup SRL
Documentele се constituie оfеrtа

(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
рrорuпеrеа tehnicй prezentat prezentat
рrорuпеrеа financiarй prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanlia pentru оfеrtй
(duod caz)

prezentat prezentat

Dосаmепtе de caliJicare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

сеrеrоа de participare tat prezentat
specificatia tеhпiсй prezentat prezentat

specificatia de pret prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

2



Garantia pentru ofertё prezentat prezentat
Declara}ie privind
valabilitatea ofertei
(60 de zile)

prezentat prezentat

certificat de atribuirea
contului Ьапсаr

prezentat prezentat

Dovada iшеgistrйrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu
prevederile legale din
!аrа ?n саrе ofertantul
este stabilit

prezentat prezentat

Lista fondatorilor
operatorilor
economici (numele,
prenumele, codul
personal)

prezentat prezentat

Certificat privind lipsa
sau existen{a
restan{elor fа{й de
bugetul public
national

prezentat prezentat

Documente се atestй
calitatea bunurilor

prezentat prezentat

situatia fiпапсiаrё prezentat prezentat
Documente
confirmative

prezentat prezentat

Declaralie cu privire
1а inregistrarea in
Registru de Stat al
Dispozitivelor
Medicale

prezentat prezentat

Declara}ie cu privire
la prezentarea а
monstrelor

prezentat prezentat

Declaralia privind
сопгtrmаrеа
benefi ciarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora in situalia
condamnйrii pentru
participarea la
activitati ale unei
organiza}ii sau grupёri
criminale, pentru
corup{ie, frаudй gi/sau
sрйlаrе de bani

prezentat prezentat

NOTA In cazul
micqorйrii prelurilor in
urmа Licitaliei
electronice,

prezentat prezentat



OFERTANUL
ulmеаzй sй prezinte
autoritalii contractante
in mod obligatoriu in
termen de 5 zile duрй
tеrmепul de
deschidere а ofertelor
specificalia de pre!
aciп;а]lizatй,

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire qi se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrcsрапdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тчА)*

cantitate
qi unitate

de mйsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lotul nr. 1

pansament

echivalent
Miro haft
(Acceptarea
urmёtoarelor
ambalaje
10m х 10
сm/15 m х
10 сm/ 20m
х 10 сm)

LifeМed Group
SRL

56999,98
lei

6000 metri +

Lensess Grup SRL 60000,00
1ei

6000 metri

Lotul пr. 2
pansament

echivalent
Miro haft
(Acceptarea
urmйtoarelor
ambalaje 10
mхбсm/
15m х б сml
20mхбсm)
фапsаmепt
de fixare)

LifeMed Group
SRL

з9999,99
lei

6000 metri +

Lensess Grup SRL 55200,00
lei

6000 metri +

4

+



Lotul пr. 3
pansament

echivalent
Miromul
А
(Acceptarea
urmёtоаrеlоr
ambalaje 1

mхбсm/
2mх б сml 4
mхбс )

LifeMed Group
SRL

86570,16
lei

32000 metri +

Lensess Gruр SRL 89600,00
lei

32000 metri +

Lotul пr. 4
pansament

echivalent
Miromul А
(Ассерtаrеа
urmёtоаrеlоr
ambalaje 1

mх8сm/
2mх8сm/ 4
mx
)

сm

LifeMed Group
SRL

107040,00
1ei

32000 metri +

Lensess Grup SRL 110400,00
1ei

32000 metri +

Lotul nr. 5
pansament

echivalent
compreSe
sterile
10сmх10
cm.
Din 2
straturi

LifeMed Group
SRL

18000,00
lei

15000
bucёti

+

Lensess Grup SRL 30750,00
lei

15000
bucй}i

+

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсё'sе уа iпdica pre|ul oferteifiпale !'!

(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea cu ceriп|ele de calфcare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specifica|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Е. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documentatia de,atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апЪrmаl de scizut) s-a
solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul risрuпsului
oneratorului economic

24.|1.202l LifeMed
Group SRL

Specificatia de pret (F4.2) actualizatё, in
urma licit{iei electronice

А fost prezentatё informafia
solicitatё



24.I|.202т Lensess
Grup SRL

Specificatia de pret (F4.2) actualizatd, in
чrmа licitaliei electronice-

Nu а fost prezentatё informa{ia
solicitatй

9. Ofertan{ii respinqi/descalificali:

Dепumirеа оDеrаtоrului economic '" Motivul respinдerii/descalificirii
LifeMed Group SRL Lotul 1 - Сопfоrm anun}ului de participare s-a solicitat

compozilia: viscozй, ЬumЬас, poliamidй, s-a oferit viscozй
qi poliamidё. Totodatй se чоr accepta urmбtoarele ambalaje
10m х 10 сm/15 m х 10 cm/ 20m х 10 сm iar lungimea va
fi mёsurаtй in stare neintinsб. S-a oferit ambalaj de 10m х
10cm iir stare neintinsё, iar modelul indicat in formularul
specificatiilor tehnice, se regaseqte in catalogul
producёtorului in ambalaj cu dimensiunea de 20m х 10cm
in stare intinsй, сееа се nu coresprrnde cu specificalia
tehnicё solicitatё.
Lotul 2 , Conforrn anunlului de participare s-a solicitat
соmроЁiliа: viscozё, bumbac, роliЙidа, s-a oferit viscozй
qi poliamidё. Totodatй se чоr accepta urmёtоаrеlе ambalaje
10m х б сm/15 m х б cm/ 20m х б cm iar lungimea va fi
mбsurаtйiп stare neintinsй. S-a oferit ambalaj de 10m х бсm
in stare neintinsб, iar modelul indicat in formularul
specific@iilor tehnice, se regaseqte in catalogul
produohtorului in ambalaj cu dimeЙiunea de 20m х бсm in
stare intins6, сееа се nu corespunde cu specificafia tehnicё
solicitatё.
Lotul3 - Conform anuntului de participare se vor accepta
urmйtоаrеlе dmbalaje lm х б сm/2 mх б сm/ 4m х б сm iaT
lungimea''va fi mбsurаtй in stare neintinsd. S-a oferit
ambalhj de 2m х бсm in stare neintinsё, iar modelul indicat
in formularul specificatiilor tehnice, se regaseqte in
catalogul producёtorului in ambalaj cu dimensiunea de 4m
х бсm in stare intinsё, сееа се nu coresprrnde cu specifica{ia
tehnicй solicitatй.
Lotul 4 - Сопfоrm anunlului de participare se чоr accepta
urmёtоаrеlе ambalaje 1m х 8 сm/2mх 8 cm/ 4m х 8cm iar
lungimea va fi mйsurаtё in stare neintinsё. S-a oferit
ambalaj de 2m х 8cm in stare neintinsй, iar modelul indicat
in formularul specifica{iilor tehnice, se regaseqte in
catalogul producёtorului ln ambalaj сu dimensiunea de 4m
х 8сm in stare intinsё, сееа се nu corespunde cu specificatria
tehnich solicitatё.
Lotul 5 - Conform anunlului de participare s-a solicitat
Pansament in 2 straturi, iar modelul indicat in formularul
specificafiilor tehnice, se regaseqte in catalogul
producёtorului са pansament in 4 straturi, сееа се nu
corespunde cu specifica}ia tehnicё solicitatй.

Lensess Grup SRL Lotul 1 - Сопfоrm anun}ului de participare se vor accepta
urmёtоаrеlе ambalaie 10m х 10 cmi15 m х 10 сm/ 20m х
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10 cm iar lungimea va fi mёsчrаtё in stare neintinsй. S-a
oferit ambalaj de 20m х 10сm in stare neintinsё, iar modelul
indicat in formularul specificatiilor tehnice, se regaseqte in
catalogul producбtorului in ambalaj cu dimensiunea de 20m
х 10сm in stare intinsЁ, сееа се nu corespunde cu
specificatia tehnicё solicitata.
Lotul2 - Conform anunfului de participare se vor accepta
urmЁtoarele ambalaje 1 0m х б сm/1 5 m х б cm/ 20m х б cm
iar lungimea va fi mёsuratб in stare neintinsё. S-a oferit
ambalaj de 20m х бсm in stare neintinsй, iar modelul indicat
in formularul specificatiilor tehnice, se regaseýte in
catalogul producёtorului in ambalaj cu dimensiunea de 20m
х бсm in stare intinsй, сееа се nu corespunde cu specificatia
tehnicб solicitatй.
Lotul3 - Conform anunfului de participare se vor accepta
urmёtоаrеlе ambalaje lm х б сml2mх б сm/ 4m х б cm iar
lungimea va fi mйsurаtё ftl stare neintinsё. S-a oforit
ambalaj de 4m х бсm in stare neintinsй, iar modelul indicat
in formularul specifica{iilor tehnice, se regase9te in
catalogul producбtorului in ambalaj cu dimensiunea de
4,5m х бсm, сееа се nu corespunde cu specifica}ia tehnicё
solicitatё.
Lotul 4 - Conform anun}ului de participale se vor accepta
urmёtoarele ambalaje lm х 8 сm/2mх 8 сm/ 4m х 8 сm iar
lungimea va fi mйsurаtё in stare neintinsй. S-a oferit
ambalaj de 4m х 8cm in stare neintinsй, iar modelul indicat
in formularul specificaliilor tehnice, se regaseqte in
catalogul producбtorului in ambalaj cu dimensiunea de
4,5m х 8cm, сееа се пч corespunde cu specificafia tehnicё
solicitatб.
Lotul 5 - Conform anunfului de participaIe ý-а solicitat
Pansament in 2 straturi, iar modelul indicat in formularul
specificatiilor tehnice, se regaseqte in catalogul
producёtorului са pansament in 8 qi 17 straturi, сееа се nu
corespunde cu specificatia tehnicб solicitatб.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе 1ot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut f
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п
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sau cel mai :alitate-cost,
Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrti 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

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iПdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе apliea{i:
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mai Ьuп raport calitate-cosil

1.3. Rеечаluаrеа ofertelor:
1

ri, ечаlчйrii gi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de аtriЬuirе s-a
decis:

1б. Atribuirea lui-cad

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсё: tn temeiul art.llalin.1 lit d) din Legea пr. 13 )l2l|sprivind
achizi}iile publice, deoarece au fost depuse numai oferte neconforme, procedura de achizilie рuЬliсй se
anuleazй. Totodatё, va fi iniliatй о аltё рrосеdчrй de achizilie publicё doar dupй rесопfirmаrеа
cantitё}ilor, specifica}iilor tehnice qi bugetului estimativ de сёtrе comisia de specialitate. Operatorii
economici vor fi informa}i despre decizia grupului de lucru.

1. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрчlчi de lчсrц pentru achizi{ii:

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

2. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

4. (Se vа ,п lп care аа fost rееvаluаtе
Motivul reevaluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе
15. iп urmа ехаmiпй

contractului de ach blicй/acordu ru:
Denumirea

lotului
Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
mаsurа

Pre{ul unitar
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

LifeМed Group SRL 05.01 .2022 е -mail : l ife tце d g r(ag m u i l. r: о tц

Lensess Grup SRL 05.0|.2022 е-mаil:_lе.п;9_!r'gl:1lр.,2Q!.i"(@.g,r"Е!.i],срm

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decбt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin mijloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatй а conffactului
este egalб sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzute 1а art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 131 din
3 :iulie 2015 privind achiziliile publice

П'l1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
J |6 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

8



(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrrпепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzй tп сопfоrmitаtе сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermeпului) al Codului Civit al Republicii Moldova),

3. Сопtrасtчl de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striiп

Nчmirчl
qi data

contractului/
acordului-

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului

теrmеп de valabilitate
al

сопtrасtчlчi/асоrd чlчi-
саdru

Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtd se completeazd doar iп
cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate qi s-a tпсhеiаt
coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

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

Yаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotulцilloturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i suma сu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtru lоtчlЛоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut гl

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre|.

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost п

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de" luсru declard сd tеrпепаl de a;teptare репtrа tпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп, (3) al Legii пr,
I31 diп 3 ialie 2015 privind achizi\iile pablice ), рrесum si cd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor ;i/saa
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaýtea aufost ехаmiпаtе qi solalioпate.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupal а, torru p"otra achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desldsarйrii procedurii
de achixilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale Хп vigoare.

Q{umе, Рrепumе)
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model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice • 

Nr. 6 din 30.12.2021 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul 
Localitate mun. Cahul 
IDNO 1013603001636 
Adresa Str. Ştefan cel Mare, 27 
Număr de telefon 0299/3-29-12, 2-07-73 
Număr de fax 0299/2-54-86 
E-mail oficial cs.cahul@ms.md, 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) , ' 

Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA 
PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE 
PARTICIPARE 

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de Bunuri • Servicii • Lucrări • 
achizitie/acordului-cadru 
Obiectul achiziţiei Serviciilor medicale (investigaţii de laborator analize clinico-

diagnostice, bacteriologice, endoscopice, investigaţii 
ecografice (examinarea gravidelor) şi investigaţii 
anatomopatologice şi citopatologice.) pe teritoriu conform 
necesităţilor IMSP CS Cahul pentru anul 2022 

Cod CPV 85148000-8,85150000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă) 

In conformitate cu prevederile Legii prevind achiziţiile 
publice nr 131 din 03.07.2015, şi anume art.56 al.l, lit. o 
pe Hotărirea Guvernului Nr. 599 din 12.08.2020 
arl . l2B (3). 

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

Data publicării: 
Platforma de achiziţii publice utilizată • achiziţii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 

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

• Da • Nu 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire •Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie nLicitaţie 
(după caz) electronică nCatalog electronic 
Sursa de finanţare •Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 

externe; nAlte surse: [Indicaţi] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 421650,0 lei 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 
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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 documentaţia de atribuire: 

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării] 

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

[Indicaţi numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 29.12.2021_, ora 10:00), au depus oferta 1 _ ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1. IMSP Spitalul Raional Cahul 1009603003860 Tatu Elena 
2. SRL Chiriac Med, 1014603002320 Chiriac Valeriu 
3. Agenţiei Naţionale Sănătate Publică 1018601000021 Bruma Svetlana 
4. Centrul Curativ-Diagnostic „Drăgălina-

Popov" Î.I 
1002603000540 Popov V. 

5. Alovada-Med SRL 1021603002021 Codreanu Alexandru 
6. S.C. Imunotehnomed SRL 1002600012565 Uzun Sergiu 

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

Denumire 
document 

1 denumirea operatorului economic 
Denumire 
document IMSP 

Spitalul 
Raional 
Cahul 

SRL Chiriac 
Med, 

Agenţiei 
Naţionale 
Sănătate 
Publică 

Centrul 
Curativ-

Diagnostic 
„Drăgălina-
Popov" Î.I 

Alovada-
Med SRL 

S.C. 
Imunotehnomed 

SRL 

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

Oferta de preţ prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii/ 
decizia privind 
înregistrarea 
persoanei juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Certificat de 
acreditare prezentat prezentat neprezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Autorizaţia 
sanitară de 
funcţionare 

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

Certificat de 
atribuirea contului 
bancar 

prezentat neprezentat prezentat neprezentat prezentat neprezentat 



(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conf ormitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare)) 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate şi 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerinţele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice 
Lot I. Investigaţii de 
laborator analize clinico-
diagnostice 

IMSP Spitalul Raional Cahul 1 lot + + 

Lot. II.Investigaţii 
bacteriologice 

Agenţiei Naţionale Sănătate 
Publică 1 lot 

+ + Lot. II.Investigaţii 
bacteriologice S.C. Imunotehnomed SRL 

1 lot 
- -

Lot. III. Investigaţii 
endoscopice 

SRL Chiriac Med 1 lot + + 

Lot. IV. Investigaţii 
ecografice (examinarea 
gravidelor). 

IMSP Spitalul Raional Cahul 

1 lot 

+ + 
Lot. IV. Investigaţii 
ecografice (examinarea 
gravidelor). 

Alovada-Med SRL 1 lot + + 
Lot. IV. Investigaţii 
ecografice (examinarea 
gravidelor). Centrul Curativ-Diagnostic 

„Drăgălina-Popov" I.I 

1 lot 
+ + 

Lot. V. Investigaţii 
anatomopatologice şi 
citopatologice. 

S.C. Imunotehnomed SRL 1 lot + + 

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale 
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice " se va consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin „ -" în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-
a solicitat: 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Alovada-Med SRL 
a oferit o ofertă pentru 1 lot care corespunde 
cerinţele anunţate, dar suma depăşeşte sumei alte 
participantului 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate ioturile c 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut • 
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente) 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: 

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

o j> 



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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate 

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorul 

ui 
economic 

Cantitate 
şi unitate 

de măsură 

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Preţul 
total 
(fără 
T V A ) 

Preţul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

Lot I. Investigaţii de laborator analize clinico-
diagnostice 

IMSP 
Spitalul 
Raional 
Cahul 

1 lot 13500,0 

Cercetări la BK în materialul biologic BAAK 

IMSP 
Spitalul 
Raional 
Cahul 

300 analizei 45,0 13500,0 13500,0 

Lot. II.Investigaţii bacteriologice 1 lot 60325,0 
Cercetare bacteriologică a eliminărilor din ochi 10 investigaţii 134,0 1340,0 1340.0 
Cercetare bacteriologică a eliminărilor din urechi 10 investigaţii 179,0 1790.0 1790,0 
Cercetarea eliminărilor organelor de reproducere prin 
metoda calitativă, metoda clasică 

5 investigaţii 302,0 1510,0 1510,0 

Cercetare bacteriologică la dismicrobism intestinal 5 investigaţii 135,0 675,0 675.0 
Cercetare bacteriologică a urinei 

Agenţiei 
Naţionale 
Sănătate 
Publică 

200 
investigaţii 145,0 29000,0 29000,0 

Cercetare bacteriologică la campylobacterioză 
Agenţiei 

Naţionale 
Sănătate 
Publică 

5 investigaţii 32,0 160,0 160,0 
Cercetare bacteriologică la candidomicoză 

Agenţiei 
Naţionale 
Sănătate 
Publică 

5 investigaţii 70,0 350,0 350,0 
Cercetarea bacteriologică la agenţi patogeni 
salmonela, shigela (mase fecale), metoda clasică 

Agenţiei 
Naţionale 
Sănătate 
Publică 20 investigaţii 217,0 4340.0 4340,0 

Aprecierea sensibilităţii microorganismelor la preparatelor 
antimicrobiene (metoda difuziei) - 6 preparate 

300 
investigaţii 16,0 4800.0 4800,0 

Cercetarea sângelui prin hemocultură 5 investigaţii 76,0 380,0 380,0 
Cercetare bacteriologică a bilei 3 investigaţii 120,0 360,0 360,0 
Cercetarea bacetriologică a toxiinfecţiilor alimentare 
(persoane) 

5 investigaţii 130,0 650.0 650,0 

Cercetare bacteriologică la difterie 5 investigaţii 193,0 965,0 965.0 
Cercetare bacteriologică la meningococi (nazofaringe) 5 investigaţii 77.0 385.0 385.0 
Cercetare bacteriologică a sputei prin metoda cantitativă 30 investigaţii 419,0 12570,0 12570.0 
Cercetare bacteriologică la tusa convulsivă 5 investigaţii 59.0 295,0 295.0 
Cercetare bacteriologică plăgilor 5 investigaţii 151,0 755.0 755.0 

Lot. III. Investigaţii endoscopice SRL Chiriac 1 lot 50000,0 

Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică 
Med 200 

investigaţii 250,0 50000.0 50000.0 

Lot. IV. Investigaţii ecografice (examinarea 
gravidelor). 1 lot 116375,0 

Examen ecografic la 11-14 săptămîni gestaţie, morfologie 
fetală şi screening pentru aberaţii cromozomiale, cu 
evaluarea uterului şi anexelor gestantei (abdominal) 

Centrul 
Curativ-

250 
examinare 200,0 50000,0 50000.0 

Examen ecografic la 11-14 săptămîni gestaţie, morfologie 
fetală şi screening pentru aberaţii cromozomiale, cu 
evaluarea uterului şi anexelor gestantei, sarcină multiplă 
(abdominal) 

Diagnostic 
..Drăgălina-
Popov'* Î.I 5 examinare 335,0 1675,0 1675,0 

Examenul ecografic al morfologiei fetale şi anexelor fetale 
în trimestrul II de sarcină 

250 
examinare 250,0 62500,0 62500.0 



Examenul ecografic al morfologiei fetale şi anexelor fetale 
în trimestrul II de sarcină, sarcină multiplă 5 examinare 440.0 2200.0 2200.0 

Lot. V. Investigaţii anatomopatologice şi S.C. 
Imunotehnome 

d SRL 

1 lot 130200,0 citopatologice. 
S.C. 

Imunotehnome 
d SRL 

1 lot 130200,0 

Examinarea citomorfologică a frotiului cervicovaginal 
inclusiv în screening-test Papanicolau 

S.C. 
Imunotehnome 

d SRL 
2100 frotiu 62,0 130200.0 130200.0 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

In temeiul art. 71 alin. lit . 

Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IMSP Spitalul Raional Cahul 31.12.21 , e-mail 
Agenţiei Naţionale Sănătate 
Publică 

31.12.21 , e-mail 

SRL Chiriac Med 31.12.21 , e- mail 
Centrul Curativ-Diagnostic 
„Drăgălina-Popov" Î.I 

31.12.21 , e- mail 

S.C. Imunotehnomed SRL 31.12.21 , e- mail 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

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

• 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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

• 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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

• 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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

• 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

întreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
şi data 

contractului/acord 
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

întreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
şi data 

contractului/acord 
ului-cadru 

Cod CPV 

fără TVA 
inclu 

siv 
TVA 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadru 

IMSP Spitalul 
Raional Cahul 

autohton Nr. 1 05.01.2022 85148000-8 13500,0 lei - 31.12.2022 
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Agenţiei 
Naţionale 
Sănătate Publică 

autohton Nr.2 05.01.2022 85148000-8 60325,0 lei - 31.12.2022 

SRL Chiriac Med autohton Nr.5 05.01.2022 85150000-5 50000,0 lei - 31.12.2022 

Centrul Curativ-
Diagnostic 
„Drăgălina-
Popov'' Î.I 

autohton Nr.3 05.01.2022 85150000-5 1 16375,0 lei - 31.12.2022 

S.C. 
Imunotehnomed 
SRL 

autohton Nr.4 05.01.2022 85148000-8 130200,0 lei - 31.12.2022 

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

Au fostaplicatecriteriipentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU) nu_ 

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

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut • 

Costul cel mai scăzut • 

Cel mai bun raport călitate-preţ • 

Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

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



DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind achiziţionarea 
serviciilor de curățenie pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022 

 
Nr. 132/21 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 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2022 
– 31.01.2022 

Cod CPV 90910000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

La data de 25.11.2021, termenul-limită de 
depunere a ofertelor în cadrul procedurii prin 
licitaţie deschisă privind achiziţionarea 
serviciilor de curățenie pentru anul 2022 
(https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1634644942877?tab=contract-notice), a 
fost deschisă oferta operatorului economic 
„Proterra Grup” SRL, iar la data de 
24.12.2021, autoritatea contractantă a luat 
decizia de atribuire a contractului de achiziţii 
publice aceluiaşi operator economic „Proterra 
Grup” SRL. Deoarece termenul de aşteptare 
pentru depunerea contestaţiilor expiră la data de 
03.01.2022, persistând riscul ca ASP să nu fie 
asigurată cu servicii de curăţenie la începutul 
anului 2022, a apărut necesitatea stringentă de a 
iniţia procedura de negociere fără publicare 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru 
perioada 01.01.2022 – 31.01.2022, în temeiul 
art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice. La procedura de 
negociere este invitat operatorul economic 
„Proterra Grup” SRL, deoarece a fost selectat 
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drept câștigător la procedura de licitație 
deschisă privind achiziționarea serviciilor de 
curățenie pentru anul 2022. 

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

Nr.: - 
Link: - 
Data transmiterii Invitației de participare: 
27.12.2021 

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 este 
în curs de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 22.10.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/b
ap_nr_82_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 783 333,25 

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 de 29.12.2021, ora 10:00, cu deschiderea ofertei la data 
de 29.12.2021, ora 07:45), a prezentat oferta ofertantul invitat: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 „Proterra Grup” SRL 
 

1011600012547 

 

- 

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

 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
„Proterra Grup” SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

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

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

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

prezentat 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operato 
rului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022 
Interior „Proterra 

Grup” SRL 783 333,25 
78 768,14 m2 

+ + 
Exterior 109 500,00 m2 

 

* 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 se aplică. 

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. 
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13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2022 – 31.01.2022 

Interior „Proterra 
Grup” SRL 

78 768,14 m2 6,81695  
783 333,47 

 
940 000,17* 

Exterior 109 500,00 m2 2,25 
 

*Notă: Conform prevederilor pct. 80 și 81 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 
publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor                                               
nr. 115 din 15.09.2021 „erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă 
între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu 
cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod 
corespunzător. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are 
dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă 
corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către 
grupul de lucru”.  
 
 

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  
 

„Proterra Grup” SRL 
 

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: 
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Denumirea  
operatoru 

lui  
economic 

 
 
 
 
 
 

Între
prin 
dere

a 
Cu 
ca 

pital 
au 

tohto
n/Cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Proterra 
Grup” SRL 

- Nr. 
2308 31.12.2021 90910

000-9 
 

783 333,47 
 

940 000,17 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 

5 
 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

шr. '.]ll din е(.ч lii, и.-l[),{

1. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапti:

Dепumiгеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinёu
IDNo l0136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numf,r de telefon 022-868- 1 30
E-mail oficial achizitli@|gp. go v. md ;

Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md,
022-868-265 , 067 -402-|7 4

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere йrё publicarea prealabilй а unui anunt
de participare

рrосеdчrа de achizitie rереtаti (duрd caz) Nu se aplic5
Tipul obiectului contractului de achИi{iei
асоrdului-саdru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de раzй fizicЁ а blocului administrativ al
Centrului tehnico criminalistic qi expertize
judiciare situat in mun. ChiEinбu, str. Putna 10
pentru апul2022

Cod СРV 797 1 3000-5
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
аlеgеrеа procedurii de atribuire
aplicdrii altor proceduri decdt
deschisd)

privind
(tп cazul

licita|ia

In temeiul pct.128 alin. 3) al HG пr.59912020
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
achiziliile publice folosind procedura de negociere
,,dacё lucrйrile, bunurile sau serviciile din motive
tehnice, de crea{ie sau referitoare la protectia
drepturilor exclusive pot fi executate, fumizate sau
prestate numai de cйtre un anumit operator
economic qi пu existй о аltй altemativй." qi

totodatё,
in temeiul art,79 din Legea nr.68/2016 cu privire la
expertiza judiciarё 9i statutul expertului judiciar
o,Paza localurilor gi а bunurilor instituliilor publice
de ехреrtizй judiciarй este asiguratй, din aloca{iile
de la bugetul de stat ре anul respectiv destinate
institutiilor respective, de сёtrе lntreprinderea de
Stat ,,Servicii Раzй" sau de сбtrе subdiviziunea
corespunzйtoare din cadrul instituliei, in cazul in
саrе aceasta are in structura sa о subdiviziune
specializatё de pazd."

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl у;ууи,. mtепdеr. чолl. m d)

NuNr:
Link-ul:Nu
Data publicбrii: Nu

Platforma de achizitii publice utilizatй Nu se aplicй
рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizitii Nu



publice а autoritй{ii contractante Link-ul cйtre planul de achizitii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:Nu
Link-ul:Nu

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Nu se арliсё

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat
Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 460 000,00

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: Nu sчпt

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬuirе: Nu sunt

5. РffПЙ la termenul-Iimitй (data 24.12.202|, оrа 12:00)о а depus oferta 1 ofertant:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asociatii/ administratorii
1. I.S. ,,ServiciiPaz6" а MAI l 0 l 060004з5Oб Sergiu SAVA

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare,si aferente DUДЕ
prezentate de сйtrе operatorii economici:

(IПformaYia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu ceriпlele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: рrехепtаt, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calфcare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Informa\ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specffica|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа
ofertei сu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat: Nu sunt

9, Ofertan{ii respinEi/descalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Pentru fiесаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Pretul cel mai scёzut

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

Dепumirе document Dепumirеа ореrаtоrului economic
I.S. ,,ServiciiРazd" а MAI

Oferta - specificafii tehnice qi de pref (conform Anexelor
nr.22 qi nT.23)

prezentat

Extras din registru реrsоапеlоr juridice prezentat
Certificat privind delinerea contului bancar prezentat

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

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(ftrеТVА)*

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

саlifiсаrе

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Servicii de pazl{tzicб а
blocului administrativ al

centrului tehnico -
criminalistic ai expertize
judiciare situat in mчп.
Chiqinбu, str. Putna 10

pentru апu|2022

i.S. ,,Servicii
Paz6" а MAI 451 140,00 12 luni

2
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicё

14. iп чrmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

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

1б. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea contractului: Nu se арliсё

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achйi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй
doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie public5 аu fost aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/loturi репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate): Nu se aplicё

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lасru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru iпсhеiеrеа
coпtroctalui/coпtractelor iпdicate afost respectat (exceptrtпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13I diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum Ei сd tп cazul depuпerii coпtestaliilor ;i/sаu
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru репtrа achixi|ii сопfirmd corectitaclinea clesfdsardrii procedurii
de achizi|ie, fopt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul Grupului de luсru репtru achizi{ii:

Denumirea lotului Dепчmirеа
оDеrаtоrчlчi economic

Cantitate qi unitate
de mйsчrй

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul totaI
(inclusiv ТVА)

Servicii de pazб fizicЁ а
blocului administrativ al

centrului tehnico -
criminalistic ai expertize
judiciare situat iп muп.
Chiginйu, str, Рutпа l0

pentru апu|2022

i.S.,,ServiciiPazd" а
MAI 12 luni 451 140,00 541 368,00

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
I.S. ,,ServiciiPaz6" а MAI 29,|2.2021 e-mail:

s е с r е t ar i at @s е rv i с i ip az а. m d,,

Dепчmirеа
operatorului

economic

intreprin
dеrеа:

NчmйrчI
qi data

сопtrасtulчi

Cod
срч

yаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifEri ТVА inclusiv ТvА

I.S. ,,SERVICII
рлZЬ" А MAI

Capital
social

99 29.|2.202I 797|з
000-5

451 140,00 541 368,00 зl.|2.2022

Arcadie AFTENIUC

{ъ8i;?.lf,, )i
€?r,,",,...,.":i':ý
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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. 1D din 13.01.2022 .    

 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic „M.Eminescu” 

Localitate Mun. Cahul  

IDNO 1012620009740 

Adresa Mun. Cahul, str. C.Negruzzi, 143 

Număr de telefon 029944820 

Număr de fax  

E-mail oficial  liteminescu@gmail.com 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Gh. Hanganu 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  

 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1640179760865 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21049186/ 

Data publicării: 22.12.2021 

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) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 451500,0 
 

 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640179760865


2 

 

Data solicitării clarificărilor  
  
25 dec 2021, 17:18 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitare corectare anunț de modificare. 

Expunerea succintă a răspunsului  Anunțul de participare este modificat. 

Data transmiterii 28 dec 2021, 09:58 

 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Anunțul de participare este modificat. 

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) 

[3 zile] 

 Până la termenul-limită (data 02.01.2021, ora 14:59), au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SRL „Slavena Lux” 1002600003240 A.Smirnov 

2. SRL „Alim  Total” 1014600000912 S.Bahcivanji 

3. SRL „Vîrticuș Grup” 1008600046719 E. Saga 

4. SRL „Baguette” 1014600037741 E.Bolșacova 

5. SA „Cahulpan” 1003603007486 V.Culidobri 

6. SA „IUGinterTRANS” 1003610000214 I.Patloja 

7. SRL „Dușa & Co” 1007603005859 O.Dușa 

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

către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

SRL 

„Slavena 

Lux” 

SRL 

„Alim  

Total” 

SRL 

„Baguett

e” 

SA 

„Cahulpa

n” 

SA 

„IUGinterT

RANS” 

SRL 

„Vîrticuș 

Grup” 

SRL 

„Dușa & 

Co” 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna 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(după caz) 

       

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificat de 

înregistrare (decizia 

de înregistrai)/extras 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

efectuare 

sistematică a plăţii 

impozitelor, 

contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 

contului bancar 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

conformitate sau alt 
nu 

corespun

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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certificat ce confirmă 

calitatea produsului 

oferit  

de 

Autorizaţie sanitar-

venerinară pe 

transport / Paşaport 

sanitar al 

transportului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitară 

de funcţionare 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea 

capacităților și 

experienței pentru cel 

puțin trei ani de 

activitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Contract cu abatorul 

la produse din carne 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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

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

 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 

Produse de origine 

animală, carne şi 

produse din carne, 

(refrigerate) 

SRL „Slavena Lux” 186120,83  + - 

SRL „Vîrticuș 

Grup” 

195650,0  + + 

SRL „Baguette” 258962,5  + + 

Lotul II 

Peşte preparat şi 

conserve de peşte 

SRL „Slavena Lux” 13180,0  + + 

SRL „Baguette” 13307,3  + + 

Lotul III 

Produse cerealiere 

SRL „Alim Total” 32277,0  + + 

SRL „Baguette” 32463,6  + + 

SRL „Slavena Lux” 32876,0  + + 

Lotul IV 

Produse de 

panificație și 

patiserie 

SA 

„IUGinterTRANS” 

54064,2  + + 

SA „Cahulpan” 76633,9  + + 

Lotul V 

Conserve 

SRL „Slavena Lux” 11670,83  + + 

SRL „Baguette” 13034,6  + + 

Lotul VI 

Diverse produse 

alimentare 

SRL „Slavena Lux” 25510,0  + + 

SRL „Baguette” 25511,0  + + 

Lotul VII 

Paste făinoase 

SRL „Slavena Lux” 5916,67  + + 

SRL „Baguette” 6640,5  + + 

SRL „Alim Total” 7634,5  + + 

Lotul VIII 

Ouă de masă 

SRL „Slavena Lux” 14040,0  + + 

SRL „Alim Total” 14084,0  + + 

SRL „Baguette” 18576,0  + + 

Lotul IX SRL „Alim Total” 33265,0  + + 
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Legume și fructe 

proaspete  

SRL „Dușa & Co” 33530,0  + + 

SRL „Baguette” 47085,75    

Lotul X 

Citrice 

SRL „Dușa & Co” 14607,0  + + 

SRL „Alim Total” 14800,0  + + 

SRL „Baguette” 18391,0  + + 

* 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) 

 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 

    

 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „IUGinterTRANS” Lotul IV-Produse de panificație și patiserie Se respinge 

oferta din motiv că nu a fost prezentată pe lot întreg 

conform cerințelor autorității contractante. 

SRL „Slavena Lux” Lotul I-Produse de origine animală, carne şi produse din 

carne, (refrigerate). Se respinge oferta dată din motiv că 

nu este certificat de conformitate/calitate la piept de 

curcan refrigerat conform cerințelor autorității 

contractante. 

  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: __________________________________                 

 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) 

 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 
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Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 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  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar, 

fără TVA 

Prețul 

unitar, 

cu TVA 

Prețul 

total,  

fără TVA 

Prețul 

total, 

 cu TVA 

 SRL „Vîrticuș 

Grup” 

     

Lotul I 

Produse de 

origine animală, 

carne şi produse 

din carne, 

(refrigerate) 

      

Carne vită  

fără slănină, 

proaspătă, fără os,     

 

200 kg 97,0 116,4 19400,0 23280,0 

Carne porc  

fără slănină, 

proaspătă, fără os,  

 

700 kg 71,0 85,2 49700,0 59640,0 

Pulpe de găină  350 kg 29,0 34,8 10150,0 12180,0 

Șold de pui  700 kg 41,0 49,2 28700,0 34440,0 

Aripioare de  pui  350 kg 38,0 45,6 13300,0 15960,0 
Fileu de găină 
Fără os 

 700 kg 57,0 68,4 39900,0 47880,0 

Piept de curcan 
Fără os 

 300 kg 115,0 138,0 34500,0 41400,0 

                   TOTAL CONTRACT    195650,0 234780,0 
 SRL „Slavena 

Lux” 

     

Lotul I 

Peşte preparat şi 

conserve de peşte 

      

Peşte congelat fără 

cap, tip Hec 

 
60 kg 44,17 53,0 2650,0 3180,0 

Peşte congelat fără 

cap, tip Scumbrie 

 
60 kg 58,33 70,0 3500,0 4200,0 

Peşte congelat fără 

cap, tip Nototenia 

 
60 kg 44,17 53,0 2650,0 3180,0 

Pește sărat Tip 

Hering fileu, fără 

cap, în ulei,   

 

 

75 kg 58,4 70,08 4380,0 5256,0 
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Total     13180,0 15816,0 

Lotul III 

Conserve 

  
    

Gem în asortiment 
Borcane de sticlă 

nu mai puțin de 

0,72 kg 

 

30 kg 24,17 29,0 725,0 870,0 

Suc de fructe 

limpezit, în asortim,  în 

tetrapac.  la 1 litru (fără 

conservanţi,) 

 

500 litri 10,83 13,0 5416,67 6500,0 

Porumb dulce  

în tetrapac (fără 

conservanţi,) 

 
50 kg 23,5 28,2 1175,0 1410,0 

Mazăre verde  

Borcane de sticlă nu 

mai puțin de 0,5 kg 

 
150 kg 14,58 17,5 2187,5 2625,0 

Pastă de tomat  

(25 %) Borcane de 

sticlă nu mai puțin 

de 0,5 kg 

 

80 kg 27,08 32,5 2166,67 2600,0 

Total     11670,83 14005,0 

Lotul V 

Diverse produse 

alimentare 

 
     

Ceai  Tip „Tess”, 

pachete nu mai puțin de 

100 gr. 

 
25 kg 81,67 98,0 2041,67 2450,0 

Ulei vegetal de 

floarea soarelui 

Rafinat, deodorizat 

 
200 litri 30,83 37,0 6166,67 7400,0 

Ulei vegetal de 

floarea soarelui 

Nerafinat 

 
150 litri 30,83 37,0 4625,0 5550,0 

Lavaş 
0,29-0,35 kg/bucata       

 40 kg 30,55 33,0 1222,0 1320,0 

Aluat foietaj 
 Fără drojdie 

 70 kg 21,29 23,0 1490,3 1610,0 

Fulgi de porumb 

(cereale) GLAZURAȚI 

În pachete de pîna la 1 kg 

 
80 kg 54,16 64,99 4333,2 5199,2 

Fructe uscate  80 kg 40,08 48,1 3206,67 3848,0 
Frunze  de dafin   1 kg 112,5 135,0 112,5 135,0 
Cacao   3 kg 100,0 120,0 300,0 360,0 
Stafide  24 kg 49,17 59,0 1180,0 1416,0 

Oţet De masă, 9 %  36 litri 7,0 8,4 252,0 302,4 
Sare iodată  120 kg 4,83 5,8 580,0 696,0 

Total     25510,0 30286,0 

Lotul VI 

 Paste făinoase 
 

     

Tăiţei de casă, cu ou 
În pachete de pîna la 1 kg 

 100 kg 26,67 32,0 2666,67 3200,0 

Paste făinoase, cal. 

Super. În 

asortiment din 

sorturi tari (la 

fierbere să nu se 

 

250 kg 13,0 15,6 3250,0 3900,0 
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fărîme) În pachete de 1 

kg  

Total     5916,67 7100,0 

          Lotul VIII 

Ouă de masă 
  

    

Ouă /gaina, de masă  7200 buc. 1,95 2,34 14040,0 16848,0 

Total     14040,0 16848,0 

                   TOTAL CONTRACT    70317,5 84055,0 

 
SRL „Alim 

Total” 
     

Lotul II 

Produse cerealiere 

      

Crupă de griș 

În pachete de 1 kg 
 70 kg 9,47 11,37 662,9 795,9 

Crupă de arpacaş  

în pachete de 1 kg 
 60 kg 7,67 9,2 460,2 552,0 

Crupă de ovăz (fulgi)  

În pachete de 1 kg 
 50 kg 12,39 14,87 619,7 743,5 

Crupe de porumb  

În pachete de 1 kg 
 150 kg 10,83 13,0 1624,5 1950,0 

Crupă de hrişcă 

În pachete de 1 kg 
 150 kg 28,33 34,0 4249,5 5100,0 

Crupe arnăut 
 În pachete de 1 kg 

 120 kg 11,42 13,7 1370,4 1644,0 

Crupă de orz  

În pachete de 1 kg 
 60 kg 7,67 9,2 460,2 552,0 

Crupă de grîu  

În pachete de 1 kg 
 80 kg 7,67 9,2 613,6 736,0 

Făină de grîu 
CALIT.SUPER. 
În pachete de 1 kg 

 60 kg 9,75 11,7 585,0 702,0 

Zahăr   900 kg 14,81 16,0 13329,0 14400,0 
Orez  

Șlefuit, cu bob rotund 

întreg 
 În pachete de 1 kg 

 250 kg 13,33 16,0 3332,5 4000,0 

Mazăre uscată 

Șlefuită, întreagă  

În pachete de 1 kg 
 150 kg 8,47 9,15 1270,5 1372,5 

Fasole uscată  

În pachete de 1 kg 
 150 kg 24,66 26,63 3699,0 3994,5 

Total     32277,0 36542,0 

Lotul IX 

Legume și fructe 

proaspete 

  

    

Cartofi  
Întregi, curați, neatacați 

de vătămători, cu 

diametru nu mai mic 

de 8 cm, albi, 

 

2500 kg 5,09 5,5 12725,0 13750,0 

Morcov  
Întregi, curați, neatacați 

de vătămători, 

neramificați 

 

350 kg 5,56 6,0 1946,0 2100,0 

Ceapă  
Întreagă, curată, neatacată 

de vătămători 

 
550 kg 5,56 6,0 3058,0 3300,0 

Sfeclă roșie  

Întreagă, curată, neatacată 

de vătămători, 

cilindrică, cu 

diam.nu mai mic de 

 

300 kg 6,2 6,7 1860,0 2010,0 
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10 cm 
Varză proaspătă 

Întreagă, curată, 

neatacată de 

vătămători, necrăpată 

 

750 kg 9,91 10,7 7432,5 8025,0 

Mere Proaspete, întregi, 

fără lovituri și 

deteriorări, grutatea 

fructului nu mai 

puțin de 100 gr., 

produs autohton 

 

1000 kg 5,23 5,65 5230,0 5650,0 

Usturoi  
Întreg, curat, fără semne 

de alterare, produs 

autohton 

 

25 kg 40,54 43,78 1013,5 1094,5 

Total     33265,0 35929,5 

                   TOTAL CONTRACT    65542,0 72471,9 

 SRL „Dușa & 

Co” 

 
    

Lotul VII 

Citrice 

  
    

Lămîie   150 kg 20,83 25,0 3125,0 3750,0 
Mandarine   200 kg 20,0 24,0 4000,0 4800,0 
Portocale   200 kg 20,0 24,0 4000,0 4800,0 
Banane   200 kg 20,42 24,5 4083,33 4900,0 

                   TOTAL CONTRACT    15208,33 18250,0 

 
SA 

„Cahulpan” 
     

Lotul IV 

Produse de 

panificație și 

patiserie  

  

    

Pâine de grîu Calit.I, 

feliată, ambalată, cel puțin 

0,45 kg/buc. 

 
4800 buc. 6,25 6,75 30000,0 32400,0 

Biscuiți de ovăs  

Fără ulei de palmier 
 50 kg 35,09 42,11 1754,5 2105,5 

Biscuiţi zaharoşi Fără 

ulei de palmier 
 50 kg 25,39 30,47 1269,5 1523,5 

Covrigi  50 kg 23,17 25,02 1158,5 1251,0 

Covrigi de cozonac  20 kg 22,9 24,73 458,0 494,6 

Chifle 0,09 kg/buc.  

Cu zahăr pudră 

 
5500 buc. 3,12 3,37 17160,0 18535,0 

Chec 0,075 kg/buc.  350 buc. 4,7 5,64 1645,0 1974,0 

Ruladă biscvit cu 

magiun, fără 

conserv.  

 

100 kg 65,6 78,72 6560,0 7872,0 

Ruladă biscvit cu 

halva, fără conserv.  
 

100 kg 73,6 88,31 7360,0 8832,0 

Ruladă De 

ciocolată cu nuci, 

fără conserve. 

 

100 kg 73,6 88,32 7360,0 8832,0 

Pesmeți cu stafide  40 kg 47,71 51,53 1908,4 2061,2 

                   TOTAL CONTRACT    76633,9 85880,8 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Slavena Lux” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Alim  Total” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Vîrticuș Grup” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Baguette” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SA „Cahulpan” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SA „IUGinterTRANS” 06.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Dușa & Co” 06.01.2022 SIA RSAP, 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) 

 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). 

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprind

erea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocie

re/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/acor

dului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL „Vîrticuș 

Grup” 

 
nr.3 13.01.2022 

1
5
8
0
0
0
0
0
-6

 

195650,0 234780,0 30.06.2022 

SRL „Slavena 

Lux” 

 
nr.4 

13.01.2022 
70317,5 84055,0 30.06.2022 

SRL „Alim  

Total” 

 
nr.5 

13.01.2022 
65542,0 72471,9 30.06.2022 

SA „Cahulpan”  nr.6 13.01.2022 76633,9 85880,8 30.06.2022 

SRL „Dușa & 

Co” 

 
nr.7 

13.01.2022 
15208,33 18250,0 30.06.2022 
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 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. 



DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigii publice

Nr. 24 din 23.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Unsheni
Localitate mun. Unsheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Nationallm.T
Numdr de telefon 023622577
NumIr de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria uneheni@vahoo.com
Adresa de internet www.ungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Racovila T atiana, +37 3 697 29897,
racovita. tat iarn@,maiLru

Tipul procedurii de atribuire aplicate rLicitalie deschisd

Procedura de achizitie reoetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizifiei Produse lactate pentru semestrul I al anului
2022

Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1 637 584226 1 70
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD - 1 637 5 84226t7 0?tab:contract-notice
Data publicdri 22.1r.2021

Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; a yptender.md

Procedura a fost inclusf:in planul de
achizifii publice a autoriti{ii contractante

lDa nNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
http : //ungheni.md/wp-
content/upl oadsl2}2I l0 1 /Planul-de-
achizio/oC8%9Bii-2021 - 1 .pdf

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul: htps://mtender.gov.md/plans/ocds-
b3 wdp 1 -MD -1 637 58 4226 17 0

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de finanfare lBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatd 1ei, fdrd TVA) I 342 500,00



3. Clarificiri privind docrrmentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

5. Pini la termenul-limiti (data t3.12. 202L, ora_li : 00 ), au depus oferta 5 ofertanfi:

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

Data'solieitErii, clarifi elrilor
Denumirea operatorului economic
Sxpunerea su.Cciht{,a solicitlrii de
clarificaie
Expunerea.succint[:,a,:rlspunsului

Rezumatul modificlfiior
,Plblicat0 in,:BAiPlalte, mijloacelor: de
informare (dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Tefmen.Iimiti db depuneie,;i deschidere a
ofer1elor,ptrelun$it, (dupd caz)'

[Indicayi numdrul de zileJ

N'i' ::Denumirea bperatoiului
economrc

IDNO

1. SA"Lactis" 1003602151429 Administrator Angheluti Gheorehe
2. SA"Incomlac" r002602006326 Administrator Jardan Vladimir
3. SA"Fabrica de Unt din Floresti" 10036070r1922 Administrator Grieoras Pavel
4. ICS"Lampol"SRL 1002600024308 Administrator Ionita Serehei
5. SRL"Alim Total" 1014600000912 Administrator Bahcivanii Serehei

SA"Lactis" SA"Incomlac" ICS"Lampol"SRL

Propunerea tehnicd, prezerltat prezentat prezentat
Propunerea financiar6 prezentat ptezentat ptezenlat
DUAE . prezer,J,at prezentat prezenlat

ptezenlal ptezental ptezefial

Cerere de partiCipare pTezefrtat prezentat ptezentat
Declaratia privind valabilitatea ofertei ptezentat orezentat
Certificat privind lipsa datoriilor de
Bugetul de Stat

ptezentat prezentat prezentat

prezeffiat prezentat prezentat



, efiiftc at de ino fensi v itate I
c al itatelc onformitate/s anitar veterinar

pTezental prezentat ptezerfial

Certificat de delinere a laboratorului
atestat pentru efectuarea controlului
calitatii

ptezenlal prezefiat I prezental

Aulorizalia sani tar-veterinard de
funclionare a depozitelor gi incdperilor
de pistrare

ptezentat ptezentat 1 prezer:::

Autoriza{ia sanitard de funcfionare
eliberat de ANSA

prezentat

Autoiza[ia s anbitar-ve ter inafi . d e
funclionare a transportului specializat

ptezenlat

Certificat de cont deschis in banc6 ptezefial ZenIaI ::-:-:,::

Denumire document
Denumirea operatorului ec'-rnourir

SA"Fabrica de Un::'- Sl.---:--- ,:-="-
Floresti"
D ocumentele ce crr n-rriruie oferta

(Se va consemna 7r;q 3-.11=--; aa:.-a:a?-.:a!. nri
. 

" 
-i-'l:.t:.it

Propunerea tehnicd zen-e-_ ::3z3t3t
Propunerea financiard prezenl3- prezentat
DUAE prezei-: prezentat

Garantia pentru oferti prez3r.-: prezentat

Documente de calificare
Se va consentna prin: pre:enta' neprezentat, nu

coresDttnde
Cerere de oarticipare prezenlat ptezentat
Declaratia privind valabilitatea ofertei prezentat

Certificat privind lipsa datoriilor de Bugetul de

Stat
prezentat prezentat

Dovada inresistrdrii persoanei iuridice prezentat ptezentat
Certificat de inofensi vitate I
calitatelconformitate/sanitar veterinar

prezentat prezentat

Certificat de delinere a laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului caht6tii

prezenlat prezentat

Autorizalia sanitar-veterinard de funclionare a

depozitelor si incdperilor de p6strare
prezentat prezentat

Autoizalia sanitard de funclionare eliberat de
ANSA

ptezenlal prezentat

Autorizafia sanbitar.veterinard de funcfionare a
transportului: specializat

prezenlat prezentat

Certificat de cont deschis in bancd otezenlal prezentat

(Informalia privind denumirea docamentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preT,entat, neprex,entat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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



Ilenumirea
operatorylui

economrc

PrefuI
ofertei
(era

TVA)*

Cantitate',
qi.unitate

'de
misuri '

,,CorCSpUng
,,',ereA: cu ,

ceiinlete de
calificare

,Goreqpun ,,

efe* eU:
specilicafiil

etehnice
Lotul l
Capcaval cu cheag tare

SA"Fabrica de Unt
din Floresti"

112034,00 1300 kg + +

ICS"Lampol"SRL 113750,00 1300 ks -r +

SA"Lactis" rr4833.33 1300 ks + -r

SRL"Alim Total" 129857 -00 1300 ks -1- T

Lotul2
Chefir

SA"Lactis" 64444,44 12000 buc t -r

SA"Incomlac" 79444.44 12000 buc -r -l-

SA"Fabrica de Unt
din Floresti"

99960,00 12000 buc + T

Lotul3
Iaurt natural

SA"Lactis" 187950.00 35000 buc +
ICS"Lampol"SRL 22685r.85 35000 buc -r

Lotul4
Lapte pasteurizat

SA"Incomlac" 463842.s9 43000 I 'r
SA"Fabrica de Unt

din Floresti"
465690,00 43000 I 'r

SA"Lactis" 467027.78 43000 I +

Lotul5
Smintini dulce

SA"Lactis" 14351.85 500 ks +

SA"Fabrica de Unt
din Floresti"

15545,00 500 kg +

Lotul6
Brinzil de vaci

SA"Fabrica de Unt
din Floresti"

246687,00 5100 kg

SA"Lactis" 257833.33 5 100

SA"Incomlac" 279555,56 5100 k
Lotul T

Brfinzici dulce
degresati cu stafide,
vanilie

SA"Lactis" 180250,00 35000 buc ,

ICS"Lampol"SRL 181481.48 35000 buc -
SA"Incomlac" r87962.96 35000 buc

Lotul8
Unt firinesc

SA"Lactis" 236388.89 2300 ks + +

SA"Fabrica de Unt
din Floresti"

238510.00 2300 kg -t- +

lCS"Lampol"SRL 247037.04 2300 ke T +

SRL"Alim Total" 301714.00 2300 ke + +

SA"Incomlac" 302407.4r 2300 ke -T +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informa\ia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va

consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tfi cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Motivul



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 aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prepi cei mai scazut I
Costul cel mai scdzut n
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 ror

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofert[ Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparf,rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
I0tUlui

Denumirea
operatorului

ec0lloilllc:,:

Cantitate qi

unitate de
,: mlsurfl

Prelul unitar
(fnrn TYA)

Preful total
ffIrn TVA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Lotul l
Ca$caval cu

cheag tare

SA"Fabrica
de Unt din
Floresti"

1300 kg 96,18 112034.00 L34446,00

Lotul2
Chefir

SAotLactis" 1200Obuc 5r37 64444.44 69600,00



Lotul3
Iaurt natural

SA"Lactis' 35000 buc 5r37 187950,00 203000,00

Lotul4
Lapte
pasteurizat

SA'Incomlac" 43000 r 10,787 463842,59 500950,00

Lotul5
Sm6ntini
dulce

SAttLactistt 500 kg 28,70 14351,85 15500,00

Lotul6
Brinzd de
vaci

SA"Fabrica
de Unt din
Floresti"

5100 kg 48,37 246687,00 266424,00

Lotul T
Brinzic[
dulce
degresati
stafide,
vanilie

SAttLactistt 35000 buc 5,15 180250,00 194600,00 
i

Lotul S

Unt tirinesc
SAttLactistt 2300 kg 102,78 236388,89 255300,00

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizi{iile publice)

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

SA"Lactis" 23.12.2021 e-mail
SA"Incomlac" 23.12.202r e-mail
SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

23.12.2021 e-mail

ICS"Lampol"SRL 23.12.2021 e-mail
SRL"Alim Total" 23.12.202L e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic6 dec6t pragurile pr"evdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizifiile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
miiloace electronice si/sau fax n

prin

n 1 1 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

| 11 zile incazul transmiterii comunicdrii
miiloace electronice si/sau fax n

prin

I 16 zile incaztlJ netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n



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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

• Valoarea ~ontractului Termen de 
Numărul 

~ 
valabilitate 

""'';& 
Denumirea şi data ;?; al 

operatorului contractului/ 
Cod CPV 

contractului/ 
economic acordului-cadru :!l fără TVA inclusiv TV A 

- acordului-
.cadru 

!& 

SA"Lactis" 10 
03.01.2022 

15800000-
683385,18 738000,00 30.06.2022 

6 
SA"Incomlac" 11 03.01.2022 15800000 463842,59 500950,00 30.06.2022 

SA"Fabrica de Unt 12 03.01.2022 15800000 
358721,00 400870,00 

30.06.2022 
din Floreşti" 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Temovschi Dionisie 
(Nume, Prenume) 

L. Ş. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

nr. 01 din 12  ianuarie 2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 

Localitate Or. Chișinău 

IDNO 1003600151643 

Adresa Burebista 93 

Număr de telefon 022-55-96-46 

Număr de fax 022-55-96-46 

E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 

Adresa de internet http://mama-copilul.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Cebuc Corina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Achiziționarea gazelor medicale 

Cod CPV 24111500-0 

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-1639749352434 

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

b3wdp1-MD-1639749352434 

Data publicării: 17.12.2021 

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: 

https://www.mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-

publice/plan-de-achizi-ii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) - Nu se aplică 

Data:  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

Link-ul:- 

Sursa de finanțare -Buget CNAM; 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 214 000 lei 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

(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  27.12.2021 , ora 15:00 ) au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. ICS TehGaz Grup SRL  1006600041260 Tomșa Tatiana 

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

către operatorii economici: 

 

Denumire document ICS TehGaz Grup SRL 

DUAE prezentat 

Cerere de participare, conform anexei nr.7 prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei 

nr.8 

prezentat 

Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 prezentat 

Specificații de preț, conform anexei nr. 23 prezentat 

Raportul financiar pentru anul precedent. prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul 

național. 

prezentat 

Aviz sanitar; prezentat 

Autorizație sanitară de funcționare 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 1// 

Oxigen lichid 

ICS TehGaz Grup SRL 76 500,00 9 tone + + 

 Lotul 2 // 

Oxigen în 

butelii 

ICS TehGaz Grup SRL 123 500,00 780 butelii + + 

Lotul 3// 

Bioxid de 

carbon în 

butelii 

 

ICS TehGaz Grup SRL 13 541,67 

 

65 butelii + + 
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* 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 s-a solicitat 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

(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: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

14.  

Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a expediat în adresa instituțiilor 

medicale o circulară prin care ne informează că Centrul va iniția o procedură de licitație deschisă 

privind Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022, 

dar ținînd cont de termenii legali  pentru inițierea și desfășurarea procedurii, în scopul asigurării 

tratamentului continuu al pacienților, grupul de lucru urmează să decidă referitor la achiziționarea 

necesarului de gaze medicale pentru o perioadă determinată, pînă în luna februarie inclusiv. În acest 

context, examinînd demersul dlui Vasili Ghirju, șef Serviciu Gaze medicale despre necesarul instituției pentru 

lunile ianuarie, februarie 2022, grupul de lucru a hotarît de a reduce cantitățile pentru loturile 2, 3 conform 

tabelului și de a anula Lot 1 //Oxigen lichid. 

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  TehGaz Grup SRL 
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Denumire 

Loturi Cantitate  

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

estimată 

Preț 

fără 

TVA  

Preț 

cu 

TVA 

Sumă 

fără 

TVA  

Suma cu 

TVA  

Producătorul 

Lot 2 //Oxigen 

în butelii (6,3 

m3) 

130 butelii 118 560,00 158,33 190,00 20582,90 24700,00 
Moldova/ 

TehGaz Grup 

SRL 

Lot 3// Bioxid 

de carbon în 

butelii CO2 

(25kg) 

10 butelii 10 920,00 208,34 250,00 2083,40 2500,00 
Moldova/ 

TehGaz Grup 

SRL 

Total       

    22666,30 27200,00 

  

 

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  

TehGaz Grup SRL 05.01.2022  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: Se aplică art. 32 alin 3 lit.b din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice. 

 

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: 
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Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ acordului-

cadru 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/ac

ordului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

TehGaz 

Grup 

SRL 

CS 01 05.01.2022 

2
4
1
1
1
5

0
0
-0

 

22666,30 27200 
Pînă la  

28.02.2022 

 

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 SEAMA

de atribuire a contractului de achizi|ii publice V 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. J_din 12,01.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Consiliul raional Cau^eni
Localitate or. Cau^eni,
IDNO 1007601010921
Adresa or. Cau§eni, bd. M. Eminescu, 31.
Numar de telefon 024323088; 024323180,
Numar de fax 024322650
E-mail oficial achizitiipublicel 7@gmail.com, 

conscauseni@mail.ru
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Apetrii Olga, (0243) 2-30-88.
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2. Date cu privire la procedure de atribuire:

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

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639753983487
Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru

Bunuri f Servicii □ Lucrari

Obiectul achizifiei ’’Procurarea produselor petroliere pentru anul
2022”

Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului zuvernamental www.mtender.20v.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640614599291
Link-al https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD-1640614599291 ?tab=contract-notice
Data publicarii: 27.12.2021

Platforma de achizi|ii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante

Data: Da
Link-ul: https://causeni.md/2022/01/05/planul-de- 
achizitie-al-consiliului-raional-causeni-pentru-anul- 
2022modificat/

Anunt de intentie publicat in DAP (dupa caz)

Tehnici si instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie
Vbicitatie electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare VBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse exteme; aAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimate (lei.fara TVA) 236 425,0 lei
1

mailto:7@gmail.com
mailto:conscauseni@mail.ru
http://www.causeni.md/
http://www.mtender.20v.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
https://causeni.md/2022/01/05/planul-de-achizitie-al-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2022modificat/


3. Clarificari privind documenta(ia de atribuire:

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

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

4. Modificari operate in documentajia de atribuire:

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

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

[Indicafi sursa utilizata fi data publicarii]

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

[Indicafi numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 05.01.2022, ora 14:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1. SRL ’’Lukoil-Moldova” 1002^01005897 Simonov Dumitru

2 Petrom Moldova SRL 1002600045798 Mircea Mariana
6. Informatii privind ofertele depuse §i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de 

catre operatorii cconomici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL ’’Lukoil- 
Moldova”

Petrom 
Moldova SRL

Operator 
economic 3

Operator 
economic 

n

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica prezentat Sistem
Propunerea financiara prezentat Sistem
DUAE prezentat Sistem
Garanfia pentru oferta 
(dupa caz)

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

Oferta prezentat Sistem
Certificat de inregistrare a 
intreprinderii

prezentat Sistem

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezentat Sistem

Certificat privind lipsa sau 
existenta restan|elor fata de buget 
public national

prezentat Sistem

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor,

prezentat Sistem

2



identificata prin referire la 
specificafii sau standard 
relevante
Formularul standard al
Documentului Unic de Achizipi 
European (DUAE)

prezentat Sistem

Specifica|ii tehnice prezentat Sistem
Specifica|ii de pre| prezentat Sistem
Prezentarea actului ce atesta 
dreptul de a livra/ presta bunuri/ 
servicii

prezentat Sistem

Raportul financiar an.2020 prezentat Sistem
Lista statiilor PECO prezentat Sistem

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerintele din 
documentafia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
operatorului 

economic

Pre|ul 
ofertei
(farS

Cantitate si 
unitate de 

masura

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice
Denumirea 

lotului

’’Procurarea 
produselor 
petroliere pentru

SRL ’’Lukoil- 
Moldova”

TV A)*
236 425,0 14700 litri + +

anul2022” Petrom Moldova 
SRL

237 772,50 14700 litri sistem sistem

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale
(Informafia privind ’’Corespunderea cu cerinfele de calificare ” fi ’’Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” tn cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data 
c nil nitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
nnpratnrnlni pnnnnmic

9. Ofertanfii respin^i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________
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11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
Cel mai bun report calitate-cost □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

Atribuirea contractului de achizifie publica:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TVA)

Prefultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 
TVA)

’’Procurarea 
produselor petroliere 
pentru anul2022”

SRL ’’Lukoil- 
Moldova”

14 700 litri 19,30 236 425,0 283 710,0

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Lukoil-Moldova” 06.01.2022 e-mail
Petrom Moldova SRL 06.01.2022 e-mail

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

16. Termenul de a^teptare pentru incheierea contractului:

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

У 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □__________
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □
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In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice

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

(Selectafi termenul de a^teptare respect at. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de atpeptare, se efectueaza in conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achizifie incheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

intreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractuluifara TV A

inclusiv 
TVA

SRL ’’Lukoil- 
Moldova’’ Cu capital 

strSin 4
12.01.2022 09100000-0

236 425,0 283 710,0
31.12.2022

18. Informafia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul tn care la procedura de achizifie publica au fast aplicate criterii de durabilitate p s-a incheiat 
contract/contractepentru lot/loturipentru care au fast aplicate criterii de durabilitate):

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotuldoturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa^urarii procedurii 
de achizijie, fapt pentru cure poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Prenume)
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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. 1D din 12.01.2022 .    

 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala primară-grădiniță „A.Donici” 

Localitate Mun. Cahul  

IDNO 1012620009706 

Adresa Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20 

Număr de telefon 029947238 

Număr de fax  

E-mail oficial  scoalaprimaradonici@gmail.com 

Adresa de internet  

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

mail) 

G. Parvana, 079436993 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  

 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1639988512913 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048958/ 

Data publicării: 20.12.2021 

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) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 

electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 188700,0 
 

 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  23 dec 2021, 14:17 

Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639988512913
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitare corectare anunț de modificare. 

Expunerea succintă a răspunsului  Anunțul de participare este modificat. 

Data transmiterii 28 dec 2021, 09:57 

 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Anunțul de participare este modificat. 

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) 

[5 zile] 

 Până la termenul-limită (data 02.01.2021, ora 14:59), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SRL „Slavena Lux” 1002600003240 A.Smirnov 

2. SRL „Alim  Total” 1014600000912 S.Bahcivanji 

3. SRL „Baguette” 1014600037741 E.Bolșacova 

4. SA „Cahulpan” 1003603007486 V.Culidobri 

5. SA „IUGinterTRANS” 1003610000214 I.Patloja 

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

către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

SRL 

„Slavena 

Lux” 

SRL „Alim  

Total” 

SRL 

„Baguette” 

SA „Cahulpan” SA 

„IUGinterTRA

NS” 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 

financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 

ofertă 

(după caz) 

     

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificat de 

înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

1. Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii 

impozitelor, 

contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 

contului bancar 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 

conformitate sau alt 

certificat ce confirmă 

calitatea produsului 

oferit  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-

venerinară pe 

transport / Paşaport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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sanitar al 

transportului 
Autorizaţie sanitară de 

funcţionare 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea 

capacităților și 

experienței pentru cel 

puțin trei ani de 

activitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Contract cu abatorul 

la produse din carne 
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)) 

 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitat

e și 

unitate 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespundere

a cu 

specificațiile 

tehnice 

Lotul I 

Peşte preparat şi 

conserve de peşte 

SRL „Slavena Lux” 12850,0  + + 

SRL „Baguette” 13370,0  + + 

Lotul II 

Produse cerealiere 

SRL „Slavena Lux” 24492,92  + + 

SRL „Alim Total” 24514,03  + + 

SRL „Baguette” 25522,95  + + 

Lotul III 

Conserve 

SRL „Slavena Lux” 19702,0  + + 

SRL „Baguette” 21371,75  + + 

Lotul IV 

Produse de 

panificație și 

patiserie 

SA 

„IUGinterTRANS” 

35965,05  + + 

SA „Cahulpan” 75157,8  + + 

Lotul V 

Diverse produse 

alimentare 

SRL „Slavena Lux” 15169,45  + + 

SRL „Baguette” 15309,0  + + 

Lotul VI 

Paste făinoase 

SRL „Slavena Lux” 3079,17  + + 

SRL „Alim Total” 3984,95  + + 

SRL „Baguette” 3996,20  + + 

Lotul VII 

Citrice 

SRL „Alim Total” 45160,0  + + 

SRL „Baguette” 45161,0  + + 

Lotul VIII 

Ouă de masă 

SRL „Alim Total” 1467,5  + + 

SRL „Slavena Lux” 1477,0  + + 

SRL „Baguette” 1935,0  + + 

* 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) 

 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 Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
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solicitării operatorului economic 

    

 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „IUGinterTRANS” Se respinge oferta din motiv că nu a fost prezentată 

conform cerințelor autorității contractante. 

  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: __________________________________                 

 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) 

 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   

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 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  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar, 

fără TVA 

Prețul 

unitar, 

cu TVA 

Prețul 

total,  

fără TVA 

Prețul 

total, 

 cu TVA 

 SRL „Slavena 

Lux” 

     

Lotul I 

Peşte preparat şi 
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conserve de peşte 

Peşte congelat fără 

cap, tip Hec 

 
200 kg 45,75 54,9 9150,0 10980,0 

Pește sărat Tip 

Hering fileu, fără 

cap, în ulei, 

 
60 kg 61,67 74,0 3700,0 4440,0 

Total     12850,0 15420,0 

Lotul II 

Produse cerealiere 

      

Crupă de griș  

Ambalaj de 1 kg 
 15 kg 10,0 12,0 150,0 180,0 

Crupă de mei 
 Ambalaj de 1 kg 

 17 kg 10,83 13,0 184,17 221,0 

Crupă de ovăz (fulgi) 

Ambalaj de 1 kg 
 20 kg 12,92 15,5 258,33 310,0 

Crupe de porumb 

Ambalaj de 1 kg 
 180 kg 10,17 12,2 1830,0 2196,0 

Crupă de hrişcă 

Ambalaj de 1 kg 
 130 kg 28,92 34,7 3759,17 4511,0 

Crupe arnăut  
Ambalaj de 1 kg 

 110 kg 10,42 12,5 1145,83 1375,0 

Crupe de arpacaș 

Ambalaj de 1 kg 
 100 kg 7,17 8,6 716,67 860,0 

Crupe de orz 
 Ambalaj de 1 kg 

 100 kg 7,29 8,75 729,17 875,0 

Fulgi de porumb 

(cereale) 

Ambalaj de 1 kg 

 10 kg 28,33 34,0 283,33 340,0 

Orez Ambalaj de 1 kg  

Șlefuit, cu bob rotund 

întreg 
 150 kg 13,33 16,0 2000,0 2400,0 

Cus-cus  

Calitate superioară 

Ambalaj de 1 kg 
 50 kg 27,5 33,0 1375,0 1650,0 

Mazăre uscată 

Ambalaj de 1 kg  

Șlefuită, întreagă 
 180 kg 8,8 9,5 1584,0 1710,0 

Fasole uscată 

Ambalaj de 1 kg 
 200 kg 24,07 26,0 4814,0 5200,0 

Făină de grîu 

Calit.super. 
 20 kg 7,88 9,45 157,75 189,0 

Zahăr   350 kg 15,73 16,2 5505,5 5670,0 

Total     24492,92 27687,0 

Lotul III 

Conserve 

  
    

Mazăre verde 
 Borcane de sticlă nu mai 

puțin de 0,5 kg 

 
40 kg 14,47 17,36 578,67 694,4 

Castraveți murați  150 kg 24,17 29,0 3625,0 4350,0 
Ciuperci conservate 
Borcane de sticlă nu mai 

puțin de 0,85 kg 

 
80 kg 28,33 34,0 2266,67 2720,0 

Pastă de tomat (25 %) 

Borcane de sticlă nu mai 

puțin de 0,5 kg 

 
80 kg 27,5 33,0 2200,0 2640,0 

Suc de fructe  
limpezit, în asortim,  în 

tetrapac.  la 2 litri (fără 

conservanţi,) 

 

1000 litri 10,83 13,0 10833,33 13000,0 

Gem în asortiment 
Borcane de sticlă nu mai 

 8,5 kg 23,33 28,0 198,33 238,0 
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puțin de 0,72 kg 

Total     19702,0 23642,4 

       

Lotul V 

Diverse produse 

alimentare 

 
     

Brînzică dulce  
Fără conservanți, în 

pachete de hîrtie la 0,1 

kg/buc. 

 

300 buc. 6,48 7,0 1944,0 2100,0 

Ceai  Tip „Tess”, 

pachete nu mai puțin de 

100 gr. 

 
2 kg 90,0 108,0 180,0 216,0 

Ulei vegetal de 

floarea soarelui 

Nerafinat 

 
350 litri 31,75 38,1 11112,5 13335,0 

Lavaş0,29-0,35 

kg/bucata 
 15 kg 32,03 34,6 480,45 519,0 

Borș acru  

În sticle de 1 litru 
 70 litri 7,0 8,4 490,0 588,0 

Chiper negru măcinat  1 kg 183,33 220,0 183,33 220,0 

Chiper negru boabe  0,5 kg 262,5 315,0 131,25 157,5 
Oţet  

De masă, 5-6 % 
 

10 litri 6,67 8,0 66,67 80,0 

Sare iodată În pachete 

de 1 kg 
 100 kg 5,0 6,0 500,0 600,0 

Stafide   1 kg 50,83 61,0 50,83 61,0 

Bicarbonat de sodiu  2 kg 15,21 18,25 30,42 36,5 

Total     15169,45 17913,0 

Lotul VI 

 Paste făinoase 
 

     

Tăiţei de casă, cu ou 
În pachete de pîna la 1 kg 

 15 kg 27,5 33,0 412,5 495,0 

Paste făinoase, cal. 

Super. În 

asortiment din 

sorturi tari (la 

fierbere să nu se 

fărîme) În pachete de 1 

kg  

 

200 kg 13,33 16,0 2666,67 3200,0 

Total     3079,17 3695,0 

                   TOTAL CONTRACT    75293,54 88357,40 

 
SRL „Alim 

Total” 
     

Lotul VII 

Citrice 

  
    

Lămîie   30 kg 20,2 24,24 404,0 484,8 

Banane   1200 kg 22,65 27,18 27180,0 32616,0 
Mandarine    800 kg 21,97 26,37 17576,0 21096,0 

Total     45160,0 54196,8 

          Lotul VIII 

Ouă de masă 
  

    

Ouă /gaina, de masă  750 buc. 1,96 2,35 1467,5 1762,5 

Total     1467,5 1762,5 

                   TOTAL CONTRACT    46627,5 55959,3 

 
SA 

„Cahulpan” 
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Lotul IV 

Produse de 

panificație și 

patiserie  

  

    

Pâine de grîu  

Calit.I, feliată, ambalată, 

cel puțin 0,45 kg/buc. 

 
4640 buc. 6,25 6,75 29000,0 31320,0 

Pâine de secară feliată, 

ambalată, cel puțin 0,4 

kg/buc. 

 
910 buc. 7,62 8,23 6934,2 7489,3 

Biscuiți de ovăs  

Fără ulei de palmier 
 100 kg 35,09 42,11 3509,0 4211,0 

Biscuiţi zaharoşi Fără 

ulei de palmier  

Cu nuci, stafide 

 
100 kg 25,39 30,47 2539,0 3047,0 

Turte dulci  
Fără ulei de palmier 

 180 kg 26,69 32,03 4804,2 5765,4 

Covrigi  120 kg 23,17 25,02 2780,4 3002,4 
Chifle  
Cel puțin 0,08 kg/buc.   

 300 buc. 3,12 3,37 936,0 1011,0 

Chec  
Cel puțin 0,075 kg/buc. 

Ambalat. 

 
3850 buc. 4,7 5,64 18095,0 21714,0 

Ruladă biscvit 
 cu magiun, fără 

conservanți 

 
100 kg 65,6 78,72 6560,0 7872,0 

                   TOTAL CONTRACT    75157,8 85432,1 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Slavena Lux” 05.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Alim  Total” 05.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SRL „Baguette” 05.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SA „Cahulpan” 05.01.2022 SIA RSAP, e-mail 

SA „IUGinterTRANS” 05.01.2022 SIA RSAP, 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) 

 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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 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului/acord

ului-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL „Slavena 

Lux” 

 
nr.2 12.01.2022 

1
5
8
0
0
0
0
0
-6

 

75293,54 88357,40 30.06.2022 

SRL „Alim  

Total” 

 nr.3 
12.01.2022 46627,5 55959,3 30.06.2022 

SA „Cahulpan”  nr.4 12.01.2022 75157,8 85432,1 30.06.2022 

 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. 



1.

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice tr

Nr 3 Din 04.01 .2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II}ilT/\M\V l nngtnt Dnn<.1
MUV|/J VWW\jf

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu au fost solicitute

Denumirea autoritdfii contractante Autoritatea administroflvd "Agenfia Nasionald
Transport Auto"

Localitate Mun, Chi;indu.
1

Adresa mun. Chiqindu str. Aleea Gdrii, 6
Numdr de telefon 022-320-960
Numir de fax
E-mail g I o bu. s e r g iu 10)an t a. gov. m d
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact Globu Sergiu

Tipul procedurii de atribuire aolicate Cererea ofertelor de pre{uri
Procedura de achizitie repetati (dun[ caz) Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achizitie Servicii n
Obiectul de achizitie Servicii de nazd
Cod CPV 797 I 3000-5
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atriibuire

Valoarea esfimatd totald q achizi{iei depfueqte 200
000 lei

Procedura de atribuine (inclusiv hnk-ul
procedurii de atribuire)

21048s35
Link-ul:
https : //achizitii. md/ro/pub li c/tender/ 2 I 0 4 B 3 3 5i /
Data publicdrii'. 0 9. I 2. 2 0 2 l

Platforma de achizitii publice utilizat[ r achizitii.md;

D-^^o.lrr-o o fncl i-^l"o; ih nl^-"| 'l^ ^^L:-:+::
rNu

p'irril "","inilrii",'d;;- 
I Lrnk-ul citre planul de achizilii pubiice pubircat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP
Data: -
Link-ul: -

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu este cazul

Sursa de finan{are Buset de stat r
I/-I^-- d *+i--+; /l-; {X,.x'rI//1 |t 4rv4r !o lJrrrrr4t4 vr a , )L/. ) tAnnn nn f-i

Data solicitdrii clarifi cdrillor I1.I2.2021
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitdrii de clarificare Conform SIA RSAP
Expunerea succint[ a rlspunsului Conform SA RSAP

I 3.12.2021

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuiret Nu au fbst operate modificdri

Pini la termenul-limitii (data 23.12.2021, ora 12:!!), au fost depuse i oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNO As o ci a{ii/administr ato r ii
S.R.L. "Delta Forta" 1003600042923 Terzi Nicolai/ Budd Alexei
.S. "Servicii de oazd a MAI" 1010600043506 Sava Sergiu
.S. "Detasamentul de Pazd P:ramilitard'' I too:OOoto+gOZ I vtaainrir Turcanu



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

i De"r"ti.ea ope,'ator,rioi economic ----l-l
Denumire document

rulur economlc
S.R.L.
"Delta
Forfa'

I S.

"Servicii de
pazda
MAI"

I.S.
"Detaqament
ul de Paz[

Paramilitard"
Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnicd prezental prezenlal prezefial
Pronunerea financiard rezentat prezefial DTEZENIAT

DUAE prezentat prezenlal prezenml

Garalfia pentru ofertd preze]JIal pfezenult nu coresprmde

Documente de calificare
Declaralia privind conduita eticd qi
neimplicarea in practici ftrauduloase qi de
corupere

prezentat prezentat neprezentat

Extlas din registnrl de stat al persoanelor prezentat prezentat neprezenat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentzt prezentat neprezeiltat
Certificat de efectuare sistematicl a p1d1ii

impozitelor, contributiilor
prezentat prezentat neprezenutt

Declaralie privind confirmare:r identitS{ii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora
in situatia condamndrii pentrlr participarea la
activitdli ale unei organizalii sau grupdri

prezentat prezentat neprezentat

orur[niuc, pen|'ru coruplrc, rrauqa $vsau spararcL;rrr[nzuc, pell|'ru coruplrc, rrauua gvsa

de bani.
Declaralie privind valabililateii ollertei prezentat prezentat neprezenlal
Declaralie privind dotdrile spr:cifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzf,toare a contractului.

prezentat prezentat neprezenult

Declaratie privind personalul c1e specialitate
propus pentru implementarea r;ontractului

ptezenlat prezentat neprezentat

IUIIIUT rapOrI lUHrICrar ezgil.lilt" Ileprezerrurr
Licenla de activitate, autorizafie cle funclionare prezentat prezentat neprezentat
Informafii despre ofertang incllusiv lista
Beneficiarilor, la care au fost prestate servicii
similare, cu prezentarea actelor doveditoare
(copia contractului)

prezental prezentat neprezentat

Minim 3 recomanddri din partea lSeneficiarilor,
la care au fost prestate servicii sirnilare.

prezentat prezentat neprezenut

uecraraqe privrno buna reputalie qi activitate
ireprosabild

prezenlal prezenlal neprezentat

7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Pentru elucidarea unor neclarititri sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormaf de sclzut) s-a solicitat: Nu au fost solicitute

Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i:

u lttrllul raDort lu

8.

9.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prelul
ofertei
(frr[

TVll*

Cantitate
pi unitate

de
mdsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Servicii de pazd,

S.R.L. "Delta Forfa" 202950,00 lei

12 lunr

+ +

LS. "Servicii de pazd a
MAI''

297Q60,00lei + +

I.S. "Detagamentul de
Paz[ Parrrmilitarf'

273000,00 lei



-!
0.I Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Fentru toate loturile n

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: este un singwr lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scdzut I

12.ln urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

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

ll mi ilonna olanfrnn ino ci /sorr flv

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi cIrii

rl .de Pazi Paialrul+ta.r5" art 69 alin. 6 lit. a)si b) din Legeaprivind achizitrile publice

Denumirea lotului Oper:atorul economic
dese:mnat cAqtigitor

Cantitatea Pre{ul
lunar flrd

TVA

Pneful total
fdrd TVA

Pre{ul total
cuL TVA

Servicii denazil S.R,L. "Delta X'orfa" 12luni 16912.50 lei 202950.00 lei 243540,00 lei

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.R.L. "Delta Forta" 29. I 2.202 I e-mail, postd, SIA RSAP
I.S. "Servrcii depazda MAI" 29. I 2.202 I e-mail, postd, SIA RSAP
I.S. "Detagamentul de PazI Paramilitu'd." 29. I 2.202 I e-mail, postd, SIA RSAP

L4. Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decfit pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 rlin 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

l-l 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gVsau fax
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egald sau mai mare dccit pragurile prevlzute
la aft. 2 alin, (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii cornuniclrii prin
mijloace electronice gi/sau fax

D 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mi ilonna olanfrnn ino si /sqn fq-

15. Contractele de a,chizitie incheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

--r€+-€+lir, {IDNO)

Intreprinder
ea:

,Cu capital
autohton/

tCu capital
-ji#J^w!Lu^_/

tCu capital
strdin

Numdrul qi

data
te++--rert+lui

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termenul de
valabilitate a
contractuluirafa I vA curvA

I S.RL. "Delta Eorta"
IDNO 1003600042923

Cu capital
autohton

Nr.4 din
04.a1.2022

79773000-
5

202950,00
lei

243340,00
lei

3nJ2.2022

Prin prezentt dare de seaimd, grupul de lucru cleclarii cd termenal de usteptare pentru furche|eres
contractului./contractelor indilcate afost respectat (oc,ceptfrnd cazurile prevdzute de art 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 20tr5 privind crchiziliile publice ), precum Ei cii tn cazwl dqtunerii conteiluliilor, eceastea au fost
exanu,nale {, solulronote
Prilt prezenta dare de seam$ grupul de lwcru pentru achizilii confirmd corectitwdinea desfdqurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizitii:

Sergiu CECOI
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 0l din 31 .12.2021

Date cu privire la autorit:rtea contractantir:

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

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

'i' 
i p ; i 

" 
;, "t;t aiiiiu i .t 

",i"ii 
iriii.l.i co ia ur u i- c-a o ru Bunuri u' I-r-rcrdri r:

Nu u' Da rL

llugct cle stat n Ruget CNAM ,'
Ruget CNAS r Sulse externe n
Alte surse: finclic:aliJ

(lontractul de achizi{ie/acordul-cadru se ref'erfl ln
un proicct qi/s:ru program linantat din lbnduri alc
L,niunii Iiq1_opc19
Sursa cle finantarc

Data deciziei de atribuire a contractului de Nr. 01 din 01 .01.2021
achizitie/ acordului-cadru

Nr. qi data contractului
cadru

de achizifie/acordului-
Data: 0l.01 .2021

v,, i iii,.* --aoi, i.;iliu I dc achizi(ie/acordului- Irdr['fVA: 91360.87
g.rql_rt Inclusiv TVA: 1 00396.80

lc ryp_cq d e_v :11 n b i I i ta tc 01 .07 -31 .12.2021
'Iermcn de executie

I)enumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional Strdqeni
Localitate Or. Str[seni
IDNO 1 003600 1 58309
Adresa str. T. Ciorbd l1l1
Numir de telefon (0237)-22-448
Nurnlr de fax (0237) 22-448
E-mail oficial srstraseni(D,ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact
(!, ll !1, e, !_l: t wn y, _tgl I p n, 

-y:.Uc_gl.

Cristina MAMALIG A, 067 412 255,
ap. spitalulstraseni@ gmail.com

'fipul procedurii de achizi{ie r:Cerelea ofertelor de preluri r:Licitalie
desehisd / Altele: fProcedura de

negociere fdrf, publicarea unui anun{ de
participarcL_ ___
Achizitionarea: "Produse de panificatie"

Cod CPV 1 s8 r 0000-9
Valoarea cstimatfl a achiz 91360,87 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se vct indica din caclrul
p ct r l al ul ui gtfi) er na nl e n.t ct l ut y, v,. t) t l (,: tl L/ c r'. {J t ) \:. tn t / )

Nr: 01

Link:
!t1l pqbt&4n! atuqlqtgr {8131(!_c_iprrc 29.06.2021
Dat:r (datele) ;i referin{a (referin{ele) publicflrilor
anterioare in Jurnalul Olicial al Uniunii
Iluropene privind proiectul (proiectele) la care se
rel'erf nnun{ul respcctiv (clupci cctz)

Nu este cazul

Dcnumirea operatorului economic rcP PANIFCOOP 0 URECOOP ditt
Strdseni
Nr: AP-14-2021

IV. I)ntc crr ;rrivirc la rrrodilicririle rrecesar-e a li el'cctuate:

01 .07-3 1.t2.2021



Tipul modificirilor

femeiul juridic

Creqterea pre{ului in urma modificirii

Modificarea anterioari a contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Alte informatii relevante

Micqorarea valorii contractulr.ri /
Majorarea valorii contractului rl
Modificarea termenului de executare/ Iivrare/
prestare n
Modificarea termenultii dc valabilitate r:

Rezilierea contractului t-:

Altele:_ findic!!!!__ _

Art, 76 crlin. (7) 7tct. 2 clin Legecr nr.
blice.

l3l clin

0 3. 07. 2 0 1 5 privind ctchizitiile

[Nu este cuzul.J

[Nrr e,sle cozulJ

-Nu 
e.s'te cazul

V. Descrierea achizitiei inainte
Denumire operator economic

ilrcar,
Valoarea modificirilor

Suma initiall Suma micsorati
tr'f,ri
TVA

lnclusiv
.I'VA

Irirri TVA I nclus ir,
'I'VA

icp paNrpcooP A uRECooP DtN
S'lRA$ENI
Controctul nr. AP-14-2021 din 01.07.2021

ctr privire la ochizi{iot'tctreo I'rocluse
Alimenlore pentru Pcrcicnli - Procluse cle

panifica{ie.

91360,87 100396,8 63604,84 69469,72

VI. I)escrierea circumstan(elor care au fhcut neccsarir modificarea:
Din cauza micEorZrrii num[mlui paoicn{ilor nu a fost executat integral Cotttractul nr. AP-lzl-2021 din

01.01.2021 cLr privire la achizilionarea Produse Alimentare pentru Pacienti - Pt'odttse de panif ica{ic. Astf'cl,

in conformitate cu art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. l3l din 03.07.2015 privind aclriziliile ptrblicc, s-a

propLls mic;orarea contractuItti de achizilie ptrblicir.

VII. Rezultateleexaminlrii:

i1 ba.za cleciziei grLrpului de lucrur de rnodificare a contractLrlui de achizilie/acordultti-caclrtr nr. 01 rlirr

31.12.2021 a fbst incheiat acordul adilional privind nricqorarea sumei totale a Contractului trr. AP-lzl-2021 clirr

01.01.2021 cu plivirc la achizilionarea Procluse Alirrentare petrtrtt Pacicn{i- Prodrtse de panilrcalic.

Valoarea modificir rilor
dupi cztz

Nr. qi clata acordului
adi{ional

Nr. 01/AP-1412021
31.12.2021

Iiii de lucru:

53 ; tel. : 022"820-703; /ox: 022-820-728;

mun. Chi;ittciu, bd. $te/dn cel Mare ;i SJL|nt,

y,yytt,. ttt'l:ic. nl d

lnclusiv
.I'VA

Denumire operator
economic

ICP PANIFCOOI' A

URECOOP dirr
Str[qepi:*;,., '11i

Intreprinclerea:
Cu ca;rital
autohton/
Cu capit:rl

mixt/asociere/
Cu cauital strlin

F'nri fVA

Cu capital
autohton

I 2.1 et. 4: te|..022-ii20

d

e - m o i I : b u p (a)t c n d e r. got,. nt cl ; t t tt t't,. I e n d e r. got,. nt cl



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 0
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1639583518550 din 12.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Preşedintele Raionului Rîşcani
Localitate or.R îşcani

IDNO 1007601009336

Adresa str. Independenţei 44

Număr de telefon 0256 2 20 58

Număr de fax 0256 2 20 58

E-mail oficial inforiscanim d@ gm ail.com

Adresa de internet w w w .consiliu lriscani.m d

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

L iliana Taşciuc, 025624845, crr.achizitii.m d@ m ail.ru

2._Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de preturi nLicitaţie deschisă

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri 0  Servicii □  Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2022
cod  t r v
Expunerea motivului/temeiului privind

uyuuuuuu-o

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639583518550
cadrul portalului guvernamental 

www. mtender. gov. md)
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048749/
Data publicării: 16.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată 0achizitii.md; □ e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de 0  Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendereachiziţii publice a autorităţii contractante

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după Data:
caz) Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie 0Licitatie 
electronică nCataloe electronic

□Buget de stat; nBuget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse
externe; 0Alte surse: buget local.

Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 220 583,33 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în căzu) în care solicitate )
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:inforiscanimd@gmail.com
http://www.consiliulriscani.md
mailto:crr.achizitii.md@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048749/
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere


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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)______
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora 09:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanţi:
Nr.

А ШШ IV. 111VI1U1 ttllll.U  -  ' . A— -

Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/administratorii
1. SRL”Lukoil -  Moldova” 1002600005897 Litasco S.A.Elveţia
2. IM”Rompetrol Moldova”SA 1002600015382 Zhaparov Askar

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

Denumirea operatorului economic
Denumire document S R U ’Lukoil -  IM ”R om petrol 

M oldova” M oldova” SA
Operator 

economic 3
Operator 

economic n
Documentele ce constituie oferta

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

Documente de calificare

Oferta
oe va consmna prin:

prezentat
prezentai, neprezeniai

nu corespunde
i, nu eurespunae

Certificat de efect, a plăţii 
impoz. de la IF

prezentat prezentat

Certificat de înregistrare / 
Decizie / Extras

prezentat prezentat

Licenţă de activitate prezentat prezentat
Cerere de participare 
(anexa 7)

prezentat neprezentat

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei (anexa 
8)

prezentat neprezentat

Informaţie privind 
asocierea (anexa 11)

prezentat neprezentat

Ultimul raport financiar prezentat neprezentat
Lista staţiilor PECO prezentat prezentat
Certificat de conformitate 
sau alt certificate 
echivalent ce confirm 
calitatea produselor 
petroliere oferite

prezentat prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din documentaţia de 
atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 
corespundecerinfelor de calificare))

2



7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:— ?— *------------------,--------------- * ----------,—
Preţul Cantitate Corespunderea CorespundereaDenumirea

uenum irea
lotului operatorului ofertei şi unitate cu cerinţele de cu specificaţiile

Benzină  
P rem ium  95

economic
SRL”Lukoil -  

Moldova”

(tara 1VA)* 
184648,75

de măsură
1

calificare
Hr

tehnice
+

IM”Rompetrol
Moldova”SA

190330,25 1 - -

M otorină SRL”Lukoil -  
Moldova”

23379,80 1 + +

IM”Rompetrol
Moldova”SA

23758,25 1 - -

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare şi ’’Corespunderea cu specificaţiile tehnice , se va 
consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ”în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării

Benzina Premium 95

1. IM”Rom petrol Moldova”SA
preţ mare şi ne corespunderea cerinţelor de calificare

Motorina

1. IM”Rompetrol Moldova”SA
preţ mare şi ne corespunderea cerinţelor de calificare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile И
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 Ш
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

• • j  î Valoarea din ofertă Punctajul calculatг actorii de evaluare
Denumirea operatorului economic 1 Total

3



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 reevaluate repetaţi
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:____________________ ____________
Denumirea Denumirea Cantitate şi Preţul unitar Preţul total Preţul total

lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv
Т Л 7  Л \

Benzină 
Premium 95

economic
SRL”Lukoil -  

Moldova”

măsură 

11363 litri 16,25 184648,75

1 V A )

221578,50

Motorină
SRL’Xukoil -  

Moldova” 1682 litri 13,90 23379,80 28055,76

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art.71, alin. din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice. 

Argumentare: ___________________________________________________

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

economic
SRL”Lukoil - Moldova” 05.01.2022 e-mail
SA”Rompetrol Moldova” 05.01.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:------ ------------------- —------------- -—'--i---!-------- ------
In cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achiziţiile publice

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

4



Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

Cod CPV

Valo
contra

area
ictului

inclusiv

Termen
de

valabilita 
te al

contract
Cu capital 

străin
A O r l n i l

fără TVA TVA ului/acor
dului-

SRL”LUKOIL -  
MOLDOVA”

Capital străin 1 12.01.2022 09000000-3 208028,55 249634,26

cadru

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 1'ost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Vasile SECRIERU
(Nume, Prenume)

5



DARE d e s e a m ă 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante ENISP Institutul Oncoloeic 
Localitate Mun. Chişinău 
IDNO 1003600151023 
Adresa str. Testemiţanu 30 
Număr de telefon 0-"22-85-23'-03 
Număr de fax 0-22-72-78-80 
E-mail oficial anticamera(a>,onco .md 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vitalie Jora.Q -22-85-26-70; vitalieiorafo),mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate BCererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
"•Altele: [Indicaţi] 

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1640263 019671 
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii® Lucrări • 

Obiectul achiziţiei "Servicii de reparaţie externă a Dispozitivelor medicale 
pentru anul 2022" 

Cod CPV 33190000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă) 

Suma planificată 
* 

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

ocds-b3wdpl-MD-1640263019671 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) Lirtk-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-

•MD'-1640332200009?tab=contract-notice 

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

Data publicării: 23.12.2021 
Platforma de achiziţii publice utilizată • achizitii.md; 0e-licitatie.md; • yptender.md 

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

^ D a . • Nu • 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante 

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://onco.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-
provizoriu-AP-2022 .pdf 

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
(după caz) 

•Acord-cadru • Sistem dinamic de achiziţie cLicitaţie 
electronică nCatalog electronic 

Sursa de finanţare •Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 
ekterne; nAlte surse: [indicaţi] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 270 000,00 

• 

http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
http://www.mtender.sov.md
http://onco.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-


3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor 2 J 2.202 _ 
Denumirea operatorului economic 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare S - - J e * *\T_" ZI 1 " - vî " _ \ Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

va ros. cred ci es:e : are 
Expunerea succintă a răspunsului IMSP IO d:;cur.s de îirr.cr.ea buge: 
Data transmiterii 30.12.2021 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Redactarea specificaţiei tehnice pentru lotul nr.2 
,,Endoscop Olympus, seria 185/190, anul de producere 
20Î4;, 

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

SLA RSAP, 30.12.2021 

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

10.01.2022 
» 

5. Până la termenul-limită (data 10.01.2022, ora:14:00), au depus oferta 2 ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1. Endo-Chirurgie SRL »1009600033242 Victor Ghereg 
2. Data Control SRL 1003600007935 Alexandru Grabazei 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document . Endo-Chirurgie. SRL Data Control SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară • prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanţia pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat 

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

Nu s-a solicitat 
6 

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 
documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţplor de calificare)) 

2 



7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic 

Preţul 
ofertei 

( f că TVA i* 
Cantitate şi 
unitate de 

măsură 

Corespund 
erea cu 

cerinţele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 
specificat 

iile 
tehnice 

Lotul 1. Insuflator pentru 
laparoscopie Highwolf 45, 
Richard Wolf 

Endo-Chirurgie SRL 90 000,00 3 unităţi + + 

Lotul 2. Endoscop 
Olympus , seria 185/ 190, 
anul de producere 2014 Data Control SRL 

75 000,00 10 unităţi + + 

Lotul 3. Ultrasonograf HI 
VISION Avius, Prod. 
HITACHI, Anul 2014 

Data Control SRL 

100 000,00 1 unitate + + 

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale 
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice ", 
se va consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin '„ -" în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a 
solicitat: 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată 
' • . . . 

Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

Nu sunt • 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: V 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • . • 
Pentru toate loturile • I 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ' 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut § 
Costul cel mai scăzut c 
Cel mai bun raport calitate-preţ z 
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Cel mai bun raport calitate-cost • 

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indi:a 
toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate 

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului, 
economic 

Cantitate 
şi unitate 

' .de 
măsură 

Preţul 
unitar 

(fără TVA) 

Preţul total 
(fără TVA) 

Preţul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul 1. Insuflator pentru 
laparoscopie Highwolf 45, 
Richard Wolf 

Endo-Chirurgie 
SRL 

• ^ • 

3 unităţi 30 000,00 90 000,00 97 200,00 

Lotul 2. Endoscop Olympus, 
seria 185/ 190, anul de 
producere 2014 Data Control SRL . 

• 

10 unităţi 7 500,00 75 000,00 90 000,00 

Lotul 3. Ultrasonograf HI 
VISION Avius, Prod. 
HITACHI, Anul 2014 

Data Control SRL . 
• 

1 unitate 100 000,00 100 000,00 120 000,00 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin. lit . 
Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii 
• e> 

Modalitatea de transmitere 

Endo-Chirurgie SRL 11.01:2022 e-mail 
Data Control SRL 11.01.2022 e-mail 

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

4 



16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

în cazul în care valoarea estimată a contractului este" 
mai mică decât pragurile prevăzute la an. 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 • 

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

• 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
' mijloace electronice şi/sau fax • 

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

• 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax • 

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITL UL UI 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 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului-

cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 
fără TVA inclusiv 

TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului-

cadru 

Endo-
Chirurgie 

SRL 

Cu capital 
autohton 

Nr. 18-COP 
din 

12.01.2022 ' 33190000-8 
90 000,00 97 200,00 31.12.2022 

Data 
Control 

SRL 

Cu capital 
autohton 

Nr. 19-COP 
din 

12.01-.2022 '3.3190000-8 
t 

175 000,00 210 000,00 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): 

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

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

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Vitalie JORA 



DARE DE SEAMA

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

Nr.02 din 14.01.2022

I. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

V
D

tr

Denumirea autoriti{ii contractante IMSP Centrul Na{ional de asistenta Medicala
Urgentd Prespitaliceascd

1015600032824
mun. ( hltindu. srr. Constantin Vdmav. I 6Numir de telefon 022 28-62-70
022 28-6s-0t

Adresa de internet
Persoana de contact (ru*r, prrru*". trlefoni
mau)

Pestereanu Nina, 022025907
itii@ambulanta.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate

-

I Cererea ofertelor de preturi .t-.
I Lrcrralle deschrsa M
I Akele: findicatil a
I Nt-.
| 11r. _

uunun tr
Servicii M
Lucrdri o

civili auto

Nu se aplicd

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 6395543 I 6854

rruccuura oe acnztoe reDetata (dund cnz)

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Obiectul achizitiei

ffi
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
procedur i decdt I ic it oti a desch i s d )

Procedura de atribuire (se va indica din caclrul
portalului guvernament al Vyy.U!CLd9!.gg!&0

Platforma de achizifii n"Orr;*--

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

Anunf d. io,"ofi" publi"u, i., BAP (drpd "r,
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Link-ul : www.mtender.sov.md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- 163955

Data publicdrii: 15.12.2021
achizitii.md
e-licitatie.md
yptender.md

D
g
tr

MDa oNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md
Data: -

Link-ul: -
Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizilie I
Licita{ie electronici n
Catalog electronic a

Sursa de finan{are

Buget de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse exteme I



1217300.00

Clarificiri privind documentatia de atribuire:
v{t in cazul in care au fost solicitqte

Data solicitd rii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
I-xputrerea SUCCtnta a S0llCitirii de clarificere
pxpunerea succlnta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
va romnl?tn in.n,,'l i-

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor ae inforrn.are
(dupd caz)
TermenJimitl ae Oepun*"e4i aesctriAee a-
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. Pinn la termenul-limitn (data 31.12.2021, ora 10:00), au depuse oferte 2 ofertan{i:

IDNO Asociaf ii/administratorii
"Moldasig" SA 10026000533 l5 Conform SIA RSAP
"Attera Company" SRL 10136000400s6 Conform SIA RSAP

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

(Informq|iaprivinddenumireadocumentelorprezentatesevaindicain,onfo,.itM
se rq consemna prtn: prezental' neprezental, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezental, dar nu corespunde
cerinlelor de califcarc))

^ tn cqzu[ ultttzqrii licilaliei electronice se va indica prelul ofertei Jinale (Informalia privind "Corespunderea cu cerinlek. d"
calificare" ;i "Corespunderea cu specirtcq|iile tehnice" , se va consemna prin: ,,+" ii cazul corespuiderii Si prin ,,-" in cqzul
necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

Denumirea operatorului economic
"Moldasis" SA "Attera Companv" SRL

Documentele ce constituie oferta
va consemna prrn: prezenlal, neprezenlal, nu cor

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

Nr.
lot Denumirea lotului Denumirea

operatorului economic

Pretul
ofertei

(fdrd TVA)*

Cantitate
tiUM

Cor€spunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

I
Servicii de asigurare
obligatorie de
rdspundere civili auto

"Moldasig" SA r333886,r0

l/lot
+ +

"Attera Company"
SRL

i 333886,l0 + +

cazul



9. Ofertanfiirespinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile D

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lnclicali]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut tr
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai brur raport calitate-pre1 M
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt qplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriite de
qtribuire aplicqte ti denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care qufost atribuite in bqza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai bun

Factorii de evaluare Ponderea
Valoarea din

ofertt
Punctajul
calculat

"Moldasig" SA Total: 100
Suma Ofertei 60 1333886,10 60
Active nete (ultimul tdmestru publicat pe site-ul CNPF) l0 242824046 l0
Capitalul social (ultimul trimestru publicat pe site-ul CNPF) l0 60000000 t0
Rata solvabilitalii (asigurdri generale)(ultimul trimestru publicat pe site-ul CNpF) l0 37 7 ,390/0 l0
Rezerve tehnice (asigudri generale) (ultimul trimestru publicat pe site-ul CNPF) l0 201052',749 l0

"Attera Company" SRL T otal: 87,67
Suma Ofertei 60 1333886,10 60
Active nete (ultimul trimesuu publicat pe site-ul CNPF) l0 | 12760256 4,64
Capitalulsocial (ultimul rrimesrru publicar pe sire-ul CNPF) l0 506942s5 R d\
Rata solvabilit6lii (asigurdri generale)(ultimul trimestru publicat pe site-ul CNPF) t0 185,04% 4,90
Rezerve tehnice (asigurari generale) (ultimul fimestru publicat pe site-ul CNPF) l0 2005 ll85 7 9,68

13. Reevaluarea ofertelor:

tn cazul in care o reevaluate r
Motivul reeYaluArii ofertelor

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

Atribuirea contractului de ac acordului-cadru:

In temeiul art.

Argumentare:

Denumirea lotului

1333886,10 1 3 33 886,1 0 1333886,10
Servicii de asigurare
obligatorie de rdspundere
civild auto

Anularea procedurii de achizilie publicd:



Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
rvroloasrs sA

"Attera Companv" SRL
04.01,2022 e-mail
04.01.2022 e-mail

15. Informarea operator or economici despre deciziire grupului de lucru pentru achizitii:

(lnformarea operatorilor econo@re despre deciziile grupului de trrr,*-rt* o"nr1,i .*
reqlizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3 t din 3 iutie 2015 privind ai'hiziyiile publice)

16, Termenul de afteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micl dec6t pragurile previzute la aft. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

in cazul in care valoarea estim",t 
" 
a*t-,*rt *. -*

sau mai mare decAt pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. l3 | din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mi.iloace electronice gi/sau fax n
n I I zile in cazul netransmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice gi/sau fax a
! 1l zile in cazul transmiterii comunicirii orin
mijloace electronice gi/sau fax a
! l6 zile in cazul netransmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice gi/sau fax a

(Selectayi termenul de asteptare rcspectat. Col"rtai"oir,rre*lo, i*,aru
publice, inclusiv a termenelor de a;teplare, se eJtectueazd in con/ormitqte cu prer;derite TITLULLII lv Capitolul I (Calculareo
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

I 7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

lntreprin
derea

Numtrrul li data
contractului Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului

ftrrA TVA inclusiY TVA

"Moldasig" SA
Cu capital
autohton

Nr. 02 din
14.01.2022

66s00000-s 1333886,10 1333886,10 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice au.rbit" la"hirilii *-i1t (pA/NU) _
Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contiucte a lotului/6iuiiloi
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 p€ntru car€ au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut u

Cel mai bun raport calitate-prel E

Cel mai bun raport cqlitate-cost rl

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru declard cd termenul de a;repturc pentru incheierea
contractului/contrutctelor indicate alfo respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de a , 32 alin. (3) at Legii nr. l3t din
3 iulie 2015 privind achizi(iile publice), precum ;i cri in cazul depunerii contesta(iilor si/sau receptiondiii rapoartelor
de monilorizare, dcestea aafosl exsminate $i solulionde.

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea tlesfdsurdrii procedurii de
achizi|ie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Anatol FORTUNA











 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 1 din 14.01.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 200 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Vladimir Vornic, 022 822 200, e-mail: 
vladimir.vornic@bnm.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare 

Obiectul achiziției Servicii de menținere a soluției informatice de 
raportare către Banca Națională a Moldovei 
(SIRBNM) – componentele Portalul-web și FAS 
Regulatory 

Cod CPV 72267000-4 
Valoarea estimată a achiziției  879 166,67 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: MD-2020-12-18-000002-1 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/10061625/ 

Data publicării anunțului de participare Data transmiterii invitației: 09.12.2020 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

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

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

Nu □ +   Da □ 

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

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

28.12.2020 

Denumirea operatorului economic INVOKE S.A., Franța 
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Nr. și data contractului de achiziție Nr: 18/2/2021-NFP 
Data: 18.01.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 41 800,00 EUR 
Inclusiv TVA: 50 160, 00 EUR 

Termen de valabilitate Până la executarea deplină a tuturor 
obligațiunilor prevăzute în Contract 

Termen de execuție 12 luni (01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 
2021) 

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

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

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

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

- 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Forma juridică a prestatorului INVOKE SA se modifică din „SA” (Société Anonyme) în 
„SAS” (Société par Actions Simplifiée). De asemenea, directorul general „Remi LACOUR” se 
substituie cu „Raphaël DE TALHOUËT”. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 
Prestatorul INVOKE SAS a informat despre modificarea formei juridice de organizare din „SA” 
(Société Anonyme) în „SAS” (Société par Actions Simplifiée). 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 05.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind 
modificarea contractului nr.18/2/2021-NFP din 18.01.2021 de achiziționare, prin procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a serviciilor de suport tehnic 
anual pentru mentenanța licențelor soluției informatice de raportare către Banca Națională a Moldovei 
(SIRBNM) – componentele Portalul-web și FAS Regulatory, încheiat între Banca Națională a 
Moldovei și operatorul economic INVOKE SA, Franța. 

 
Denumire 
operator 
economic 

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

Fără TVA Inclusiv TVA 
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INVOKE SAS, 
Franța 

1 10.01.2022 
(primit de la 
contraparte la 
data 14.01.2022) 

- - 

 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Constantin ȘCHENDRA 

(semnat electronic) 

 

 

 

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

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 4 din „14” ianuarie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 

Localitate or. Drochia 

IDNO 1012620009751 

Adresa or. Drochia, str. Alexandru cel Bun, 21 

Număr de telefon 0252-20574 

Număr de fax 0252-26183 

E-mail oficial  ltstefancelmare@gmail.com 

Adresa de internet https://www.ipltscm.com 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Zaițev Lidia, 068418211, ltstefancelmare@gmail.com 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 

[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-

cadru 

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru lunile ianuarie-

mai 2022 I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 

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-b3wdp1-1639750175628 

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

1639750175628?tab=contract-notice 

Data publicării: „17” decembrie 2021 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a 

autorității contractante 

v Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.ipltscm.com 

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 V Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 

externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 165 880,00 

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

Data solicitării clarificărilor  18.12.2021; 20.12.2021; 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pastele fainoase, de clasa I grupa C, nu sunt din faina de griu 

dur, concretivati va ruga grupa produsului; Lapte covasit are 

doar un producator. Intentionat faceti lot? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună seara! Paste făinoase grupa C. Mulțumesc.; Bună seara! 

Conform informațiilor de pe internet, în Republica Moldova 
sunt mai mulți producători de lapte covăsit. O seară liniștită. 

Data transmiterii 18.12.2021; 20.12.2021; 

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] 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data „27” decembrie 2021, ora 13:00), au depus oferta 7 (șapte) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1 PANGRUP S.R.L. s. Chetrosu, r. Drochia 1012607001567 
2002012102952 IDNP 

Ninescu Victor 

2 LOVIS ANGRO S.R.L. mun. Chișinău 1007600043788 
0972207229864 IDNP 

Safrone Lilian 

3 F.P.C. SIDVA-V S.R.L. mun. Bălți 1003602003506 
0962702569040 IDNP 

Volosciuc Vasilii 

4 FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A. 1003607011922                               
0960810049382 IDNP 

Grigoraș Pavel        

5 PRODUSE DE FAMILE S.R.L. mun. Chișinău 1010600010111 
0992206125352 IDNP 

Iacoveț Viorel 

6 LIDERVIT S.R.L. or. Drochia 1012607003217 
2000012053511 IDNP 

Spataru Lorin 

7 BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău 1014600037741 
2001008227451 IDNP 

Curdova Svetlana 

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

economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
PANGRUP 

S.R.L.     

 s.Chetrosu, 

 r. Drochia 

LOVIS 

ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

F.P.C. 

SIDVA-V 

S.R.L.    

mun. Bălți 

FABRICA 

DE UNT DIN 

FLOREȘTI 

S.A. 

PRODUSE DE 

FAMILE 

S.R.L. mun. 

Chișinău 

LIDERVIT 

S.R.L.  

or. Drochia 

BAGUETTE 

S.R.L. mun. 

Chișinău 

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

Propunerea tehnică nu corespunde prezentat nu corespunde prezentat prezentat nu corespunde prezentat 

Propunerea financiară nu corespunde prezentat nu corespunde prezentat prezentat nu corespunde prezentat 

DUAE nu corespunde nu corespunde prezentat prezentat prezentat nu corespunde prezentat 

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

Certificatul de înregistrare a 

întreprinderii Extras din 

Registrul de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informații despre ofertant prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate de atribuire a 

contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind conduit 

etică și neimplicarea în 

practice frauduloase și de 

corupție F 3.4 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Autorizația sanitară 

veterinară de funcționare a 

agentului economic 

participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Pașaport sanitar veterinary 

pentru mijloacele de 

transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat ( declarație) de 

conformitate pentru 

produsele lactate 

neprezentat neprezentat neprezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

(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 Produse de 
panificație 

PANGRUP S.R.L.     

 s. Chetrosu, r. Drochia 
10 705,00  + + 

Lot 2  
Produse de origine 
animală 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L.                   

mun. Bălți 
43 630,00  + + 

LOVIS ANGRO S.R.L.                

mun. Chișinău 
44 109,00  + + 

PRODUSE DE FAMILE     

S.R.L. mun. Chișinău 
47 834,00  + + 

LIDERVIT S.R.L.  

or. Drochia 
51 700,00  + + 

BAGUETTE S.R.L. 

mun. Chișinău 
53 870,00  + + 

Lot 3 Diverse LOVIS ANGRO S.R.L. 33 240,00  + + 
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produse alimentare mun. Chișinău 

BAGUETTE S.R.L.  

mun. Chișinău 
33 240,50  + + 

Lot 4 Produse 

lactate 

FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 
41 147,62  + + 

Lot 5 Fructe și 
legume proaspete 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 
33 121,00  + + 

BAGUETTE S.R.L.  

mun. Chișinău 
33 121,40  + + 

Lot 6 Pește congelat LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 
9 576,67  + + 

BAGUETTE S.R.L.  

mun. Chișinău 
9 666,00  + + 

* 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) 

Grupul de lucru a decis să achiziționeze produse de panificație de la PAN GRUP S.R.L. fiindcă este singurul participant la licitație la lotul dat. În oferta 

propusă lipsește poziția „plăcinte cu brânză”care a fost solicitată. Prin telefon s-a concretizat că operatorul economic nu produce plăcinte cu brânză, astfel 

grupul de lucru a hotărât să nu achiziționeze poziția data. 

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 

29.12.2021 PANGRUP S.R.L.     

s. Chetrosu, r. Drochia 

1.Formularul ofertei de preț (F3.1) 

2. Specificațiile de preț (F4.1) și 

specificația tehnică (F4.2) nu 

corespund cerințelor 

3. Revizuirea completării rubricelor 

din DUAE (pozițiile: 4C.1; 4C.2; 

4C.3; 4C.5; 4C.7; 4C.8) 

1. A fost prezentat 

2. A fost prezentat 

3. A fost prezentat 

29.12.2021 F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

1. Modificarea formularelor F3.1; 

F4.1; F4.2 conform rezultatului 

licitației 

1. A fost prezentat 

29.12.2021 LOVIS ANGRO S.R.L.  

mun. Chișinău 

1. Revizuirea completării rubricelor 

din DUAE (pozițiile: 4C.1; 4C.2; 

4C.3; 4C.4; 4C.5; 4C.6; 4C7) 

1. A fost prezentat 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
PRODUSE DE FAMILE S.R.L. mun. Chișinău Prețul mai mare 

LIDERVIT S.R.L. or. Drochia Prețul mai mare 

BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău Prețul mai mare 

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

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -                

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  V                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criter iile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumirea operatorului economic n                  Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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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) 
Lotul 1 Produse de 

panificație 

PANGRUP S.R.L.     

s. Chetrosu, r. Drochia 

  10 705,00 12 027,60 

Pîine albă c/s PANGRUP S.R.L.     

s. Chetrosu, r. Drochia 

620 kg 11,00 6820,00 7365,60 

Chifle cu mac,magiun PANGRUP S.R.L.     

s. Chetrosu, r. Drochia 

740 buc 3,50 2590,00 3108,00 

Cornuri cu magiun PANGRUP S.R.L.     

s. Chetrosu, r. Drochia 

370 buc 3,50 1295,00 1554,00 

Lotul 2 Produse de origine 

animală 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

  43 630,00 52 356,00 

Carne de porc F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

200 kg 77,00 15 400,00 18 480,00 

Carne de vită F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

100 kg 93,40 9 340,00 11 208,00 

Piept de pui F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

200 kg 59,50 11 900,00 14 280,00 

Aripi de pui F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

100 kg 42,00 4 200,00 5 040,00 

Pulpe de găină F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 

mun. Bălți 

100 kg 27,90 2 790,00 3 348,00 

Lotul 3 Diverse produse 

alimentarte 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

  33 240,00 39 182,00 

Biscuiți asortiment cu % 

redus de zahăr 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

100 kg 25,00 2500,00 3000,00 

Covrigi LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

60 kg 22,22 1333,20 1440,00 

Ceai negru la kg LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

5 kg 93,33 466,65 560,00 

Cacao-praf LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

3 kg 96,67 290,01 348,00 

Sare iodată LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

25 kg 4,17 104,25 125,00 

Zahăr tos LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

200 kg 15,74 3148,00 3400,00 

Ouă de găină LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

1000 buc 2,17 2166,00 2600,00 

Magiun de fructe sterilizat LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

20 kg 21,67 433,40 520,00 

Suc în asortiment fără adaos 

de zahăr și conservanți 2L 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

300 pach 24,17 7249,80 8700,00 

Castraveți conservați 3L LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

30 borc 30,00 900,00 1080,00 

Roșii conservate 3L LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

40 borc 28,33 1133,20 1360,00 

Pastă de tomate 20% LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

25 kg 30,00 750,00 900,00 

Mazăre verde conservată din 

soiuri cu bob zbîrcit 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

100 kg 18,00 1800,00 2160,00 

Paste făinoase LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

100 kg 12,33 1232,60 1480,00 

Ulei de răsărită, rafinat-

deodorat 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

80 L 35,83 2866,40 3440,00 

Mazăre uscată întreagă LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

80 kg 10,00 800,00 864,00 

Orez rotund LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

100 kg 14,50 1450,00 1740,00 

Hrișcă LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

60 kg 30,00 1800,00 2160,00 

Crupe de porumb LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

50 kg 10,83 541,50 650,00 

Crupe de griș LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

50 kg 10,67 533,50 640,00 

Crupe de grîu „Arnautca” LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

50 kg 12,33 616,50 740,00 

Făină de grîu LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

50 kg 10,00 500,00 600,00 

Fasole albe, curate LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

25 kg 25,00 625,00 675,00 

Lotul 4 Produse lactate FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

  41 147,62 45 250,00 

Lapte de vaci FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

400 L 11,11 4444,00 4800,00 
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Brînză de vaci din lapte dulce 

pasterizat 

FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

 

162 kg 

 

55,56 

 

9000,72 

 

9720,00 

Smîntînă din lapte dulce 

pasterizat 

FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

20 kg 35,19 703,80 760,00 

Bifidoc  cu % de zahăr scăzut FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

90 kg 16,67 1500,30 1620,00 

Lapte covăsit FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

120 kg 18,52 2222,40 2400,00 

Unt 72,5% grăsime FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

80 kg 129,63 10370,40 11200,00 

Cașcaval FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

60 kg 112,50 6750,00 8100,00 

Brînzică dulce degrasată, 

neglazurată, asortiment, cu % 

de zahăr scăzut 

FABRICA DE UNT DIN 

FLOREȘTI S.A. 

950 buc 6,48 6156,00 6650,00 

Lotul 5 Fructe și legume LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

  33121,00 38095,00 

Cartofi LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

500 kg 6,85 3425,00 3700,00 

Ceapă LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

120 kg 8,89 1066,80 1152,00 

Morcov LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

80 kg 9,07 725,60 784,00 

Varză albă soiuri de toamnă LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

200 kg 10,00 2000,00 2160,00 

Sfeclă  roșie LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

80 kg 10,00 800,00 864,00 

Mere proaspete, soiuri de 

toamnă 

LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

600 kg 7,78 4668,00 5040,00 

Banane  proaspete LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

500 kg 23,73 11865,00 14235,00 

Mandarine  proaspete LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

300 kg 24,17 7250,10 8700,00 

Lămîie cu coaja subțire LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

10 kg 28,33 283,30 340,00 

Varză chinezească LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

40 kg 25,93 1037,20 1120,00 

Lotul 6 Pește congelat LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

  9576,67 11492,00 

Pește congelat LOVIS ANGRO S.R.L. 

mun. Chișinău 

200 kg 47,88 9576,67 11492,00 

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  
PANGRUP S.R.L. s. Chetrosu, r. Drochia 04.01.2022  SIA RSAP, e-mail, poștă,telefon 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L. mun. Bălți 04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă,telefon 

LOVIS ANGRO S.R.L. mun. Chișinău 04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă,telefon 

FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A. 04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă,telefon 

PRODUSE DE FAMILE S.R.L. mun. 
Chișinău 

04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 

LIDERVIT S.R.L. or. Drochia 04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 

BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău 04.01.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se  realizează în conformitate cu 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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). 

 

 



6 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru fără TVA inclusiv TVA 

PANGRUP S.R.L.      
s. Chetrosu, r. Drochia 

capital 
autohton 

3 
14.01.2022 

15800000-

6 
10705,00 12027,60 25.06.2022 

FABRICA DE UNT 
DIN FLOREȘTI S.A. 

capital 
asociere 

4 
14.01.2022 

15800000-

6 
41147,62 45250,00 25.06.2022 

F.P.C. SIDVA-V 
S.R.L. mun. Bălți 

capital 
autohton 

5 
14.01.2022 

15800000-

6 
43630,00 52356,00 25.06.2022 

LOVIS ANGRO 
S.R.L. mun. Chișinău 

capital 
autohton 

6 
14.01.2022 

15800000-

6 
75937,67 88769,00 25.06.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la 

procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi 

pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

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

Costul cel mai scăzut  □                                   

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 

 

 

 

Capcelea Svetlana __________________ 

 

 

 













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice *

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. J* ain /o- O /-Z 2
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

de atribui

Denumirea autorititii contractante Directia de Politie a mun. Chiginbu

Localitate mun. Chisindu

IDNO 1 00660 1 000808

Adresa Str. Tiehina 6

Numir de telefon 0222s4898

Numir de fax
E mail oficial vitalie. b aciu(@i gp. gov. md

Adresa de internet
P..so"n" de .ontact (nume, prenume; telefon,

e.maiD

Vitalie Baciu

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri *Licitalie deschis[

rAltele: ilndicatil
Pro.edura de izitie repetatd (dupd caz) Nr:

fip"t onie.tului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii * Lucrdri n

Obiectul achizifiei ServiCil de curdlenie a sediilor DP 9i IP a mun'

Chisinau

Cod CPV 90900000-6

E.p"*tea *"tivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Pt"ced"ta de at"ibuire (se va indica din cadrul.

portatlului - guvernamental

www.mtender.gov.md\

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 6383 463 4431 5

Link-ul:
http ; : //a ch i zittr.md I r o I public I tendet I 2 I 0 47 8 6 5 I

Data publicdrii :0 1 .12.2021

Platforma de achizitii publice utilizati * achizitii.md; n e-licitatie.md; n yp1944er e9

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

T;;:;;'o*"o*:n" "t.'lo
"Acor nsistem dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd lCatalog electrpqlg-
Sursa de finan{are

-Brg.t d. stat; nBuget CNAM; lBuget CNAS;

nsurse externe; rAlte surse: [Indig4{--
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1 000 000.00



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

Data solicitlrii clarificlrilor 15.t2.202r
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Formularele de cerere 22 Ei 23 nu sunt completate.
Vd rugdm sd modificali documentalia standard

bunuri servicii.docx

Expunerea succinti a rispunsului Formularele22 gi 23 le completali conform datelor
din anuntul de participare ;i caietului de sarcini.

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Criteriile specificate in anunlul de participare nu
corespund Ordin Ministerul Finanlelor 115. Si

anume: oferla 3.1 nu este in Ordinul 115, Nu se

solicita Anexele 8 si 7, Nu se solicita Anexele 22 si

23. Va rugam sa modificarile corecte in
conformitate cu Legea 13112015 si Ordinul
Ministerului Finantelor 1 15.

Expunerea succint[ a rispunsului Conform pct. 48 din documentalta standard este

descris ce formulare cuprinde oferta, respectiv
anexele 22 qi 23 se includ in ofert6. In rest aveli
obligativitatea sd depuneli documentele solicitate
in anun{ul de participare. Cererea de participare se

depune odatd cu oferta la fel Ei declaralia privind
valabilitatea ofertei. Astfel AC a respectat toate
prevederile legale la intocmirea documentelor
procedurii menlionate.

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Ce. in mod concret" documentul trebuie furnizat in
paragraful 7 Dovada Dreptului pentru prestarea

serviciilor?

Expunerea succintd a rlspunsului In extrasul din registrul persoanelor juridice
ofertantul va avea indicat la genul de activitate
serviciile menlionate

Expunefea succinti a solicitirii de
clarificare

Genul de activitate (Activitdli de intre{inere Ei

cur6!a?e a clddirilor)nu se supune autorizdrii
sanitare pentru funclionare. temei legal: art. 23(2),
din Legea nr 10-XVi din02.03.2009 privind
supravegherea de stat a sdnitdtii publice; Anexa
nr.4Lalegeanr.231 din 23.09.2010 cu privind la
comer{ul interior; Afi. 6 alin (8) din legea nr. 160

din 22.07,20 1 1 priving reglementarea prin
aulorizarc a activitdlii de intreprinzdtor; Anexa
nr. 1 la HG nr 1 0 14 din 17 .10 .201.8 cu privire la
aprobarea Metodologiei controlului de stat asupaq

activitdlii de intreprinzdtor inbaza anahzei
riscurilor efectuate de cdtre ANSP. Vd rugdm sd

schimbali punctul 10 criterilor prvind eligibilitatea
ooeratorului economici.

2



Expunerea succinti a r[spunsului Nu s-a solicitat autorizalie de funclionare. Citili
rdspunsul de mai sus.

Expunerea succintl a solicitirii de

clarificare
Potrivit punctului 6 din Specifi,ca\ia tehnicd a Dvs'

este menlionat "6.Serviciile de curdlenie includ:

spalarea/curdlareaholurilor, coridoarelor qi scdrilor
de acces-zilnic de 2 ort, dezinfectarea pardoselilor-
zilnic o datd pe zi, qtergerea pervazurilor-zilnic o

datd pe zi, dezinfectarea balustradelor-zilnic o datd

pe zi, gtergerea ugilor gi a FERESTRELOR-
ZILNIC, colectarea gi depozitarea gunoiului in
locuri special amenajate-zilnic o datd pe zi,
intrelinerea grupurilor sanitare-zilnic minimum 2

ori pe zi, pewazul exterior a geamurilor la etajul I
se va spdla qi curdla o datd in sdptdmind. " Este sub

intrebare parte a textului "qtergerea uqilor 9i a

FERE,STRELOR-ZILNIC", presupunem cd este o

greEeald de tipar dar dorim sf, concretizdm' Dvs.

dorili zilnic sd se qteargd ferestrele? Este o condilie
abuzivd qi inutil6. Din experienfa noastrd de peste

5 ani, la contracte similare cu institulii publice

spdlarea ferestrelor se efectueazd 2 ori pe an.

2)Care este metrajul ferestrelor? pe fiecare adresd

in oarle

Expunerea succintl a rlspunsului Se solciitd qtergerea gi nu spdlarea acestora. Pentru

a vedea metrajul aveli ocazia sd vizitali toate

localiile qi sd examinali volumul de lucru.

Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Conform anun{ului vostru de parlicipare p.1 1

solicitali obligator certificat ISO 9001. Conform
achiziliilor publice aceastd solicitare nu intrd in
documentalia standard qi nu este un punct

obligatoriu. In aqa mod dvs. favorrza\t anumili
agenli economic, respectiv se creazd o concurenld

selectivf, qi dubioasd. Solicitdm respectuos aceastd

cerinlqsd fie scoasd sau schimbatd din
"Obli gator" in,,Facul taliv"

Expunerea succint[ a rlspunsului Certificatul ISO 9001 vapermite AC achizi\ionarea

serviciilor de o calitate inaltd. Nu este o cerin{d

abuzivd.ci are rol de a asigura AC de achizilionarea
serviciilor necalitative.

Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
nalizdnd pe fond internalional qi ulterior nafional,

putem clar declara o mdrire consistentd asupra

costurilor Ei anume. -----------1) Majorarea

constantd a costurilor pentru materie primd Ei

industria energeticd cu peste 30Yo in unele cazuri gi

peste 40o/o. Acest fapt genereazdulterror ridicarea
preturilor la restul mdrfurilor in cazul nostru



(solulii pentru curSlenie, consumabile, utilaje). ----
--------2) in plus se ridicd gi salariu minim pe !ar6
conform HG nr. 1 6 5 I 20 I 0, in 2020 fiind 27 7 5 lei, in
202I ftind 2935 lei, respectiv in 2D22la fel va fi
majorat. ------------3) Este prognozatd, de la BNM
referitor la inflalia din 2022 Trimestrul I 13,4 oA

Trimestrul II I4,7 %o Ce la fel afecteazd, puterntc
posibilitatea de cumpdrare. in acest contexi pentru
a oferi servicii calitative pentru dvs. qi posibilitatea
ca angelii economici sd ofere servicii bune fbr6 a
recurge la cele mai ieftine ;i pulin calitative
produse, salarii minime (respectiv qi lucrdtori mai
pulin motivali qi eficienli) sau alte modalitdli ne
etice de a reduce din costuri. Recomanddm anual sd
luali in calcul aceste majordri qi respectiv sd ridicali
qi dumeavoastrd valoarea estimatd a contractului
anual. Actual aceastd valoare este identicd cu cea
din anul 2020 de 1 000 000 lei, chiar dacd dupd
toate punctele sus enumerate este clar cd
costurile,salariile, inflalia s-au ridicat strigdtor in
2022 comparativ cu2 ani in urmd. ----------------in
concluzie, menliondm cd dvs. ca intreprindere de
stat terbuie sd oferili exmplu pentru allii qi sd nu
incurajali servicii necalitative, concuren{d toxic6,
modalitdli ne etice de a reduce prelurile cum ar fi
salarii in plic sau alte acfiuni. Insistent sugerdm sd
luati in calcul aceste criterii qi sd reevaluali
valoarea estimativd a contractului.

Expunerea succintl a rispunsului Suma estimativd este calculatd conform aft.4 din
Legea nr. 13112015 prividn achiziliile publice qi
conform mijloacelor f,rnanciare alocate. Analizind
clarific5rile adresate de Dumneavoastrd vd atragem
atenlia cd acestea se contrazik intre ele qi nu au rol
de a calrifica aareva neinfelegeri.

Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Din experienfa voastrd rugdm s5 ne anunlali de 1)
Numdrul aproximativ de angajali necesar pentru
efectuarea'serviciilor de curalenie, pentru fiecare
clSdire in parte 2) Este necesar ca personalul sd fie
pe tot parcursul orarului 7:00-15:00, iar dacd da
cdte persoane?

Erpunerea succinti a rispunsului 4-5 angajSi per obiectiv dintre care dupd finisarea
curdleniei rdmin pind la 15:00 mtn. 2 persoane.
TotuEi ofertantul are obligalia de a elabora oferta
desinestdtltor pentru indeplinirea serviciilor
menlionate, Nr. indicat este aproximativ.

Data transmiterii r6.r2.202r
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." 4, Modificiri operate in documentafia de atribuire:
, (Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

5. PinI l

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

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

Rezumatul modifi cirilor
Publibate in BAPlalte mijloaceloi de
informare (duod caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

i la termenul-limitd (data2l.l2.Z[2l. ora 09:00). au deous ot-erta 4 ot'ertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ ,.

administratorii
t. EUROSERVICES CLEANING" SRL 1010460000692s Luciano Costazo
t ..PROTBRRA GRUP'' SRL r0rr600012547 Timofti Alexandr
J. ..IGIENA COMPANY'' SRL 03271320230 Stefano Defanti
4. ..EASY CLEAN'O SRL 1018600041726 Nitd Mircea

re operatoril econom

Denumire
dg.cument

Denumirea operatorului economic
,,EUROSERVICES
CLEANING" SRL

,,PROTERRA
GRUP'O SRL

,,IGIENA
COMPANY" SRL

o,EASY
CLEAN" SRL

(se
Documentele ce. constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Fropunerea
tehnicd

prezentat prezentat prezentat prezentat

P'ropu:rerea

financiarI
prezentat prezentat ptezerfial prezentat

DUAE prezemal prczenlal pfezentat prezemal

CertificaL
iso 90oi,

nu corespunoe prezentat ptezenlat ptezenlal

Garan!ia
p,entiunfe4g,
@upa dd'",,.

ptezemal prezerfiat prezerfial ptezental

,

Se va coh,smha prin: prezentat, neprezentat, nu cotrespunde

. lnlorm vind corespund rea ofertelor cu cerin solicitate:

Deniimirca
lotului.

Denumirea
operatorului

economrc.

Pretul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
$r unrtate
,de
misur[

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de
curd{enie a

sediilor DP

,,EUROSERVICES
CLEANING" SRL

899 872,56
Buc. +

,,PROTERRA
GRUPO'SRL

937 422.00
Buc. i- +

5



gi IP a mun.
Chiqin[u

,,IGTENA
COMPANY'' SRL

955 585.80
Buc. + +

O'EASY CLEAN"
SRL

t28l479.22
Buc. + +

.rt

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile

tehnice" , se va ,onru*no prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" trt cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in documeniafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

q Oferfnnfii resninsi/descalificati:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificlrii

1,0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot +

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

LL. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut *

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport caiitate-prei n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:.
(Se va compleia pentru loturile care aufost atribuite in 6aza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel

sau cel mai bun raport calitate-cost)

sctzn a solicitat
Data

solicitirii
Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul rispunsului

operatorului economic

Factorii de evaluare Valoarea din oferth Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



13. Reevaluarea ofertelor:
' (Se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractulu i de achizilie publ i cdlacordului - cadru :

Anularea procedurii de achizilie public6:

fn temeiul art.7I alin. lit
Argumentare:

L5. Informarea operatorilor economici despre deciziile srupului de lucru Dentru achizitii

(Informarea operotorilor economici implicali tn proceduro de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. j I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

L6. Termenul d incheierea contrabtu

(Selectafi termenul de a;teptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(firI TVA)

Preful total
(f6rn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Servicii de

curdlenie a
sediilor DP 9i
IP a mun.
Chisindu

,oPROTERRA
GRUP" SRL

Buc.

937 422,00 937 422.00

| 124 906,40

nrOrmarea oDe ruor economrcr oespre z e u ucru Dentru acnzttu
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,EUROSERVICES
CLEANING'O SRL

29.12.2021 Prin poqta electronicd

,,PROTERRA GRUP'' SRL 29.12.2021 Prin posta electronicd
,,IGIENA COMPANY'' SRL 29.12.2021 Prin posla electronicd
..EASY CLEAN'' SRL 29.12.2021 Prin posta electronicd

ermenul de aSteptare pentru incheierea contrattulu
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5

privind achizitiile publice

* 6 zlle in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
t__) IIZ
prin mi

e in cazul netransmiterii comunicdrii
oace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la arl. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicirii orin
miiloace electronice si/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax n



17. Contractul de rdul-cadru incheiat:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, SZ atin. (3) at Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile pablice )t preeum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilo, qi/tau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost exsminate Ei solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsardrii procedurii
de achiztlie, fapt pentra eare poartd rdspandere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

,' Andrei DODU
:' (fiume, Prenume) 3'"8

Bf :{6i4 2- =ffi
d;ff-s



I
l

I

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice *

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire D

N'. 8 an lo-o(-zL

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Directia de Politie a mun. Chisinau

Localitate mun. Chisindu

TDNO 1 00660 1 000808

Adresa Str. Tiehina 6

Numir de telefon 022254898

NumIr de fax
E-mail oficial vitali e. baciu(@i gp. gov. md

Adiesa de internet
PCrsoana de contact (nume, prenume, telefon,

et-mail)

Vitalie Baciu

Tipul procedurii de atribuire aplicate *Cererea ofertelor de preluri nlicitalie deschis[
rAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetatl (dupa caz) Nr:
Tipul obieitului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii * Lucr[ri n

Obiectul achiiitiei Servicii de traducere intrepret

Cod CPV 79s00000-9

Bxpunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisil
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 63 8345 09943 5

Link-ui:
httns :i/achi zitir.mdho lpublic/tend er 121 0 47 8 57 I
Data publicdrii: 0 1 .12.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd * achizitii.md; n e-liqitatie.md; n yptender.md

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehhici qi,instrumente specifice de atribuire
(duad caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achrzilte

rLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa db finan{are xBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rsurse externe; nAlte surse: flndicali]

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 500 000,00



3, Clarificiri privind documentafia de atribuire:

-ij -. -; - ---::..1.-j :'' ;-;::'' ''' ::ii'' tttt -fost solicitate clarificdri)

D ata solicitirii clarifi cirilor
D.oo-it." operat@
Etp"".*" succinti a solicitdrii de

clarificare
r tpu-o. t. u .., c ein t d a r i s p u n s u lu i

6. Informa{ii privind ofertere depuse qi documentele de carificare qi aferente DUAE prezentate

de citre oPeratorii economici:

Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modificflrilor
@td;idatapublicdriiJPubltcat. t" BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz.

- 

- "ozilplllndtcaYt numarut uv -"u1T.t-;-ttt"tt[ d. depunere qi deschidere a

ofertelor prelun

5. Pffnd la termenul-limitx (data 14,t2.202t, ora 09:00)o au depus oferta 3 ofertan{i:

Asociafii/
administratoriiD."trnt*t oPeratorului economic

Foltea Inesa1018600007919
Axentii Stela

Axentii Dumitru
i007600060192

..Lingvisticat'SRL
Chilari Olesea1013600030479ri's Autoplugs

D """"ttt* "p.rato 
1qlgr 99ql9rn!9

Denumire
document

..Foltextt'SRL

Ooc.tttrentele ce constituie oferta
' 6e va consmna prin: prezentat' rreprezentat' nu core

Autoriza{ii Pentru
traduc[tori.

Specificalii de Pre!

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat' nu cores'



_-r-- *:-=:,:.-i,iii denumirea documentelor prezentate se va indiba tn conformitate cu cerinlele din

^t-t!-.7"t*.1-jjr.:.;c anibuire Si se vq consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

:a.,6 ;:,:nz*l afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informaqia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

ffArA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mdsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de

traducere
intrepret

..Foltext"SRL 626.00
Buc. + +

..Lingvistica'oSRL 954.00
Buc. + +

".Lorits Autoplustt
SRL

9ss.00
Buc. + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de-calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va rynrr*nO prin; ,, t" in cazLtl coreSpunderii ;i prin ,,-" tlt CazUl necOreSpunderii)

8. pentru elucidarea unor neclaritfl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerinfele stabilite in documenialia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic tltotin"t respingerii/descalifi c[rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privin$ numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

LL. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scEzut *

Costul cel mai scdzut n
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 derente)

Data r,
soricitxiii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul risPunsului
operatorului economic



t

12.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care 1ufost 
atribuite tn baza uiteriilor; 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, evaludrii qi comparlrii oferteror depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

ln temeiul art.7I alin. 
- 

lit 
-'

Argumentare:

Punctajul calculatValoarea din ofert[Factorii de evaluare
lui economic i

Denumire factorul 1

Denumirea o ui economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

tvlotivut iee-valuirii ofertelor
Modificirile

Pre{ul unitar
(f[r5 TvA)

Preful total
(fnrn TVA)Denumirea

lotului
: -'l

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate $i
unitate de m[suri

626.00 s00 000.00
Servicii de

traducere
intrepret

..Foltext"SRL
Buc.

L5.Informarea-operatorilor economici despre deciiile grupului de lucru pentru achizifii:

Modalitatea de transmitereData transmiterii

Prin posta electronicd28.72.2021
Prin poqta electronicd28.12.202r

Prin po$ta electronicd28.L2.2021rits Autoplustt

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformitate cu prevederile art' 3l al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)



fficomunicariiPrin
miiloace electronice si/sau fax nffiimatdacontractului

este mai micd decdt pragurile nrevAllle-la art' 2

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

vind achizitiile Publice

ffieriicomunicdrii
n miiloace electronice Ei/sau fax n

municdrii Prin

miiloace electronicP E!!au :[ax qAzuiln cat" 
"aToard.sttm"td 

a contractului

este egal6 sau mai mare decdt pragurile

prevdiute la art' 2 dnn. (3) 4 Legii.nr' 131 din
^: 

i,tti.2015 privind achiziliile pubiice
iffiteriicomunicarii

n miiloace electron4g-Ei/s9'u fax !

b

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(serectari termenur de,asteptare resp.ectat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. t3l din i iulie 2015 privind

achiziriire publice, inctuiiv'q termeniror au ostup'ior:,", se efec.tueazdin 
'on1or*itote 

iu prevederite TITLULUI IV capitolul
'{lCriritir" 

Termenului) at Codului Civil al Republicii Moldova)'

l-cad incheiat

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Andrei DODU

Qrlume, Prenume)

prin prezenra dure de seamd, grupul de ru*u declard cd termenul de a$teptare pent'"-t!:\:in:1a contractului/conttsctelor

initicate dfost respectat (excepfind cozur,e priizuti a, ort 32 atin. (il'ot t"sii rr. 13r din 3 iulie 2015 privind achiziliile

publice ), precum qi cd in caiut depunerii ,-ontii-i7iit', si/sau receplioid,n fipoortelor de monitorizate' acessteu au fost

examin ate ;i s o lu(i o n at e.

prin prezenra dare de seamd, grupur de lucru pentru acrrizirii confirmd corectitudinea desf'dsurdrii procedurii de uchizilie'

fapt pentru csre poaftd rldsp,indire con\orm pi"i'vederilor iegate tn vigoure. 'r'ffi.

? Cnnfrqcfltl le achizitie/acordu ru lncnerat:

-.***'
Termen de
valabilitate: 

, .. ui :

contractului
/acordului-

cadru

Dg"umire,a
opeiatoiutui

eConomlc

Numirul
qi data

contractuluil
acordului-

cadru

lcod
cPv

9 t0.01.2022 79500000-9 500 000,00 3L.12.2022
Foltext'ISBL autohton

ffi'li:u;5
"{'; h .n"''".?1

wHp



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 3 din 13.01.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

D en u m irea  au to r ita tii co n tractan te Scoala Profesionala nr.5
L ocalita te mun.Chisinau
ID N O 1007600008295
A d resa Sec. Botanica, str. Burebista,66
N u m ar de telefon 022550076, 022523729, 022523467
N u m ar de fax 022550076
E -m ail oficia l sp5.chisinau@gmail.com
A d resa  de in tern et
P ersoana de con tact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Juc Mariana, Pascaru Tatiana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p roced u rii de a tr ib u ire  ap lica te □ Cererea ofertelor de preturi
P roced u ra  de a ch izitie  rep eta ta  (dupa caz) -

T ip u l o b iectu lu i co n tra ctu lu i de ach izitie / 
acord u lu i-cad ru

Bunuri

O biectu l ach izitie i P ro d u s e  a l im e n ta r e  p e n tru  II ju m a ta te  a l a n u lu i 

d e  s tu d ii 2 0 2 1 -2 0 2 2

C od С РУ 1 5 8 0 0 0 0 0 -6
E xp u n erea  m o tiv u lu i/tem eiu lu i priv in d -
alegerea p ro ced u rii de a tr ib u ire  (in cazul
aplicarii altor proceduri decat licitatia deschisa)
P roced u ra  de a tr ib u ire  (se va indica din cadrul Nr: 2 1 0 4 9 2 5 6
portalului suvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: ocds-b3wdpl-MD-l640286438517

Data publicarii: 24.12.2021
P latform a de ach iz itii p u b lice  u tiliza ta achizitii.md;

P roced u ra  a fo st in c lu sa  in  p lan u l de ach izitii 
p u b lice  a au torita tii con tra cta n te

Nu
-

A n u n t de in ten tie  p u b lica t in  B A P  (dupa caz) Data:-
Link-ul:-

T eh n ic i si in stru m en te  sp ec ifice  de a trib u ire
(dupa caz)

Licitatie electronica

Sursa  de fin an tare
V aloarea  estim ata  (lei,fara TVA)

□Buget de stat; 
239 922

1

mailto:sp5.chisinau@gmail.com
http://www.mtender.sov.md


3. Clariflcari privind documentatia de atribuire:

D ata  so lic itar ii c la r ifica r ilo r 2 7 .1 2 .2 0 2 1

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic -

E xp u n erea  su ccin ta  a so lic ita r ii de c lar ificare In d ic a ti c o n t b a n c a r  p /u  g a ra n t ie

E xp u n erea  su ccin ta  a ra sp u n su lu i G a ra n tie  b a n c a ra  n u  s e  c e re

D ata  tran sm iter ii 2 7 .1 2 .2 0 2 1

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

R ezu m atu l m o d ifica r ilo r -

P u b licate  in  B A P /a lte  m ijlo a ce lo r  de  
in form are (dupa caz)

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

T erm en -lim ita  de d ep u n ere  §i d esch id ere  a 
oferte lor  p re lu n g it (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 04.01.2022., ora 14:141, au depus oferta 9_ofertanti:

N r. D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic ID N O A so cia tii/
a d m in istra tor ii

1 D elm ix  P rim  SR L 1 0 1 0 6 0 0 0 3 1 2 5 7 Galina Dilan
2 SR L  "L ovis A n gro" 1 0 0 7 6 0 0 0 4 3 7 8 8 Sofrone Lilian
3 C C  " N iv a li-P ro d " S R L 1 0 0 6 6 0 0 0 1 0 1 1 2 Morari Victor
4 SC  ’’V IL L A  P R O D O T T I” S .R .L . 1 0 1 6 6 0 0 0 0 7 7 1 9 Alexei Agrici
5 „AVT L U X  C O M  SR L 1 0 1 4 6 0 0 0 4 0 0 5 3 Dumitru Muset
6 "Serviab il"  SR L 1 0 0 3 6 0 0 0 3 0 9 9 5 Tatiana Angheluta
7 A d rica  SR L 1 0 1 4 6 0 0 0 2 6 0 8 6 Nina Covas
8 F ran zelu ta  SA 1 0 0 2 6 0 0 0 0 4 0 3 0 Matcov Victor
9 IC P  P an ifcoop  S tasen i 1 0 0 3 6 0 0 1 3 2 5 6 7 Cazacu Vasile

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

Delmix SRL
I

CC
)enumirea

SRL
3peratorulu

SRL
economic
AVT Adrica Franzel ICP

Prim "Lovis "Nivali- Villa Serviabil LUX SRL uta SA Panifco
SRL Angro Prod "SR Prodotti COM op Stase

L SRL ni

Documentele ce constituie о erta

2



Propunerea
tehnicS

prezentat
(Se va со

prezentat
nsmna prin 

prezentat
■ prezentat, 

prezentat
neprezentc
prezentat

it, nu cores 
prezentat

vunde)
prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiarS

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garantia 
pentru 
oferta 
(chip a caz)

D ocu m en te  t e ca lificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Infonnafii
generate
despre
ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/d 
ecizie/extra 
s de
inregistrare
a
intreprinde
rii

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat 
de atribuire 
a contului 
bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat
privind
lipsa sau
existcnta
datoriilor
fata de
Bugetul
Public
National
eliberat de
Serviciul
Fiscal de
Stat al
Republicii
Moldova
sau din tara
de
rezidenfS a 
ofertantului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie
sanitar-
veterinara
de
functionare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie 
sanitar 
veterinard 
pe unitate 
de
transport

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat
de

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

3



conformitat
е/
Cerificat
de
inofensivit 
ate /aviz 
sanitar

prezentat neprezent
at

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratia
pe proprtia
rSspundere
privind
neimplicar
ea in
practici
frauduloase
si de
corupere

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat 
de definere 
a
abatorului
sau
contract cu 
abator 
(pentru 
came)

prezentat prezentat

Certificat 
de definere 
a
laboratorul
ui atestat
pentru . *
efectuarea
controlului
permanent
asupra
calitafii sau
contract cu
asemenea
laborator la
procurarea
produselor
de
panificare:

prezentat prezentat prezentat

Certificat 
de calitate 
§i de
provenien)
й a materiei
prime
pentru
produsele
de
panificatie

prezentat prezentat prezentat

Confirmare 
de detinere 
a stocului 
de
faina/griu,
necesar
indeplinirii
contractulu

prezentat prezentat prezentat

4



i de 
achizipe 
ре о
perioada de 
cel pû in 
10 zile

8. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

D enu m irea
lo tu lu i

D en u m irea
op era to ru lu i

P retu l
ofertei

C an tita te  
si un itate

C oresp u n d erea  
cu cer in te le  de

C o resp u n d erea  
cu sp ecifica tiile

econ om ic (fara TV A )* de m asu ra ca lifica re teh n ice
L ot 1 CC "Nivali-Prod"SRL 57 931,10 lot + +

SC ’’VILLA 
PRODOTTI” S.R.L.

58 443,00 lot + +

SRL "Lovis Angro" 64 529,00 lot + +
L ot 2 SC”VILLA 

PRODOTTI” S.R.L.
18 850,00 lot + +

SRL "Lovis Angro" 19 499,00 lot + +
L ot 3 SRL AVT LUX COM 11 186,00 lot + +

SRL "Lovis Angro" 11 479,00 lot + +
L ot 4 SRL "Lovis Angro" 7 946,00 lot + +
L ot 5 FPC "Serviabil" SRL 93 569,44 lot + +

Adrica SRL 23 940,28 lot - -

ICP Panifcoop Straseni 26 202,77 lot - -

L ot 6 Franzeluta SA 26 568,71 lot + +
L ot 7 Franzeluta SA 23 627,06 lot + +

L ot 8 SRL "Delmix Prim 8 443,50 lot + +
SRL "Lovis Angro 9 533,33 lot + +

L ot 9 SRL "Lovis Angro" 13 000.00 lot + +
Delmix Prim SRL 13 999,99 lot + +

L ot 10 SRL "Delmix Prim" 915,03 lot + +
SRL Lovis Angro 993,50 lot + +

L o t 11 SRL Delmix Prim 12 898,94 Lot + +
SRL "Lovis Angro” 19 965,28 Lot + +

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

D ata O p era to ru l econ om ic In form atia  so lic ita ta R ezm a tu l rasp u n su lu i
so lic itarii op era to ru lu i econom ic

- - - -
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10. Ofertantii respinsi/descalificati

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic M o tiv u l resp in g er ii/d esca lifica r ii
SR L  L ovis A n gro In baza scrisorii nr.03/21 din 05.01.2022 unde 

SRL Lovis Angro vine cu rugamintea de a 
atribui Lotul 9 Legume transformate in urma 
procedurii de ocds-b3wdpl-MD- 
1640286438517 din data de 04.01.2022 
urmatorului ofertant cu cel mai convenabil pret 
din punct de vedere economic, deoarece in 
caietul de sarcini s-a solicitat Castraveti 
marinati in borcane de 3 L dar au propus 
Castraveti murati in vacum de 1 kg.

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □
12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prepil cel mai scazut □

13. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

F a cto rii de eva lu are V a lo a rea  din  o ferta P u n cta ju l ca lcu la t
Denumirea operatorului economic 1 T ota l

Denumire factorul 1 Ponderea - -
Denumire factorul n Ponderea - -

14. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivu l reeva lu arii o fer te lo r -

M od ificarile  op erate -

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

D enum irea D en u m irea C an tita te  $i P retu l u n itar P r e tu lto ta l P r e tu lto ta l
lotu lu i o p era toru lu i u n ita te  de (fara T V  A) (fara  T V  A ) (in c lu siv

П Г Л 7 Л \econ om ic
"N ivali-

m asura  
L ot 1

1  V A )

P ro c T S R L 57 931 ,10 69 517 ,50
Achizitionarea ’’V IL L A L ot 2
produselor
alim entare

P R O D O T T I”

S R L 18 850 ,00 22 620 ,00

pentru II A V T  L U X  
C O M  S R L

L ot 3
11 186,00 13 423 ,20
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jum atatea a 
anului de studii 
2021-2022

S R L  " L o v is  
A n g ro "

L o t 4
7 94 6 ,6 7 9 536 ,00

" S e rv ia b il"

S R L

L o t 5
93 569 ,44 102 035 ,00

A d rica  SR L L ot 6 23 940 ,28 25 860 ,76
F ra n ze lu ta
SA

L ot 7 23 627 ,06
27 598 ,50

D e lm ix  P rim  
S R L

L ot 8 8 443 ,50 10 132,20
L ot 9 13 999 ,99 16 799,01
L ot 10 915,03 1 098,04
L ot 11 12 898 ,94 15 021,71

Total 273 308,01 313 641,93

Anularea procedurii de achizitie publica: 

Intemeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

D en u m irea  o p era to ru lu i 
econ om ic

D ata  tran sm iter ii M o d a lita tea  de tran sm itere

D elm ix  P rim  SR L 05 .01 .2022 f  e-mail]
SR L  "L ovis A n gro" 05 .01 .2022 [  e-mail]
" N iva li-P rod " S R L 05 .01 .2022 [  e-mail]

’’V IL L A  P R O D O T T I” SR L 05 .01 .2022 [  e-mail]
A V T  L U X  C O M  SR L 05 .01 .2022 f  e-mail]
"Serviab il"  SR L 05 .01 .2022 [e-mail]
A d rica  SR L 05.01 .2022 [e-mail]
F ran zelu ta  SA 05 .01 .2022 [e-mail]
IC P P an ifcoop  S tasen i 05 .01 .2022 [e-mail]
D elm ix  P rim  SR L 05.01 .2022 [  e-mail]

(Informarea operatorilor economici implicati inprocedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015privind 
achizitiile publice)

17. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

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

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

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □
□ 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □
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(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

Intreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

economic

fara TVA inclusiv
TVA

S R L  N iv a li-P ro d

Cu capital 
autohton/

12
13.01.2022 1580000

0-6 57 931,10 69 517,50 30.06.2022

S R L  V illa  
P ro d o tti

Cu capital 
autohton/

13
13.01.2022 1580000

0-6 18 850 ,00 22 620,00 30.06.2022

S R L  A v t L u x  
C o m

Cu capital 
autohton/

14
13.01.2022 1580000

0-6 11 186,00 13 423,20 30.06.2022

S R L  L o v is  
A n g ro

Cu capital 
autohton/

15
13.01.2022 1580000

0-6 7 946,67 9 536,00 30.06.2022

S R L  S e rv ia b il
Cu capital 
autohton/

16
13.01.2022 1580000

0-6 93 569,44 102 035,00 30.06.2022

S R L  A d r ic a
Cu capital 
autohton/

17
13.01.2022 1580000

0-6 23 940,28 25 860,76 30.06.2022

F ra n z e lu ta  S A
Cu capital 
autohton/

18
13.01.2022 1580000

0-6 23 627,06 27 598,50 30.06.2022

S R L  D e lm ix  
P rim

Cu capital 
autohton/

19
13.01.2022 1580000

0-6 36 257,46 43 050,97 30.06.2022

T o ta l C o n tra c te 273 308,01 313 641,93

19. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza 
doar in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate):

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

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

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

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Pretul cel mai scazut □
aplicate criterii de durabilitate:

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizilii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poartci raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Juc Mariana
(Nume, Prenume)

9



DARE DE SEAMA

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

Nr. 3 din 13 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

V
D

o

Denumirea autoriti(ii contractante Direclia Generald EducaJie Floregti
Localitate or. Floregti
IDNO 1009601000094
Adresa or. Floresti, b-dul Victoriei 2
Numir de telefon 0250 2-62-48
Numlr de fax
E-mail dgitsfl oregti@mail.ru;contabilitateadgefl oresti@mail ru
Adresa de internet
Persoana de contact Mocan Mariarura t 0250-26248;

contabilitateadgefl oresti@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de p.eluri ol,icltulie A"sct isa
aAltele: flndicali]

Procedura de achizilie repet^ti dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri M Servicii a Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produse Alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri dgciit licita;ia deschisd)

Nu

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guv ernamental www. mt ender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 640766545975

Link-ul:]rJiryri/,arcjljzj(id rlZt}4gqZgl
Data pt$licdrii:29 .12 .2021

Platforma de achizitii publice utilizati Machizitii.md; o e-licitatie..d; I ypetrdJrnd

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoriti!ii contractanle

EDa trNu
Lrnk-ui cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de intenlie publicat in B.AP (dupd caz) Data:

Link-ul:
rAcord-cadru osiste- dina-iq d";ctrizitie Mlicitatie
electronici lCatalog electronic

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duoii caz)
Sursa de finanlare MBuget de stat; oBuget CNAM; anoget CNAS; rsurse

externe; DAlte surse: flndicatil
Valoarea estimatd, (ei, fird TItA)

34 078,69 lei



Data solicitdrii clarifi cirilor 29.t2.2021
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului

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

Data transmiterii 29.12.2021
Rlspunsul la demers Expunerea succinti a risDunsului: Coneelat
Contestarea docu mentatiei de atribuire NuEI lDar

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data , ora ),), au fost depuse ofert€:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia!ii/administratorii

6. InformaJii privind ofertele depuse qi document€le de calificare;i aferente DUAE pr€zentate de cltre
op€ratorii economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se ra indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cAnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

flndicayi sursa utilizatd ;i dotu publicdriil

TermenJimitl de depunere ;i deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

Operator economic
n

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

Propunerea tehnic[
Propunerea financiarE
DUAE
Garanlia pentru oferl[
(dupd caz)

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

Document 1

Doculnent n

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econornic

Prelul ofertei
(fere TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" $i "Corespunderea cu specifcaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii $i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-a
solicitat:

9. OfertanJii respinEi/descalificati:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
econornic

Denumirea operatorului €conomic Motivul respin gerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atdbui confactul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzul g
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-prel !
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate msi multe criterii de atribuire, se ror
indica toate criteriile de alribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. InformaJia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economrc n Total



Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achizitie public#acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziJie publicd:

;ln Iemerut afl. / | atln. .l lrl a

Argumentare :

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16' (Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizeazi in conformitat€ cu prevederile art.31 al Legii nr. 131 dinJ iulie
2015 privind achiziliile publice)

17, Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectal. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aqteptqre, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii
Moldova).

Motivul reevaluirii ofertelor

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
castisitor

Cantita
tea

Pre{ul
unitar

frrn TVA

Pre{ul total IIri
TVA

Pre{ul total cu
TVA

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

Z6 zile in canl tansmiterii comunicdrii prin

4{jloace electronice qi/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii orin
mijloace electronice gTsau fax r

In cazul in care valoarea estimata a contractului este
egali sau mai mare decAt pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n I I zile in cazul transmiterii comuniclrii orin
mijloace electronice qi,/sau fax r
! 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii nrin
miiloace electronice si/sau fax I



18. Contractul de achizigie/acordul-cadru incheiat:

19. Informaiia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitctti si s-a incheiat
contractkontracte pentru lot/loturi penlru care aufost aplicare criterii cle clurabilitate):

Prin prezenta dare de seamti, grupul de lucru declard cd termenal de a$teplue pentru tncheierea
contrqctului'/contractelor indicate a fo-st respectdt (exceptknrl cazurile prevdzute di arr. 32 afin. (3) at Legiinr' l3I din 3 iulie 2015 privind. achizitiile publice ), precum si cd ii cazul depunerii contesraiilor $/saurecepliondrii rdpoartelor de monitorizare, aceastea aufost examiinate qi solulionie.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conrtmd corectitudinea deEidturdrii procedurii
de achizilie,fdpt penbu care poartd rdspuntlere conform pievederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

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

Yaloarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicasi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului./loturilor pentru car€ au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

Prelul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut n

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

(Semndrura)(Nume, Prenume)

L.$.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.     01  ___din      11.01.2022                 

.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii 

de Virsta Frageda 
Localitate mun. Chisinau, str. Cosmescu 51 
IDNO 1007601001363 
Adresa mun. Chisinau, str. Cosmescu 51 
Număr de telefon 022737022 
Număr de fax 022721538 
E-mail centruldeplasament@mail.ru 
Adresa de internet  

Persoana de contact Contabil sef Tvetov Angela 

 

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 Diverse produse alimentare pentru anul 2022 

Cod CPV 158000000-6 

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: 21046584 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1636556384220 

Data publicării:10.11.2021 

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: 

http://centrulplasament.md/ 

 

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;  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1959000,00 lei 

 

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  

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636556384220
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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 _01.12.2021__, ora_10:00___), au depus oferta _15__ 

ofertanți: 

N/O Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

1 „Credo Prim” SRL 1003600026963 Costru Radu 

2 SC„FET-AT ” SRL 10066000641 15 Tetelea Alexandr 

3 „Baguette” SRL 1014600037741 Cebotari Vamentin 

4 Casa de Comert Vita SRL 1002600003745 Mesina Roman 

5 Villa Prodotti SRL 1016600007719 Agrici Alexei 

6 CC Nivali-Prod SRL 1006600010112 Morari Victor 

7 ICP PANIFCOOP STRASENI 1003600132567 Cazacu Vasile 

8 AVT LUX COM SRL 1014600040053 Muset Dumitru 

9 Viocris Impex SRL 1006600032107 Ciobanu Aurel 

10 Bujor Trans SRL 1013600030309 Stirbu Ion 

11 Produse de Familie SRL 1010600010111 Iacovet Viorel 

12 DANT-Agro SRL 1003609001903 Terfetchii Andrei 

13 Acustuc Tehnologie SRL 1003600041432 Ianachi Adelina 

14 Floreni SRL 1002601002055 Lupasco Igor 

15 Franzeluta SA 1002600004030 Nina Colta 

 

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

prezentate de către operatorii economici: 

N/o Denumirea operatorilor economici Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             

financiară 
DUAE Garanția 

pentru 

ofertă 
(după caz) 

1 „Credo Prim” SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

2 SC„FET-AT ” SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

3 „Baguette” SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

4 Casa de Comert Vita SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

5 Villa Prodotti SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

6 CC Nivali-Prod SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

7 ICP PANIFCOOP STRASENI prezentat prezentat prezentat prezentat 

8 AVT LUX COM SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

9 Viocris Impex SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

10 Bujor Trans SRL     

11 Produse de Familie SRL     

12 DANT-Agro SRL     

13 Acustuc Tehnologie SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

14 Floreni SRL prezentat prezentat prezentat prezentat 

15 Franzeluta SA  prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 

 

Operatori economici  
  

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: 

prezentat, neprezentat, 

nu corespunde 

 

Credopr

im SRL 
Franzelu

ta SA 

ICP 

PANIFC

OOP 

STRASE

NI 
Floreni 

SRL 
Baguette 

SRL 

Casa de 

Comert 

Vita SRL 
Nivali-

Prod SRL 

Villa 

Prodotti 

SRL 

Acustuc 

Tehnolo

gie SRL 

AVT-

LUX 

SRL 

SC„FET

-AT ” 

SRL 

Viocris 

Impex 

SRL 

DUAE 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada  înregistrării   persoanei  

juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 

bancar; 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a 

platii impozitelor, lipsa datoriilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 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. APROBAT prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor                                    

nr. 145  din 24 noiembrie 2020           

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul Financiar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatie sanitar-veterinara  de 

functionare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatie sanitar-veterinara 

pentru unitate de transport,pasaport 

sanitar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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 (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)) 

 

 

 

 

Specificația tehnică, conform 

anexei nr. 22 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificația de preț, conform 

anexei nr. 23 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, 

identificată prin referire la 

specificaţii sau standarde relevante 

-Certificat de conformitate - se 

elibereaza pentru produse 

fabricate: lapte, produse lactate 

(eliberat de catre producator 

pentru fiecare lot); 

-Certificat de calitate, 

inofensivitate - pentru produsele 

alimentare de origine non-

animala; 

-Certificat sanitar-veterinar - 

pentru produsele de origine 

animala; 

 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de disponibilitate a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (sau certificat 

confirmativ de la proprietarul 

abatorului cu semnatura si stampila 

   prezentat   prezentat prezentat     

Documentele obligatorii la 

produsele de panificaţie:  

 prezentat prezentat          

Garanţia pentru ofertă: 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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7.  Informația privind corespunderea ofertelor cu creintele solicitate: (anexat format Excel). 

 

 

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) 
 

 

, _______________________________________________________________ 

 

Nr. 

Lot 

D
en

u
m

ir
ea

 l
o
tu

lu
i 

U
n

it
a
te

a
 d

e 
m

ă
su

ră
 

C
a
n

ti
ta

te
a
 

Operatori economici  
  

Credop

rim 

SRL Franzel

uta SA 

ICP 

PANIF

COOP 

STRAS

ENI 
Floreni 

SRL 
Baguett

e SRL 

Casa de 

Comert 

Vita 

SRL 

Nivali-

Prod 

SRL 

Villa 

Prodotti 

SRL 

Acustuc 

Tehnolo

gie SRL 

AVT-

LUX 

SRL 

SC„FE

T-AT ” 

SRL 

Viocris 

Impex 

SRL 

 
P

re
ț 

u
n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
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aț
ii

 t
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n
ic

e 
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ț 
u

n
it

ar
 f
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ă 

T
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A
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n
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e 
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ii

 t
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n
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e 

P
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ț 
u

n
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 f

ăr
ă 

T
V

A
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o
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u
n

d
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e 
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ec
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aț
ii

 t
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n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
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 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o
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u
n

d
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e 
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ec
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aț
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n
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P
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ț 
u

n
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 f

ăr
ă 
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V

A
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o
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n
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e 
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ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp
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n
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e 
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u
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V

A
 

C
o
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o
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n
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aț
ii

 t
eh
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ț 
u
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ă 
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V
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n
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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:  

Operatorul 

economic 
Documentul și/sau informația 

solicitată   
Data 

transmiterii 
Răspunsul operatorului 

economic 
Floreni SA S-a solicitat documentul obligatoriu- 

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. APROBAT prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor   nr. 145  din 24 noiembrie 2020 

17.12.2021 17.12.21-confirmare transmisa 

prin posta electronica 

Baguette SRL S-a comis erori in privinta 

intocmiirii ofertei la indicarea 

producatorului, ofertantul a trimis 

scrisoare pentru pozitia :  

- Crupe de mei șlefuite bob intregral 

superioara 

-Drojdii presate pentru panif., 50gr. 

21.12.21 21.12.21-Scrisoare de corectare si 

confirmare, transmisa prin posta 

electronica 

Casa de Comert 

Vita SRL 

Concretizare si certificatul de 

conformitate solicitat.la pozitia Mazăre 

verde conservată,420 gr., 

21.12.21 21.12.21-Scrisoare de confirmare, 

transmisa prin posta electronica 

 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

DANT-Agro SRL Pret mare in SIARSAP 

Bujor Trans SRL Propunerea financiara nu este vizivila in SIARSAP 

(pret mare) 

Produse de Familie SRL Propunerea financiara nu este vizivila in SIARSAP 

(pret mare) 

Baguette SRL 

Certificateie nu corespunde cerintelor din 

documentele licitatiei, lipseste certificatul: 

Ceapa 

Morcov 

Varza proaspata 

Patrungel 

Mazare congelata bob 

Lamie 

Portocale 

Mandarine 

Ananas proaspat 

Stafide 

Biscuiti glutinosi cu cantitati micsorate de zahar si 

grasimi vegetale 

Amidon  de cartofi 

Bors acru praf  (0,02gr) 

Ceai  negru frunze măşcate, ambal.100 gr. 

 

Certificat expirat: 

 Kiwi  

Nu corespunde cerintelor caietului de sarcini: 
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Mazăre verde  conservată,425 gr. 

Pastă de roşii 25%, în borcane 0,314 kg   

S-a propus : 1) Mazăre verde  conservată,425 gr.- 

certificatul s-a prezentat pentru 670gr. 

Pastă de roşii 25%, în borcane 0,314 kg  -in borcane 

de 720gr. 

Viocris Impex SRL 

Nu corespunde cerintelor caietului de sarcini: 

Peşte congelat- De la 1,0 kg fără cap şi coadă:-

trunchi Merluciu.  

S-a propus :Hec congelat, fara cap, fara coada, in 

stare eviscerata, (pachet 5 kg), 0,35-0,5 kg 

 Achizitia nu a avut loc la 

urmatoarele loturi: 

 

 

Brînzică proaspata de vaci pentru copii, 10% ( de la 

6 luni ),  0,050 kg 

Produs acidolactic, 0,2 kg 

Ceapa 

Morcov 

Varza proaspata 

Patrungel 

Mazare congelata bob 

Lamie 

Kiwi 

Portocale 

Mandarine 

Ananas 

Stafide 

Biscuiti glutinosi cu cantitati micsorate de zahar si 

grasimi vegetale 

Biscuiti cu cereale 

Stix cu susan 

Bors acru praf  (0,02gr) 

Amidon  de cartofi 

Ceai  negru frunze măşcate, ambal.100 gr. 

Formule curative  p/u alimentația copiilor cu 

greutate mică sau foarte mică la nastere 

Formule curative p/u alimentația copiilor cu reflux 

gastroesofagial 

Terci de ovăs fără lapte pentru alimetaţia copiilor 

de 4luni 

Terci de orez  fara lapte pentru laimentatia copiilor 

de 4luni 

Terci porumb  fara lapte pentru alimentatia capiilor 

de 4 luni 

 

 

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: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 

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

s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul unitar 

fără TVA 

Prețul total 

fără TVA 

Prețul 

total cu 

TVA 

1 Lapte 2,5% Credoprim SRL 14000 12,78 13,80 193200,00 

2 Chefir 2,5%  Credoprim SRL 1600 8,52 9,20 14720,00 

3 
Chefir cu bifidobacterii 

2,5% (fara zahar) 

Credoprim SRL 
1600 8,80 9,50 15200,00 

4 
Desert de iaurt natural,  

pasteurizat 1,5%, 0,5L 

Credoprim SRL 
1600 10 10,80 17280,00 

5 
Brînză de vacă 5%  0,5-5,0 

kg 

Credoprim SRL 
1200 63,89 69,00 82800,00 

6 Smîntînă 15%, 200-250 gr.  Credoprim SRL 350 62,96 68,00 23800,00 

7 
Unt cu grăsimi animaliere 

72,5%   

Credoprim SRL 
1400 114,81 124,00 173600,00 

8 
Brinză cu cheg tare 40%-

45% 

Credoprim SRL 
400 113,33 136,00 54400,00 

1 

Pîine din făină de grîu c/s, 

fortificată cu Acid Folic, 

Fe+, 0,43kg 

Franzeluta SA 
1800 

 
9,59 10,36 18648,00 
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1 

Pîine din făină de grîu c/s, 

fortificată cu Acid Folic, 

Fe+, 0,43kg 

ICP Panifcoop 5170 9,86 10,65 55060,50 

2 Biscuiți din faina porumb ICP Panifcoop 250 25,00 30,00 7500,00 

3 
Covrigi mici cu  mac, 

ambalaj vrag 3 kg 
ICP Panifcoop 120 20,20 21,82 2618,40 

1 Suc din fructe limpezit, 

t/pac-1l 

Casa de Comert 

Vita SRL 

400 9,9 11,88 
4752,00 

2 Nectar din fructe cu miez, 

t/pac-1l 

Casa de Comert 

Vita SRL 
700 10,20 12,24 8568,00 

3 Suc (nectar)  pentru copii  

pînă la 1,5 ani 

Casa de Comert 

Vita SRL 
200 40 48 9600,00 

4 Piure pentru copii pînă la 

1,5 ani din fructe 

Casa de Comert 

Vita SRL 
150 64,11 64,11 9616,50 

5 Magiun de mere  Casa de Comert 

Vita SRL 
100 19,03 22,84 2284,00 

6 
Gem de caise 

Casa de Comert 

Vita SRL 
100 40,00 48,00 4800,00 

7 
Gem de prune 

Casa de Comert 

Vita SRL 
100 35,15 42,18 4218,00 

8 
Dulciaţă de coacăză neagră 

Casa de Comert 

Vita SRL 
50 52,62 63,14 3157,00 

9 
Dulciaţă de gutui 

Casa de Comert 

Vita SRL 
40 43,60 52,32 2092,80 

10 
Dulciaţă de zmeura 

Casa de Comert 

Vita SRL 
60 57,80 69,36 4161,60 

11 Mazăre verde 

conservată,425gr.   

Casa de Comert 

Vita SRL 
100,8 25,80 30,96 3120,77 

12 Pastă de roşii 25%, în 

borcane 0,314 kg   

Casa de Comert 

Vita SRL 
150,72 48,7 58,44 8808,08 

1 File de pui cu fierbere 

rapidă 

 

Floreni SRL 
2400 

 
50,00 60,00 144000,00 

1 

Ouă de găină dietice, 

măşcate 

 

Acustic 

Tehnologie 

SRL 

 

36000 

 
2,00 2,40 86400,00 

1 
Peşte congelat-Trunchi 

 

AVT LUX 

COM SRL 

900 

 
44,00 52,80 47520,00 

1 
File de peşte congelat, 

Merluciu  

Viocris Impex 

SRL 
960 62,50 75,00 72000,00 

1 
 Pulpe de pui cu fierbere 

rapidă 

Nivali-Prod 

SRL,  
1800 27,50 33,00 59400,00 

2 
Carne de bovină tînără, 

fără oase (muschi) 

Nivali-Prod 

SRL,  
1600 111,67 134,00 214400,00 

1 
Crenvusti -LACTA,  fierte 

 

Villa Prodotti 

SRL 

150 
63,50 76,20 11430,00 

1 Miez de nuci „Baguette” SRL 10 162,50 195,00 1950,00 

2 Usturoi „Baguette” SRL 100 50 54,00 5400,00 

3 Telina radacina „Baguette” SRL 80 19,44 21,00 1680,00 

4 Banane „Baguette” SRL 600 22,50 27,00 16200,00 

5 Curma „Baguette” SRL 200 28,33 34,00 6800,00 

6 Cartofi „Baguette” SRL 12000 7,41 8,00 96000,00 

7 Sfecla „Baguette” SRL 1200 7,41 8,00 9600,00 

8 Conopida „Baguette” SRL 200 29,63 32,00 6400,00 
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9 Brocoli „Baguette” SRL 200 48,15 52,00 10400,00 

10 Bostan „Baguette” SRL 200 16,67 18,00 3600,00 

11 Mere „Baguette” SRL 4000 8,33 9,00 36000,00 

12 
Făină de grîu, cal. 

superioară 

„Baguette” SRL 
1000 8,75 10,50 10500,00 

13 Crupe de gris „Baguette” SRL 400 8,75 10,50 4200,00 

14 Crupe de mei „Baguette” SRL 250 10,83 13,00 3250,00 

15 
Orez rotund întreg slefuit 

cal  superioara 

„Baguette” SRL 
800 14,17 17,00 13600,00 

16 Hrişcă calitate superioara „Baguette” SRL 250 30,00 36,00 9000,00 

17 Fasole albe zaharoase „Baguette” SRL 200 25,00 27,00 5400,00 

18 Păstări verzi congelate „Baguette” SRL 150 40,70 48,84 7326,00 

19 
Porumb dulce conservat, in 

cutie 425 gr. 

„Baguette” SRL 
102 24,17 29,00 2958,00 

20 Castraveţi conservaţi,680 gr. „Baguette” SRL 299,2 22,50 27,00 8078,40 

21 
Tomate în suc propriu, 680 

gr.  

„Baguette” SRL 
399,84 17,50 21,00 8396,64 

22 Fructe uscate (mar) „Baguette” SRL 100 30,00 36,00 3600,00 

23 Fructe uscate (pruna) „Baguette” SRL 100 45,00 54,00 5400,00 

24 

Bomboane glazurate cu 

glazuri de ciocolată ( Do-

Re-Mi; Meteorit; Pasarea 

Maiastra, Pruna in 

ciocolata, Caise in 

ciocolata) 

„Baguette” SRL 

150 148,33 178,00 26700,00 

25 Biscuiti cu pomusoare „Baguette” SRL 200 25,00 30,00 6000,00 

26 Biscuiti cu tarita „Baguette” SRL 150 23,33 28,00 4200,00 

27 
Covrigi mici cu graham 3 

kg 

„Baguette” SRL 
198 27,78 30,00 5940,00 

28 

Covrigi uscați din boabe 

dispersate de grîu încolțit 

cu susan, ambalaj vrag 3 

kg 

„Baguette” SRL 

150 27,78 30,00 4500,00 

29 

Ulei de floarea soarelui 

rafinat, deodorat,  bidon 5 

litri (4,6 kg) 

„Baguette” SRL 

598 37,37 44,84 26814,32 

30 Frunze de dafin „Baguette” SRL 2 165,00 198,00 396,00 

31 
Mivina cu gust de 

legume(0,1gr) 

„Baguette” SRL 
250 3,75 4,50 1125,00 

32 
Drojdii presate pentru 

panif., 50gr.  

„Baguette” SRL 
25 65,00 78,00 1950,00 

33 Cacao „Baguette” SRL 10 100,00 120,00 1200,00 

34 
Peltea din fructe- măr 250 

gr. 

„Baguette” SRL 
200 35,00 42,00 8400,00 

35 Miere de albina „Baguette” SRL 40 162,50 195,00 7800,00 

36 Scortisoara macinata „Baguette” SRL 1 125,00 150,00 150,00 

37 Bicarbonat de sodiu „Baguette” SRL 60 16,67 20,00 1200,00 

38 Oţet de masă 6% „Baguette” SRL 150 6,67 8,00 1200,00 

39 
Fulgi de ovăz,  amb.-1,0 

kg 

„Baguette” SRL 
300 11,92 14,30 4290,00 

40 Crupe de orz mărunţit „Baguette” SRL 200 7,50 9,00 1800,00 

41 
Crupe de arpacas bob 

intreg-1kg 

„Baguette” SRL 
100 7,50 9,00 900,00 

42 
Crupe de porumb –cal 

superioara-1 kg 

„Baguette” SRL 
200 10,42 12,50 2500,00 
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43 Mazăre întreagă slefuită „Baguette” SRL 200 8,33 9,00 1800,00 

44 Seminte  de floarea sorelui „Baguette” SRL 8 29,63 32,00 256,00 

45 Semințe de susan „Baguette” SRL 5 70,83 85,00 425,00 

46 

Tăiţei   cu ouă,  din sorturi 

tari de grîu (ambalaj 0,4 

kg) 

„Baguette” SRL 

250 32,50 39,00 9750,00 

47 Sare iodată  „Baguette” SRL 400 4,00 4,80 1920,00 

48 Zahăr-tos  „Baguette” SRL 1000 14,81 16,00 16000,00 

1 

Formula lactată adaptată 

hipoalergică pentru 

alimentația copiilor 0-6 

luni 

SC„FET-AT ” 

SRL 
70 253,00 253,00 17710,00 

2 

Formula lactată adaptată 

hipoalergică pentru 

alimentația copiilor 6-12 

luni  

SC„FET-AT ” 

SRL 
70 253,00 253,00 17710,00 

3 

Formula lactată adaptată 

cu prebiotici pentru 

alimentarea copiilor  de 

la 0-12 luni: 

SC„FET-AT ” 

SRL 
400 108,00 108,00 43200,00 

4 

Formula de început si 

continuarie fără lactoză 

pe bază de soie izolat de 

proteine 0-12 luni 

SC„FET-AT ” 

SRL 
20 145,00 145,00 2900,00 

5 

Terci de hrișcă fără lapte 

pentru alimetaţia copiilor 

de la 4luni 

SC„FET-AT ” 

SRL 20 108,00 108,00 2160,00 

 

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  

„Credo Prim” SRL 28.12.2021 credoprim@mail.ru 

SC„FET-AT ” SRL 28.12.2021 chilaru.angela2016@gmail.com 

„Baguette” SRL 28.12.2021 baguette.srl@mail.ru 

Dant-Agro SRL 28.12.2021 feder-79@mail.ru 

Casa de Comert Vita SRL 28.12.2021 svt@vitacom.md 

Villa Prodotti SRL 28.12.2021 villaprodotti@mail.ru 

Floreni SRL 28.12.2021 i.lupasco@floreni.com 

ICP PANIFCOOP STRASENI 28.12.2021 panifcoop@rambler.ru 

Franzeluta SA 28.12.2021 achizitiifranzeluta@mail.ru 

AVT LUX COM SRL 28.12.2021 avtluxcom@mail.ru 

Viocris Impex SRL 28.12.2021 viocrisimpex@ gmail.com 

Bujor Trans SRL 28.12.2021 bujordir@mail.ru 

Produse de Familie SRL 28.12.2021 viorel.iacovet@filletti.md 

CC Nivali-Prod SRL 28.12.2021 victor.morari@nivali-prod.md 

Acustuc Tehnologie SRL 28.12.2021 acusticteh-tender@mail.ru 
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(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: 

 

 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 

Denumirea 

operatorului  

economic fără TVA inclusiv TVA 

1 
„Credo Prim” 

SRL 
1003600026963 

Autohton 13 
03.01.2022 15800000-6 527370,37 575000,00 

31.12.2022 

2 
 ICS Panifcoop a 

Urecoop din 

Straseni 

Autohton 23 03.01.2022 
15800000-6 59656,84 65178,90 

31.12.2022 

3 
Franzeluta SA 
 

Autohton 22 03.01.2022 15800000-6 17266,68 18648,00 31.12.2022 

4 
CC Nivali- Prod 

SRL 
1006600010112 

Autohton 15 10.01.2022 
15800000-6 228172,00 273800,00 

31.12.2022 

5 
„Baguette” SRL 
1014600037741 

Autohton 17 10.01.2022 15800000-6 362945,33 412955,36 31.12.2022 

6 
Casa de Comert 

Vita SRL 
1002600003745 

Autohton 19 10.01.2022 
15800000-6 55918,20 65178,74 

31.12.2022 

7 
AVT LUX COM 

SRL 
1014600040053 

Autohton  
25 

10.01.2022 
15800000-6 39600,00 47520,00 

31.12.2022 

8 
Acustuc 

Tehnologie SRL 
1003600041432 

Autohton  

16 

10.01.2022 
15800000-6 72000,00 86400,00 

31.12.2022 



9
SC Villa Prodotti
SRL 
1016600007719

Autohton

14

10.01.2022
15800000-6 9525,00 11430,00

31.12.2022

10
SC„FET-AT ”
SRL
10066000641 15

Autohton 20 10.01.2022
15800000-6 83680,00 83680,00

31.12.2022

11 Floreni SRL
1002601002055

Autohton 24 03.01.2022 15800000-6 120000,00 144000,00 31.12.2022

12
Viocris Impex 
SRL 
1006600032107

Autohton
21

10.01.2022
15800000-6 60000,00 72000,00

31.12.2022

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar 
in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate §i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

Pre(ul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfd§urdrii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poartd rasp under e conform prevederilor legale tn vigoare.
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U/m
Cantitate

a

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

Pret 

unitar 

f/a 

TVA

Coresp

unde 

specific

atiei 

tehnice

1

Lapte 2,5%

L

14000 12,78 + -

2

Chefir 2,5%

buc

1600 8,52 +

3 Chefir cu bifidobacterii 2,5% (fara 

zahar)

buc

1600 8,8 +

4 Desert de iaurt natural, pasteurizat

1,5%, 0,5L

buc

1600 10 +

5

Brînză de vacă 5%  0,5-5,0 kg

kg

1200 63,89 +

6

Smîntînă 15%, 200-250 gr.

kg 350 62,96

+

7

Unt cu grăsimi animaliere 72,5% 

kg

1400 114,81 +

8

Brinză cu cheg tare 40%-45%

kg

400 113,33 +

9 Pîine din făină de grîu şi făină de

secară-24%,  semialbă 0,5kg

kg

1800 9,59 + 9,86 -

10 Pîine din făină de grîu c/s, fortificată 

cu Acid Folic, Fe+, 0,43kg

kg

5170 9,9053 - 9,86 +

11 Biscuiți din faina porumb kg

250 25 + 31,67 -

12 Covrigi mici cu  mac, ambalaj vrag 3 

kg

kg

120 20,2 + 27,78 -

13 Suc din fructe limpezit, t/pac-1l kg 400

10,00 -
9,9

+

14 Nectar din fructe cu miez, t/pac-1l kg

700 10,83 - 10,2 +

15 Suc (nectar)  pentru copii  pînă la 1,5 

ani

kg

200 40 +

16 Piure pentru copii pînă la 1,5 ani din 

fructe

kg

150 64,11 +

17 Magiun de mere kg

100 22,50 - 19,03 +

18

Gem de caise

kg

100 51,67 - 40,00 +

19

Gem de prune

kg

100 51,67 - 35,15 +

20

Dulciaţă de coacăză neagră

kg

50 62,50 - 52,62 +

21

Dulciaţă de gutui

kg

40 54,17 - 43,6 +

22

Dulciaţă de zmeura

kg

60 65,00 - 57,8 +

23 Mazăre verde conservată,425gr. paket

100,8 17,50 - 25,8 +

AVT-LUX 

SRL

SC„FET-AT 

” SRL

Viocris 

Impex SRL

11.   Informația privind ofertele examinate: Diverse produse alimentare pentru anul 2022-  ocds-b3wdp1-MD-1636556384220

Nr. 

Lot
Denumire Lot

Credoprim 

SRL Nivali-Prod 

SRL

Franzeluta 

SA

ICP 

PANIFCOOP 

STRASENI Floreni SRL

Acustuc 

Tehnologie 

SRL

Villa 

Prodotti SRL

Baguette 

SRL

Casa de 

Comert Vita 

SRL



24 Pastă de roşii 25%, în borcane 0,314 

kg 

kg

150,72 27,50 - 48,7 +

26

Ouă de găină dietice, măşcate

buc

36000 2,00 +

27

Peşte congelat-Trunchi

kg

900 48,33 - 44 + 39,20 -

28

File de peşte congelat, Merluciu

kg

960 99,17 - 74,00 - 62,5 +

25

File de pui cu fierbere rapidă

kg

2400 50,00 + 55,75 -

29

 Pulpe de pui cu fierbere rapidă

kg

1800 33,33 - 27,5 + 32,00 -

30 Carne de bovină tînără, fără oase

(muschi)

kg

1600 111,67 + 118,20 -

31 Crenvusti -LACTA,  fierte kg 150

63,5 +

32

Miez de nuci

kg

10 162,5 +

33

Usturoi

kg

100 50 +

34
Telina radacina

kg
80 19,44 +

35

Banane

kg

600 22,5 +

36

Curma

kg

200 28,33 +

37

Cartofi

kg

12000 7,41 +

38

Sfecla

kg

1200 7,41 +

39

Conopida

kg

200 29,63 +

40

Brocoli

kg

200 48,15 +

41

Bostan

kg

200 16,67 +

42

Mere

kg

4000 8,33 +

43

Făină de grîu, cal. superioară

kg

1000 8,75 +

44

Crupe de gris

kg

400 8,75 +

45

Crupe de mei

kg

250 10,83 +

46 Orez rotund întreg slefuit cal  

superioara

kg

800 14,17 +

47

Hrişcă calitate superioara

kg

250 30 +

48

Fasole albe zaharoase

kg

200 25 +

49

Păstări verzi congelate

kg

150 40,7 +

50 Porumb dulce conservat, in cutie 425 

gr.

kg

102 24,17 +

51

Castraveţi conservaţi, 680 gr.

kg

299,2 22,5 +

52

Tomate în suc propriu, 680 gr.

kg

399,84 17,5 + 18,6 -

53

Fructe uscate (mar)

kg

100 30 +

54

Fructe uscate (pruna)

kg

100 45 +

55

Bomboane glazurate cu glazuri de 

ciocolată ( Do-Re-Mi; Meteorit; 

Pasarea Maiastra, Pruna in ciocolata, 

kg

150 148,33 +

56

Biscuiti cu pomusoare

buc

200 25 +



57

Biscuiti cu tarita

kg

150 23,33 +

58

Covrigi mici cu graham 3 kg

kg

198 27,78 +

59

Covrigi uscați din boabe dispersate 

de grîu încolțit cu susan, ambalaj 

vrag 3 kg

kg

150 27,78 +

60 Ulei de floarea soarelui rafinat, 

deodorat,  bidon 5 litri (4,6 kg)

kg

598 37,37 +

61

Frunze de dafin 2 165 +

62

Mivina cu gust de legume(0,1gr)

kg

250 3,75 +

63

Drojdii presate pentru panif., 50gr.

kg

25 65 +

64

Cacao

kg

10 100 +

65

Peltea din fructe- măr 250 gr.

buc

200 35 +

66

Miere de albina

kg

40 162,5 +

67

Scortisoara macinata

kg

1 125 +

68

Bicarbonat de sodiu

kg

60 16,67 +

69

Oţet de masă 6%

kg

150 6,67 +

70

Fulgi de ovăz,  amb.-1,0 kg

kg

300 11,92 +

71
Crupe de orz mărunţit

kg
200 7,5 +

72 Crupe de arpacas bob intreg-1kg kg 100 7,5 +

73 Crupe de porumb –cal superioara-1 

kg
kg

200 10,42 +

74
Mazăre întreagă slefuită

kg
200 8,33 +

75
Seminte  de floarea sorelui

kg
8 29,63 +

76
Semințe de susan

kg
5 70,83 +

77 Tăiţei   cu ouă,  din sorturi tari de 

grîu (ambalaj 0,4 kg)
kg

250 32,5 +

78
Sare iodată

kg
400 4 +

79

Zahăr-tos

kg

1000 14,81 +

80 Formula lactată adaptată

hipoalergică pentru alimentația

copiilor 0-6 luni

kg
70 253,00

+

81 Formula lactată adaptată

hipoalergică pentru alimentația

copiilor 6-12 luni 

kg
70 253,00

+

82 Formula lactată adaptată cu

prebiotici pentru alimentarea

copiilor  de la 0-12 luni:

kg
400 108,00

+

83 Formula de început si continuarie 

fără lactoză pe bază de soie izolat 

de proteine 0-12 luni

kg
20 145,00

+

84 Terci de hrișcă fără lapte pentru

alimetaţia copiilor de la 4luni

kg
20 108,00

+

85 Formule curative  p/u alimentația 

copiilor cu greutate mică sau 

foarte mică la nastere

kg 30

86 Formule curative p/u alimentația 

copiilor cu reflux gastroesofagial

kg 20

87 Terci de ovăs fără lapte pentru 

alimetaţia copiilor de 4luni

kg 20

88 Terci porumb  fara lapte pentru 

alimentatia capiilor de 4 luni

kg 20



89 Terci de orez fara lapte pentru 
laimentatia copiilor de 41uni

kg 20

90 Brinzica proaspata de vaci pentru 
copii, 10% ( de la 6 luni ), 0,050 kg

kg 218,4

91 Produs acido lactic, 0,2 kg kg 832

92 Сеара kg 1500

8,33
93 Morcov kg 1500

8,33
94 VarzS proaspata kg 1800

8,33
95 Patiunge 1 kg 100

72,22
96 Mazare congelata bob kg 100

64,17
97 Lamiie kg 250

26,67
98 Kiwi kg 200

37,5
99 Portocale kg 400

21,67
100 Mandarine kg 400

21,67
101 Ananas prospat kg 200

22.5
102 Stafide calitate superioara kg 120

40
103 Biscuiti glutinosi cu eantitati 

micsorate de zahar si grasinii
kg 300

21.67
104 Biscuiti cu ceriale kg 200

105 Sticx cu susan kg 200

106 Bors acru praf (0,02gr) buc 250
4.17

107 Amidon de cartofi kg 30

31,67
108 Ceai negru frunze maleate, 

arnbal. 100 gr.
kg 60

100.00

СГЛ Q

CO-: О
co

Medic set adjunct















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractlllui de aclrizitii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de аtriЬuirе

Nr.03/22 din l8.0 |.2022

1. Date cu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

l

п
п

Dепumirеа autorititii contractante Рrimdriа s. Flоrепi
Rl. Anenii Noi. s. Flоrепi
l00760l0l l065
MD 652l, r. Anenii Noi, s. FIоrепi, str. Chisinйu l4

Numir de telefon 02656 l 52 l
Numйr de fax
E-mail oficial аflоrепi@mаi|.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пuпле, рrепumе, tеlеfоп, е- Ruslan Сrе{u, рrimаr

2. Г)аtе cu рriчiге la рrосесlut-а de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate rСегеrеа оfеftеlоr de рrеluri пLicitatie deschisй
aAltele: [IпdicaliJ

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрёt caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

вuпuri r seгvicii п Luсriri п

obiectul achizitiei Рrосцrаrеа рrоdusеlоr al imепtаrе
Cod СРV 1 51 00000-9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decat lic italia deschisit)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
porlalului guуеrпа.пlепtаl www,mtепdеr, gоv. md)

Nr: 21049346

Link-ul:
gкЬЬ]3wý|р.1 - МР_" 1 Qa0608 7а0 1 2 7
Data publicbrii:21 dесеmЬriе 202 |

Platforma de achizilii publice utilizatй l achizitii.rTd; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

пDа пNu
Link-u| сёtrе planul de achizitii publice publicat:

Апuп{ de intenlie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupit caz)

пАсоrd-саdru пsistеm dinarTic de achizitierLicitatie
еlесtrоп ic5 пСаtаlоg еlесtrоп ic

Sursa de fiпап{аrе rBuget de stat; lBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicalil

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 232294,56 MDL

3. Сlаrifiсйri privind documentalia de atribuire:



(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarфcdri)

Data solicitirii сlаrifiсirilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au fosl operate mоdфсаri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

сйtrе ореrаtоrii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
publicate in BAp/altemij loacelor de iпfоrmаrе
/r]llпй r,пzl

Рпdiса|i sursa utilizald qi dala publicdrii]

Теrmеп-Iimitй de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (duрёt caz)
Ilпdicayi пumdrul de zile]

5. Рiпi la tеrmепu!-Iimitй (data 05.01.2022, оrа11:00_), au depus oferta 4 ofertanli:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l SRL LAPMOL l 002600024308 Nastase Dumitru

2 I.I. "PRoZoRovSKI LILIAN" 1 0 1 0605000089 Lilian prozorovski

3 Dorianis & Со SRL 1 00з60 1 00 1 929 Buga Andrei

4 SC "VILLA рRоDот,fI" S.lt.L. 1016600007719 Alexei Agrici

Denumirea ореrаtоrulчi есqцqдцЦ

Dепumirе document SRl Laprnol

Documentele се constituie oferta

Documentele sunt
ascullse in sistem

prezentatРrорuпеrеа tehnicб

Documentele sunt
ascunse in sistetT

Ргорuпеrеаfiпаtrсiаrй

Documente de calificare
va сопsпlпа рriп: рrеzепtаt, пе,

Documentele sunt

ascunse in sistem
Dovada inregistrйrii

nei iuridice
Documentele sullt
ascunse in sistemрrеzепtаrеа acteloI

privind conformitatea
produselor, identifi саtё
prin rеfеrirе 1а

Specificatii Sau

standard relevante.
Documentele sunt
ascllnse in sistemAutorizalia sanitar-

чеtеriпаrб de

funclionare а

ofertantului

ча сопSmпа рriп: prezeпtal, перrеzепtаt, пu



Autoriza!ia sanitar-
veterinarl de

func{ionare а unitalii
de trапsроrt

prezentat prezentat prezentat Documentele sunt

ascunse itl sistem

рrеzепtаt prezentat Documentele sunt

ascullse ill sistemCertificat medical 9i
certificatul de instruire
isienicй

prezentat

preZentat prezentat Documentele sunt

ascunse iп sistetTCertificat privind lipsa
sau existenla
restanlelor fа!й de

l

prezentat

Dugett"lt pцUrrU rlcrt
preZentat prezentat Documentele sunt

ascunse in sistemGrtificat de atribuire а

contului Ьапсаr

prezentat

ргеZепtаt Documentele sunt

ascunse itl sistemRaportul financiar ргеzепtаt preZentat

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса iп сопfоrmitаtе сч сеriпУеlе diп

dосumепtа|iа de atribuire ;i se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеSрuпdе (tп cazul

сdпсJ dосumепtul а jst prizeпtat, dar пu cor-espuпdeceriпyelor de саlфсаrе))

Informa{ia privintl соrеsрu nderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Cantitate 9i
unitate de

mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Dепumirеа

lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul olertel
(йга ТVА)*

,7225.00 Вuс. + +
Lot l 1.I. "PROZoROVSKl

LlLlAN"

Вuс. + +
Lot2 SRL Lapmol

ю
LlLlAN"

70000.00
,7,7225.93 + +

|5,7зз.82 Buc. + +
Lot 3 1.1. "PRoZoRovSKl

LlLlAN"
2з24.58 L + +

Lot4 I.I. "PRoZORovSKl
LILlAN"

+ +
Lot 5 ,.I. "PRoZoRovSKI I lаOв,зl

LlLlAN" l

Kg

Lot 6 I_1. "PRoZoRovSKI
I lI lANll

2529|.61 kg

+
19з6.46 Kg +

Lot 7 I.1. "PRoZoROvSKl
LlLlAN"

+ +

Lot 8 Г"рRоZоRочSкI
LlLIAN"

5|692.,l8 Kg

46465,90 Kg + +

Lot9 1.1. "PRoZoRovSKl
LlLlAN" Documentele

sunt ascunse in
sistem

Documentele sunt

ascunse in sistemSc ,чILLд
PRODOTTI, S.R.L.

49850.00 kg

+
l0640.00 Вuс. +

Lot l0 Dorianis & Со Sl<L

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se ча iпсJiса pre\ul фrtеi fiпаlе

(Iпfоrmа|iа priviпd ''Coiespuпderea сu"сеriпУеlе de'calфcaie" si "Соrеsрuпdеrеа cu specifica|iile

tеhпiсе'', Se va сопSеmпа рriп: ,,+'' iп rorul'rorrrpuпderii ;i рr:iп ,,'" iи cazul песоrеsрuпdеrii)



8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu

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

а solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului operatorului
economic

l0.0l .2022 1.I. "PRoZoRovSKI
LlLlAN"

Solicitarea ofertei finale,
in lеgiturй cu depistarea
uпеi greqeli
nesemnificative in anexa
пr. 23

oferta fiпаlй corectati а fost
expediat5. Aceasta nu а modificat
qi соrеsрuпdе cu cerin{ele stabilite
in documenta{ia de atribuire,

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа оDеrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi сi rii

l0. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lotr
pentru mai multe loturi cumulate r
pentru toate loturile п

дltе limitiri privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriul de аtriЬuiге aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut r
costul cel mai scёzut п

Cel mai bun raport calitate-pre! п

Cel mai Ьuп raporl calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cacJrul proceclurii de atribuire suпl aplicate mai muhе criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriile cle atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor феrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicali:

(se va соmрlеtа 1лепtru loturile ca.re au.fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-

pret sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele аu fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului econo Total

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorulul J!9ц9mцд Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire fасtоrul п Ропdеrеа

4



14. in чrmа ехаmiпiri, evaluf,rii qi comparirii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de аtriьuirе s-a

decis:

дtriьuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

econonric

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrа ТYА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

Lotul I I.I.

"PROZOROVSKI
LILIAN"

Buc. 7225.00 mdl 8670.00mdl

Lotul II SRL Lapmol Buc. 70000,00 mdl 76321,20 mdl

Lotul III I.I.
"PROZOROVSKI
LlLIAN

Buc. 15733,82 mdl 18297,25 mdl

Lotul IV 1.1.

"PROZOROVSKI
LlLIAN

l 2324,58 mdl 2789,50 mdl

Lotul V I.1.

"PROZOROVSKI
LILlлN

kg 7406,34 mdl 8811,25 mdl

Lotul VI 1.I.

"PRoZoRovSKl
LlLlлN

kg 25291,67 mdl 30350,00 mdl

Lotul VII l. I.
,,PRoZoRovSKl
LILIAN

kg 7936,46 mdl 9202,25 mdl

Lotul VПI I.I.

"PROZOROVSKI
LILlAN

kg 51692,78 mdl 55828,20 mdl

Lotul XI I.I.
"PROZOROVSKI
LILlAN

kg 46195,83 mdl 55435,00 mdl

Lotul Х Dorianis &
SRL

Со Buc. l0б40,00 mdl 11491,20 mdl

Anularea procedurii de achizi{ie publicй:

litln temeiul аrt. 71 alin.

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiСi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

репtrч Бchizi1ii se realizeazd iп coпformitite cu prevederile art. 3l al Legii пr. 13] diп 3 iulie

20l 5 priviпd achiziliile publice)

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi(ii:

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

1.I. "PRoZoRovSKI LILIAN 10.01.2022 e-mail

Dorianis & Со SRL 10.01.2022 e-mail

SRL Lapmol 10.01.2022 e-mail

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea

i zile in cazul trапsmitеrii соrпuпiсйrii рriп
n-rii loace еlесtrопiсе 9i/sau fахп

й"^rП,l .r" чаlоаrеа estiInatй а contractului este

rnai mica decit рrаguгilе ргечбzutе la art. 2 alin. Q

contractului:



al Legii пr, l3 l din 3 iulie 20l 5 privind achizitiile
publice

П l l zile in cazul netransmiterii сопruпiсёrii ргiп
rTiiloace eIectronice si/sau fахп

In cazul in саrе valoarea estimata а contractului este
egali sau mai mаrе decAt рrаgurilе prevДzute la аrt. 2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii соmuпiс5rii рriп
mijloace electronice ;i/sau fахп
П lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice qi/sau fахп

(Selecta\i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l3l diп 3
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aEteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

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

l8. lnforma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica dald se compleleazd doar iп
cazul iп care l.a procedura de achizilie publicd aufrlst aplicate criterii de durabilitate ;is-a iпсhеiаt
сопlrасI/сопtrасlе репlru lot/loturi репl|u care aufost aplicate criterii de durabilitutelz

Denumirea
operatoruIui

economic

Intreprinde
rеа:

Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Сu capital
striin

Numirul
qi data

сопtrасtului/асоr
dului-cadru

Cod СРV

Vаlоаrеа
contractului

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtulчi/а

соrdulцi-
саdru

frrй ТVА inclusiv
TvA

l. l.
"PRoZoRov
SKl LILIAN

09 l8.0l .

2022
1 5800000

-6
l б380б,48
mdl

l 89383,45
mdl

з1.03.2022

Dorianis &
Со SRL

l0 l 8.0l .

2022
1 5800000

-о
l0б40,00
mdl

ll491,20
mdl з 1.03.2022

SRL Lapmol ll l8.0l.
2022

1 5800000
-о

70000,00
mdl

76321,20
mdl з 1.03.2022

Ач fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(Dд/NU)

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

(iпdiсаtrisuпlа cu TVA1

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru саrе au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scЙzul з

costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport calilale-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cosl о



рriп рrеzепtо clare cle seaпtit, grupul de luсru declarii cci tеrmепul de aqteptare репtru iпcheierea

contractultti/coпtractelor iпсliспtе пfost respectat (ехсерtftпd cazurile prevdzule de art.32 аIiп. (3) al Legii
пr. lзt сtiп з iulie 20t5 priviПct achizi|iile publice )l PreCUm;i сd iп cazul depuпerii coпtestaliilor qi/sau

receplioпdrii ropoartelor de moпilorizare, пceosteo aufost ехаmiпаtе;i solu|ioпate.

Рriп prezeпto dare de sеаmd, grupuI de lacru репtru achizilii сопtirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de achizi|ie,fapl репtru care poartй rdsрuпdеrе сопfоrп preyederilor legole tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de lucru pentru achizi(ii:

/ (Nuпле, Рrепumе)



DAREA DE SEAMA
./ de atribuire a contractului de achizilii publice

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

Nr. 1 Din17.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritlUi contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari"

LocalitatC Or.Soroca

IDNO 1003607150209

Adresa Or.Soroca str.M.Kogdlniceanu 1

Numir de telefon 0-230-2-32-24

NumIr de fax 0-230-2-37-4r

E-mail srsoroca@ms.md

Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md

Persoana de contact Chirosca Evehenii

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achizi$e Achizilionarea reactivi-reagenti qi consumabile de

laborator pentru anul 2022

Cod CPV 33600000-6

Expunerea motivuluiltemeiului piivind
alegerii procedurii de atribuire (in cqzul

aplicdrii altor proceduri decdt- licitafia
deschisd squ cererea ofertelor de preturi)

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr: 21049000

ocds-b3wdp 1 -MD- I 64000 4439212

Data Si ora deschiderii ofertelor Data:05.01.2022 I Ora:10:32

Anun! de intenlie publicat in BAP Dan
Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicat in BAP/
Invitalia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicdriii
transmiterii:

Tehnici 9i instrumente specifice de

atribuire
Nun acord-cadru

,/ sistem dinamic de achizilie
licitalie electronicd
catalos electronic

Sursa de finanlare Buget de stat

'/ Buget CNAM
Buget CNAS
Surse externe
Alte surse: findicofrl

Valoarea estimatl (ei, fird WA) 8 650 lei

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de particlpare

GBG-MLD SRL
FSP DAC-Spectromed SRL

Sanmedico

Profilabdiagnostic
Ecochimie
ICS Framina SRL

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlsnunsul la demers Expunerea succinti a r[spunsului:

Contestarea documentaliei de atribuire r' Nun I Dan

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Pini la termenul-limitl (data"05.01.2022, ora 10:32)' au fost depuse I oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 05.01.2022 ora 10;32.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economtcl

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

(Informafia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,,*" tn cazul prezentdrii, ,,-" tn cazul

neprezentdrii)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Indicali sursa utilizate 9i data publicdrii

Transmise operatorilor economici

inresistrati
Data:

Termen-limiti de depunere 9i deschidere a

ofertelor prelungit

{ Nua
Da r Cu 

-qile
Denumirea operatorilor

economrcl
IDNO Asociafii/administratorii

Ecochimie 1002600052156 Nicolae lurcu

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanlia pentru
ofertl

(dupd caz)

Ecochimie + + + +

Constatiri/Comentarii (dupd caz) :



Modalitatea de evaluare:

Criteriul de atribuire aplicat:

lnformafia privind ofertele depuse:

{ Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile I
Alte limitiri privind numlru] de loturi caxe pot
fi atribuite aceluiagi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

Criteriul aplicat *Denumirea Si numirul lotului (aceastd*n @
';"tr;:,:f 'utProceduriid;;;;;;;;;;;'Ptt";;";';;'*;;;";;;;;"'

,/ preful cel mai scdzut
costul cel mai scizut
cel mai bun raport calitate-pref
cel mai bun raport calitate-cost

Nr.
lot Denumirea lotului

Operatori economici

rsE

,G|

t 6
O

Ecochimie

P
)€
td ox

E'=I .t€t

o

U

I

Eprubetd. l0 ml buc 4000 0,5630 +
2 Eprubetd cu heparind,

volum de singe 8-10
ml buc 500 0.85 T

3 Vlrf galben universal
tip Gilson, volum 0-
200mkl. buc 50000 0,0288 +

4 Virf albastru tip
Gilson, volum 200-
l000mkl, buc 6000 0,0390 +

f, Virf alb tip
Finnipipette pentru
pipetd automatd l-5 ml buc 5000 0.7200 -l.

6

Container (culoare
galbeni), volum 0,5 L buc l0 8.99 TI
HArtie termic d, ldlimea
ll0mm buc 30 I1.85 +

4



(Informafia privind corespunderea OE cu specificaftile tehnice se va indica prin: ,, * " in cazul

corespwtderii $i prin ,,-" ttt cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se completeazd tn cazul tn care specificafiile tehnice ale unui OE nu

corespund cerinlelor stabilite tn documentafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*InformaJia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel

mai bun raport calitate-pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:
(Se va completa tabelul de maiios tn cazul aplicdrii licitafiei electronice)

Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire:

Denumirea factorului de evaluare 9i
ponderea fiecirui factor

Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumired operatorului economic

Denumirea lotului

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n

Lotul 1 Prelul fEri TVA/noile
valori

Prelul ffiI /noile

Operatorul economic I
Operatorul economic n

Lotul n Prelul ISri- TVA /noile
valori

Prelul fbrl TVA /noile
valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Prelut ofertei fhrl
TVA/Punctai ul acumulat

Lotul 1. Eorubet6. 10 ml Ecochimie 2252.00

Lotul2. Eprubettr cu heparinI,
volum de sinee 8-10 ml

I Ecochimie 425,00

Lotul 3. Virf galben universal tiP
Gilson, volum 0-200mk,

I Ecochimie 1440,00

Lotul4. Virf albastru tip Gilson,
volum 200-l000mkl.

I Ecochimie 234,00

Lotul 5. Virf alb tip Finnipipette
Dentru pipetf, automatd 1-5 ml

I Ecochimie 3600,00

Lotul 6. Container (culoare

galbend), volum 0,5 L
I Ecochimie 89.90

Lotul 8. Hdrtie termic6, lifimea
110 mm

I Ecochimie 355,50



Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei filsau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut)
cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinlele stabilite in
documentalia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:

Operatorul economic Documentul
Si/sau

informalia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

D ata w ezentdrii documentelor confi rmative

Ofertanlii respinf i/descalifi cali:

oferta ope pe prtmul loc nu a corespuns

cerinlele stabilite in documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

in urma examiniri fi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de
achizilie publici/acordului-cadru :

Denumire
a

operatorul
ul

economic

Se indici documentele confirmative privind seleclia gi calificarea OE conform documentaliei de
atribuire (inclusiv DUAE)
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Ecochimie + + + T + + + + + + + + + T + + + + + +

Denumirea oneratorului economici Motivul respinserii/descalifi clrii
Lotul 7 Container cu virf galben universale tip Gilson
pentru pipetd automatl ,0-200 mkl , cu 5 subdiviziuni a
cite 200 un., ambalate cite 1000 unit., CE : in temeiul
art.7I alin.l) lit a) nu a fost depusd nici o ofertl din
Legea Nr.l3l din 03.07.2015 privind achiziliile publice

, membrii grupului de lucru au decis de a anula lotul
dat.

Noti* ln cazul in care oferta oneratorului et :onomic clasat ne nrimul loc nu a coresnuns cu



Denumiiea
Iotului

0peratorul
economrc
,desemnat

, cAstisitor

Denumirea Cantitatea
Pre{ul
'unitar

fnrn |IVA

Preful
t:t1
Iara
TVA

Preful
total eu
TVA

Lotul l. Eprubet6,
l0 ml

Ecochimie

conicd din polipropilen
cu capac. CE 4000 0,5630

2252,00

2 702.40

Lotul2. Eprubetd
cu heparind,
volum de singe 8-
10 ml

Ecochimie

cu eticheti, capac , 50
unitdti in stativ. CE 500 0.8s

425,00

510.00

Lotul3. Virf
galben universal
tip Gilson, volum
0-200mk1.

Ecochimie din polipropilen,
autoclavabil, cu
nervurile externe de

indllime joasd 9i
uniformd, pentru pipetd
automattr cu 8 canale,
ambalate de la
producator cite 1000

buc. CE 50000 0.0288

1440,00

1730.00

Lotul4. Vlrf
albastru tip
Gilson, volum
200-1000mk1,

Ecochimie din polipropilen,
autoclavabil, pentru
pipetd automatI,
ambalate cite 1000 buc
.CE 6000 0,0390

234,00

280.80

Lotul5. Virf alb
tip Finnipipette
pentru pipetf,
automatl 1-5 ml

Ecochimie diametrul 1,0 cm,
indlfimea 15 cm, din
polipropilen,
autoclavabil, pentru
pipet6 automatE,
ambalate cite 1000 buc
.cE 5000 0.7200

3 600,00

4320.00

Lotul 6. Container
(culoare galbend),
volum 0.5 L

Ecochimie pentru pdstrare in
siguranfd, din
polipropilen, capac,
sigla pericol biologic,
CE l0 8.99

89,90

107,88

Lotul8. Hdrtie
termicd, lElimea
ll0 mm

Ecochimie pluanalizatod Stat
Fax

30 I1,85 355,50 426,60

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Noti* Informarea operatorilor economici implicafi ln procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:

cazul in care valoarea estimatl a I fl 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
contractului este mai mici decit pragurile I prin mijloace electronice gilsau fax
prevlzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 | 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
din 3 iulie 2015 privind

6

I)enumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Ecochimie r0.01.2022 e-mail



prin mijloace electronice $i/sau fax

T; cazul in care valoarea estimati a

contractului este egali sau mai mare decAt

pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice-

n tt zite in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice 9i/sau fax
tr 16 zile in cazul netransmiterii
comunicirii prin mijloace electronice $i/sau
fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. j,31 din 03'07'2016, inclusiv a

termenelor de ageptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul

I (Calcularea Termenutui) al codului civil, fi implicit, art. 261 (1), 264 (4) fi 265'

Contractele de achizi{ie incheiate:

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art.71pct. 1 lit. d) din legea nr.131 din 03.07.2015 Lotul 7 Container cu virf
galben universale tip'Citson pentru pipJti automati r 0-200 mkl, cu 5 subdiviziuni a cite 200 un',

ambalate cite 1000 unit., CE nu a fosfaepusi nici o oferti din Legea Nr.131 din 03.07.2015

privind achiziliile publice , in urma ciruf membrii grupului de lucru au decis de a anula lotul

dat.

Argumentare:

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de af,eptare pentru

tncheicrea contractului/contractelo) indicate a fost respectat (excepftnd cazurile prevdzute

de art 32 atin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iutie 2015 privind achizipile publice ), precum $ cd

in cazul depunerii contestafiilor, aceastea aufost examinate fi soluponate'

prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea

desfagurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform

prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii:

A8ssqgc 'o
(Nume, Prenume)

d

j

ElAt
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