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I.

DARB DE SBAMA
privind modificarea contractului

de achizi(ii publicre/acord ului_cacl ru

Nr. 3 din 27.06.2022

Date cu privire la entitatea contractanti:

u. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu ;rrivire la contractul cle achizitie/acordul_cadru:

Denumirea entiti{ii contractante Primdria s, Cobani
L o c a l i t a t e  -  '  . - _ . s. LoDanl.  r .  Ulodenr
INNQ I  UU /OU I 002083

; Cob"r, rrcl"de"iAdresa
Numir de telefon - 

.  . vz+9 /  z lJ6
Numi.rdqJflax " . , -,;., 024972836
E-mail ofici4t 

--------:-'*:r
pn marr aco ban i(a)gmai l. com

%

Ddni ld Aneela
024s72$d
prirnariacoban i@gmai l.com

A!|resa de internet
Persoana cle contact 

'- ------Il

(nume, prenume, telefon, e-nrail) 
. '



Inclusv TVA:1658473.67
Termen de valabilitate , l 8 lun
; F  r  ' : :  

: 'rermen ( le execuue 30.09.2022

Tipul modificEriloi

a'.t;

Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului cle executare I livrarel
prestare.
Modificarea termenului de valabilitate v

Rezel ierea contractului  n
Altele: IIndicatil

Temeitil ,iuridic lLegea nr.I3l din 03.07.2015,art.76 alin(7) :;ubp.2
Cresterea nretului in urma modificlrii (dubd' cqz)
Modificar.ea-: ahter,,i ri.rrI l4,,tjii (i trdiifitfrlfiil:ii;.i6,4
ac h izitiiibc{o'ri ale/ac0 i'd Ul,ui:iAnna(dttn d i az),,,'
Alte, infof matii relOvantC :,1

IV. Date cu privire Ia modific[rile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, nalura ;i cantitatea sau yaloarea bunurilor, natwra ;i
amploarea serviciilor
Descrierea circumstan(elor care au fdcut necesard modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ntodfficdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Circlrmstantele care aq &cut necesara modificarea contractulFi l-!r fgst prohlemele cu
primirea rn,aterialglor din Ucraina,de unde executorul primea materalele necesare rrentfu
ex_gcula rea lucrarilor.

VI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului cle lucru de modificare a contractului - cadru nr. 2 din 14 06.2022 a fost
incheiat acordul adi{ional privind prelungirea termenuh"ri de valabilitate a contractului,

grupului de lucru:

a

n n  r t l

,4(*h' 
''J

r s i , i
'  Hct : ; i

6 t  ! ,

i.rfoiiu,, r. m un. C h is i
r.gov.md; wtvw
pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare qi Sfdnt, 124 et. .t;

tel.:022-820-652; far: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; wtuw.ansc.md









1 
 

DARE DE SEAMĂ   

Nr 33 din 05 iulie 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 preț  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:-  
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri  
Obiectul achiziției Produse lactate și legume (necesități 2 luni) 
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-1655460352205 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655460352205 
Data publicării: 17 iun 2022, 13:08 

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:  
 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire □ Licitație electronica    

Sursa de finanțare  Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 553 300,00 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data: 20 iun 2022, 13:14 

Subiectul întrebării: termin de livrarea 

Întrebare: Buna ziua! Concretezati termin de livrarea va rog. La denumirea licitatiei scrie, 
necesități 2 luni In Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului indicat în 
specificațiile tehnice solicitate. In specificațiile tehnice: Graficul de livrare-1/7 zile; Dar 
Termenul de valabilitate a contractului: contractele vor fi valabile, pînă la intrarea în vigoare 

http://www.mtender.gov.md/
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a contractelor încheiate în urmea licitației publice pentru a II-a jumătate a anului 2022. Care 
termin de livrarea corect? 

Răspuns (20 iun 2022, 15:27): Contractele vor fi valabile pînă la intrarea în vigoare a 
contractelor conform LP ocds-b3wdp1-MD-1654521315299. 

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

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  19 mai 2022, 18:00), au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici IDNO Asociații/administratorii 

SRL "Lovis Angro" 1007600043788  
Prodagrotrade S.R.L. 1014600029375  
FPC "Serviabil" SRL 1003600030995  

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

Cerințe solicitate 
SRL 

"Lovis 
Angro" 

FPC 
"Serviabil" 

SRL 

Prodagrotrade 
S.R.L. 

DUAE prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Cerere de participare, conform anexei nr.7 prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Garanția pentru ofertă în valoare de 1%: conform anexei nr.9 sau 
ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției prezentat prezentat Nu s-a 

examinat 

Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 prezentat neprezentat Nu s-a 
examinat 

Specificații de preț, conform anexei nr. 23 prezentat ne prezentat  Nu s-a 
examinat 

Autorizația pentru transport prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Lipsa datoriilor față de bugetul național prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Certificat de conformitate sau echivalentul, care să confirme 
calitatea și proviniența bunurilor  prezentat prezentat Nu s-a 

examinat 
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate (pentru 
lactate), la care se va anexa permisiunea scrisă a 
producătorului de a participa în cadrul prezentei proceduri 
de achiziții (în cazul în care participantul nu este și 
producătorul) 

prezentat prezentat Nu s-a 
examinat 

Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului 
economic participant prezentat prezentat Nu s-a 

examinat 

(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: 
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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.) 
Operatorul economic Lovis Angro SRL, plasat pe locul 1 conform prețului minim pentru loturile 3, 5, 6 
și 7, neținînd cont de modificările operate în anunțul de participare, a indicat cantități mai mari în oferta 
sa inițială, ajustîndu-le conform solicitărilor în timpul licitației electronice. Întrucît operatorul Lovis 
Angro SRL are cel mai mic preț și corespunde cerințelor din documentația de atribuire – în conformitate 
cu documentația standard pct. 83. ”Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi 
specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau 
omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă” – se acceptă corectarea 
cantităților. 

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 Rezumatul răspunsului operatorului 

economic 
    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

FPC "Serviabil" 
SRL 

Ofertantul nu a încărcat Anexa nr. 22 și Anexa nr.23 specificațiile tehnice și de preț, 
or, conform Legii 131/15 privind achizițiile publice, art. 65 alin. (4) Prezentarea 
ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii 
financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. 
Din acest motiv, în conformitate cu art. 69 alin.6 litera a) ofertantul nu îndeplinește 
cerințele de calificare și selecție – oferta nu este acceptată. 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lot 1//Brînză (5%); 
ambalaj 1-5 kg. 

FPC "Serviabil" 
SRL 175 555,56 -- -- 

Lot 2//Smintina cu 
bifidobacterii (15%) 

FPC "Serviabil" 
SRL 41 805,56 -- -- 

Lot 3//Unt taranesc la 
cintar 72,5% 

SRL "Lovis Angro" 222 222,21 + + 

FPC "Serviabil" 
SRL 222 222,22 -- -- 

Lot 4//Iaurt natural FPC "Serviabil" 
SRL 8 425,93 -- -- 

Lot 5//Cartofi 
SRL "Lovis Angro" 66 036,67 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L. 66 665,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 6//Morcov 
SRL "Lovis Angro" 12 500 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L. 14 582 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 7//Sfeclă roşie 
SRL "Lovis Angro" 7 870,37 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L. 9 258,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
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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. Reevaluarea ofertelor: nu a fost efectuată reevaluarea. 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

13. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică: 

Lovis Angro SRL 

  
Descrierea lot Cantit U/M Preț fără 

TVA 
Preț cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

3 

Unt taranesc la cintar 
72,5% , ambalat 200 
gr.  Graficul de livrare-
1/7 zile;                                    

1500 kg 148,1481 159,99 222222,15 239985,00 Importator: 
Andecris/RM 

5 

Cartofi , diametru > 
6cm, fără semne de 
alterare. Ambalate 
20kg.,spalate. Graficul 
de livrare-1/10 zile.   
III-trimestru 

8000 kg 8,2546 8,91 66036,80 71280,00 
SRL Consum 

Direct/GT 
Turcan Ifor/RM 

6 

Morcov diametru 
>5cm, fără semne de 
alterare. Graficul de 
livrare-1/10 zile, III-
trimestru 

1500 kg 8,3333 9,00 12499,95 13500,00 

GT 
Agroandrieș/GT 

Florean 
Vladimir/RM 

7 

Sfeclă roşie >200gr., 
fără semne de alterare, 
Graficul de livrare-
1/10 zile, I-trimestru                            

1000 kg 7,8704 8,50 7870,40 8500,00 

GT 
Agroandrieș/GT 

Florean 
Vladimir/RM 

 TOTAL     308629,30 333265,00  

 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Toți ofertanții 28.06.22 email 

(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) 

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

 11 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). 

2. Contractul de achiziţie încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Valoarea contractului 
Termen de valabilitate al 

contractului 
fără TVA 

inclusiv 
TVA 

Lovis Angro 
SRL 

c/a 147 05.07.22 308629,30 333265,00 31.08.2022 

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

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: 

 

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 
 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 15 din 05.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60, mun. Chișinău 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial achizitii@usm.md 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Sorocean Tatiana 
022241240 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  
Obiectul achiziției Echipament IT și sisteme de 

videoconferință, (proiect CONNECT) 
Cod CPV 30200000-1 
Valoarea estimată a achiziției  2 051 760,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639497336076 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1639497336076?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 14.12.2021 
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: 
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 Surse proprii 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

15.03.2022 

Denumirea operatorului economic S.C. „TRIOMAC” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 09 
Data: 06.04.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:196500.00 lei 
Inclusiv TVA: 196500.00 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 90 de zile după semnarea contractului 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Altele: Modificarea prețului pentru 

pozițiile nr. 5.3 și 5.8 în specificația de 
preț – eroare mecanică/matematică. 

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


 

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice, art. 76, alin. (7), punctul 4) 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 
 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Echipament IT și sisteme de videoconferință (proiect CONNECT) 
Valoarea pentru poziția nr. 5.3 Sistem de suport audio pentru videoconferință (P7) și nr. 8 Sistem de 
suport audio pentru videoconferință (P9) din specificația de preț până la modificare: 5770,00 
Valoarea pentru poziția nr. 3 Sistem de suport audio pentru videoconferință (P7) și nr. 5.8 Sistem de 
suport audio pentru videoconferință (P9) din specificația de preț după modificare: 2885,00 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  
În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1639497336076 din 18.01.2022,  
la data de 06.04.2022, I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” a încheiat contractul nr. 9 cu compania 
S.C. „Triomac” SRL, privind achiziționarea „Echipamentului IT și sisteme de videoconferință (proiect 
CONNECT)”.  
La data de 02.06.2022, în adresa autorității contractante a parvenit o explicație din partea companiei 
„Triomac” SRL, precum că, la momentul elaborării ofertei, în specificația de preț a fost comisă o 
eroare mecanică/matematică la lotul nr. 5, poziția 5.3 „Sistem de suport audio pentru videoconferență 
(P7)” și poziția 5.8 „Sistem de suport audio pentru videoconferență (P9)”, fiind indicat prețul de 
5770,00 lei per poziție, deși prețul real, potrivit explicației operatorului economic este de 2885,00 lei 
per poziție. 
Totodată, acesta asigură autoritatea contractantă că va livra bunurile specificate la pozițiile prenotate, 
conform specificației tehnice, în cantitatea indicată în contract, solicitând acordul autorității 
contractante de a modifica contractul încheiat, cu includerea prețurilor corecte pentru pozițiile 
menționate. 
În urma verificării repetate a specificației de preț anexată la contractul nr. 9 din 06.04.2022, autoritatea 
contractantă a constatat că într-adevăr, la însumarea pozițiilor din lotul nr. 5, valoarea reală nu 
corespunde cu valoarea indicată în anexa nr. 2 a contractului. 
 
VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 15 din 04.07.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional. 

Denumire operator economic 
Întreprinderea: 

Cu capital autohton/ 
Cu capital mixt/asociere/ 

Cu capital străin 
Nr. și data acordului adițional 

S.C. „TRIOMAC” SRL AUTOHTON 19 05.07.2022 
 

Președintele grupului de lucru 
 
Prorector management instituțional                                                                                Violeta COJOCARU 
 
 
 
 
 
 
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 



DARE DE SEAMA
privindmodificareacontractuluideachizi{iiprinprocedurade

пЪgосiеrе fйrй publicarea prealabilй а uпчi апuпt de participare

Nr. 21 diп04,07.2022
чirе la autoritatea сопtrасtапtй

l-cad

Dепumirеа autoritйlii contractante Srrvlciui Tehnologii Iпfоrmаliо,аlе al

Localitate Mun.Chiginбu

IDNo 1013601000521

Adresa Йuп. Chisiniu, str, V,Alepsandri n,.42

022-25-52-69Nrrmйr do fplpfnn

Nчmйr de fax п22-25-56-1,|

E-mail oficial sti@mai.gp_v_.md

Adresa de internet sti.gov.md

реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlфп, e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. |JZZ-ZS1 5Zб

anastasia. caraiyanava@@€Q
дdlrrя de ясhiz

Tipul procedurii de achizi{ie NеgоЙБЕiй publicarea рrеаlаЬilй а unui anun}

de раrtiсiраrе

Obiectul achizi{iei ýйаiБ sесurи"rе а iransportului de date (semnal

foto 9i video) la 73 de posturi de supraveghere din 65

de interseclii c6tre centrul de monitorizare al

Вепеfiсiаrului, рrесum gi servicii privind amplasarea

Ei аlirтепtагоа cu епеrgiе electric5 а echipamentelor

de рrеluсrаrе qi transmitere а Semnalului video qi foto

lя ппdllri le telecomunicationale.

725 l 0000-3
l ,зз зсl0{)0

Cod СРV
Valoarеа estimatй а асh:iz.il!е!

Пr. ýt 
'tnbr' 

p"ocedurii (se va iпdiса diп cadrul
port alului guubrno. rntat @
Data publicirii anuntului de participare

ПчИ (Cut"t") qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе)

publicйrilor anterioare in Jurnalul oficial al

tJniunii Еurорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй апuп{чl respectiv
(duрёt caz)

riwire lя cnnfractul de achizi ч ru:

Ti-* contractului de achizitie/acordului-cadru B"*rri " Servicii fi Lucrёri п

tЧ.i[ Па пcontractul de achizilie/acordul-cadru se rеlъri
la чп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din

fonduri ale Uniunii Ечrорепе
Sursa cle fiпап{аrе Bueet de stat Е Buget CNAM п

Buget CNAS п Surse externe п

Alte surse: [Iпdica|iJ

пuи c..i"iei de atribuire а сопtrасtчlчi de
ллЬi-ifiд/ о.лrr|lrIrri-ояrl rll

10.12.202]l

tP **biul Tehпologia lпformaYiei si Securitate

ciberпeticd
Dепчmirеа operatorului есопоmiс

1.1* qi duiu сопtrасtчlui de achizifie/acordultti-
nqrl rrl

Nr:4
Data: 03.01 .2022

Vаьuiеu contractului de achizi{ie/acordului-
по rl rrr

Fйrй ТVА: l l90 507,6l

теrmеп de valabilitate
a lл11

з|.12.2022Теrmеп de ехесu{iе

l\r. Гr."t"." p"ini." la moclificйrile песеsаrе а fi efectuate:

п_+л Io



Tipul modificйrilor Mic;orarea valorii contractului п
Majbrarea valorii contractului [!
Modificarea termenului de executare/ livrare/

prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п

Rezelierea contractului п
дltеlе: IlпdicaIiI

Temeiul juridic Геgеа nlj31 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice

Creqterea pre{ului in urmа modificýrii
(dupa caz)

;Sruo inaica dасй se utilizeazd pre|ul actualizat
al coпtractului de achizi|ii publice/acordului-
cadru|

Modificarea апtеriоаrй а contractului de

achizitii рчьliсе/асоrdчlui-саdru
rS, yor iпdica toate modфcdrile operate

aпterior ;i valoarea acestora|

Alte informa(ii relevante

vI. Dеsсriеrеа circumstan{elor care ач fйcut песеsаrf, mоdifiсаrеа:

La 08 iunie ioz2, Дgепliа Nаliопаlё pentru Reglementarea in Energeticй а aprobat prin

ноtёrirеа пr. з26 (мопitоЙl oficial пr.170-17б art.672 din 10 iunie 2022) tarifele (Йrе TVA)

pentru serviciul de diitribulie а energiei electrice prestat de сйtrе iCS ,,Рrеmiеr Energy" SA,
prin urmаrе, serviciile privind amplasarea Ei alimentarea cu energie еlесtriсё а echipamentelor de

рrеluсrаrе 9i transmiter. u ,..nulului video 9i ioto la nodurile telecomunicalionale pentru perioada

|0.06.2о22-з|122о22 se majoreaza, confoim tarifelor aprobate (4 825,01*3,168*6 luni +21 zile

iunie 2022 - 102 4|3,70 lei).
iп context, conducindu-se de prevederile lit.a)-c), pct.2), alin.(7), art.16 din Legea

пr.lзl/2015 privind achiziliile publice, Se рrорuпе de majorat чаlоаrеа contractului nr,4 din "03"

iапuаriе 2022 репtгu sегчiсii de securizar"'u truпrрЪКului de date (semnal foto;i video) la 73 de posturi

de suргачеghеrе din 65 de intersec{ii сбtrе centruI de monitorizare al Beneficiarului, рrесum 9i servicii

privind аmрlаsаrеа qi аlimепtаrеа cu energie electricб а echiparnentelor de рrеluсrаrе Ei transmitere а

semnalului video gi fbto la поdurilе tеlесойпiса{iопаlе, iп sumб de 1 190 507,61 (un milion una sutб

nouizeci nrii cinci sute qapte lei б1 bani) lei MD, cu Suma de 30 797,08 (treizeci mii gapte sute

noulzeci gi gapte lei 08 bani) lei MD,
VlI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie/acordului-

cadru пr.20 din з0.о6.2о22 s-a decis incheierea Acordului adilional de mаjоrаrе а contractului

Nr.4 din оз.0|.2о22. сu Suma de з0 797,08 (treizeci mii qapte sute nouбzeci ;i gapte lei 08 bani)

и Descrierea achizi{iei inainte qi dupй modificare:
CorrducAndu-se de рrЬчеdеrilе агt,56 hin.(l) lit.c) din Legea пr.131/201.5. privind achiziliile

prrblice а fost incheiat Сопtгасtrr| пr.4 din оз.0|.2022 de aclrizilionare а serviciilor de securizare а

irапsроrtu1ui de date (sernnal foto Ei video) la 73 de posturi de supraveghere din 65 de intersec{ii сёtrе

centrul de rпопitоrizаrе al Beneficiarului, ргесum Ei servicii privind аmрlаsаrеа qi alimentarea cu energie

еlесtriсб а echipamentelor de рrеluсгаrе Ei trbnsmitere а semnalului video 9i foto la nodurile

telecomunicalionale,insumade l 190507,6l lеi,йrlтVд,diпсаrе 139310,61 lеi,йrйТVдsuпt

pentrll serviciile de amplasare 9i аlirпепtаrе cu епеrgiе electricй а echiparnentelor de рrеluсrаrе ;i

trarrsr,,-,itere а semnalului video gi foto la rloduri telecomunica{ionale,

Preqedintele grupului de lчсrч:

tgor BIVOL

Nr.9i data acordului adi{ionalDепumirе operator есопоmiс

Р "Seiviciul Tehrrologia lпfоrmаЦiеi qi

securitate С iьеrпеtiсй"

кffiц17;1;
S@7.lоrзв--воЦ'
\QЪ'{_ t !

lei MD.
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Model - tip 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 3 din 05.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Andrușul de Sus 
Localitate s. Andrușul de Sus, raionul Cahul 
IDNO 1007601006575 
Adresa s. Andrușul de Sus, raionul Cahul 
Număr de telefon 029958810 
Număr de fax 029958987 
E-mail oficial andrusuldesus@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ciobanu Sorin, 079556206 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție ˅ Cererea ofertelor de prețuri □Licitație 
deschisă  □Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Produse alimentare  
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  234 727 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21049655 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049655/ 
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1641367466900 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 05.01.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu 

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 V    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 1 din 28.01.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ”Slavena Lux” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 6 
Data: 07.02.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 74366,50 
Inclusiv TVA: 89162,80 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 31.12.2022 

mailto:andrusuldesus@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049655/
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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  □ 
Rezelierea contractului  ˅ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic pct.8.1 din contract 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

Nu 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât și afectarea lanțului de aprovizionare 
provocată de războiul din Ucraina, Grupul de lucru ia act de decizie privind rezoluțiunea contractului 
de achiziții publice, în partea obligațiilor imposibilității executării conform contractului nr. 6  din 28 
ianuarie 2022 încheiat cu agentul economic SRL ”Slavena Lux” nu va fi obligat să le livreze. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022 Referitor la executarea 
contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor; prezentarea scrisorii de reziliere a 
contractului de către operatorul economic SRL ”Slavena Lux” către Primăria s. Andrușul de Sus, 
privind rezoluțiunea Contractului, ca urmare a schimbării excepționale și imprevizibile a 
circumstanțelor existente la momentul semnării Contractului, majorării semnificative a prețurilor la 
componentele produselor livrate conform Contractului. 
Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr. 6 din 28.01.2022, în conformitate 
cu pct.8.1 și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu exonerarea 
operatorului economic SRL „Slavena Lux” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a obligațiilor 
conform contractului încheiat. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 28.01.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea Contractului 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără 
TVA Inclusiv TVA 

SRL ”Slavena Lux”  1 05.07.2022  - 43211,48 

Conducătorul grupului de lucru: 

                   Ciobanu Sorin                                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                    (Semnătura) 
L.Ș. 
 
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 



Model - tip 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4 din 05.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Andrușul de Sus 
Localitate s. Andrușul de Sus, raionul Cahul 
IDNO 1007601006575 
Adresa s. Andrușul de Sus, raionul Cahul 
Număr de telefon 029958810 
Număr de fax 029958987 
E-mail oficial andrusuldesus@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ciobanu Sorin, 079556206 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție ˅ Cererea ofertelor de prețuri □Licitație 
deschisă  □Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Produse alimentare  
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  100707 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

 Nr: 21052259 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052259/ 
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1645539691512 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.02.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu 

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 V    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat ˅     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 2 din 04.03.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ”Slavena Lux” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 16 
Data: 14.03.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 24481,33 
Inclusiv TVA: 29000 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 31.12.2022 

mailto:andrusuldesus@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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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  □ 
Rezelierea contractului  ˅ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic pct.8.1 din contract 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

Nu 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât și afectarea lanțului de aprovizionare 
provocată de războiul din Ucraina, Grupul de lucru ia act de decizie privind rezoluțiunea contractului 
de achiziții publice, în partea obligațiilor imposibilității executării conform contractului nr. 16  din 14 
martie 2022 încheiat cu agentul economic SRL ”Slavena Lux” nu va fi obligat să le livreze. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.2022 Referitor la executarea 
contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor; prezentarea scrisorii de reziliere a 
contractului de către operatorul economic SRL ”Slavena Lux” către Primăria s. Andrușul de Sus, 
privind rezoluțiunea Contractului, ca urmare a schimbării excepționale și imprevizibile a 
circumstanțelor existente la momentul semnării Contractului, majorării semnificative a prețurilor la 
componentele produselor livrate conform Contractului. 
Reieșind din cele prenotate, se propune rezoluțiunea contractului nr. 16  din 14 martie 2022, în 
conformitate cu pct.8.1 și micșorarea valorii acestuia conform cantităților livrate pînă la rezoluțiune, cu 
exonerarea operatorului economic SRL „Slavena Lux” de răspundere pentru neîndeplinirea parțială a 
obligațiilor conform contractului încheiat. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 28.01.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind rezoluțiunea Contractului 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără 
TVA Inclusiv TVA 

SRL ”Slavena Lux”  2 05.07.2022  - 29000 

Conducătorul grupului de lucru: 

                   Ciobanu Sorin                                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                    (Semnătura) 
L.Ș. 
 
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 







DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21049166 din 30.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Gimnaziul s.Tomai 
Localitate RM UTA Gagauzia s.Tomai 
IDNO 1011601000620 
Adresa MD-6116 s.Tomai str.Scolinaia 103/a 
Număr de telefon 029151476, 078230026 
Număr de fax 029151289 
E-mail oficial  tomailiceuteor@mail.ru 
Adresa de internet https://liceytomay.wixsite.com/liceytomay/liceytomay 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Cirma Natalia (078230026) 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru I jumatate a anului 

2022 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  236 212, 00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21049166 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1640173191828 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.12.2021 
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 □      
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □      
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

04.01.2022 

Denumirea operatorului economic “IUGINTERTRANS” S.A. 
“MEATPROMCOM” S.R.L. 
“SERVIABIL” S.R.L. 
“SLAVENA LUX” S.R.L. 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  2,3,4,5 
Data:    11.01.2022  

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:   
2 – Iugintertrans S.A. – 32 158, 20 
3 -  Meatpromcom S.R.L. – 86 849, 38 
4 - Serviabil S.R.L. –  58 319,44 
5 – Slavena-Lux S.R.L. – 80 599, 77 
Inclusiv TVA: 
2 – Iugintertrans S.A. – 34 760, 40 
3 -  Meatpromcom S.R.L. – 104 217, 50 
4 - Serviabil S.R.L. –  62 985, 00 
5 – Slavena-Lux S.R.L. – 95 204, 70 

Termen de valabilitate 30.06.2022 
Termen de execuție 30.06.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640173191828
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
 

Temeiul juridic - Legea Nr. 131 din 03.07.15 
- HotărîreaGuvernului nr.667 din 27.05.2016 
- HotărîreaGuvernului nr.1419 din 28.12.2016 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]- 

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
În baza deciziei privind modificare contactului de achiziții de modificarea publice/acordului-cadru Nr. 
21049166 din 30 iunie 2022 a fost  încheiat acordul  adiţional 

Nr. 2/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.2 din 11.01.2022 la suma de  1 204, 91  
lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 33 555, 49 lei; 
Nr. 3/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.3 din 11.01.2022 la suma de  31 732, 66 
lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 72 484, 84 lei; 
Nr. 4/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.4 din 11.01.2022 la suma de    18 334, 
00 lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 44 651, 00 lei; 
Nr. 5/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.5 din 11.01.2022 la suma de    30 405, 
13 lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 64 799, 57 lei; 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Din motivul surplusului de produse, ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului.  

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 din  
30 iunie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor dupa cum urmeaza: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

“IUGINTERTRANS” 
S.A. 

Cu capital 
autohton 

2/1 30.06.2022 1 004, 09 1 204, 91 

“MEATPROMCOM” 
S.R.L. 

Cu capital 
autohton 

3/1 30.06.2022 26 444, 10 31 732, 91 

“SERVIABIL” S.R.L. Cu capital 
autohton 

4/1 30.06.2022 17 161, 00 18 334, 00 

“SLAVENA LUX” S.R.L. Cu capital 
autohton 

5/1 30.06.2022 25 337, 60 30 405, 13 

Conducătorul grupului de lucru: 

Valentina HRISTEVA                         _________________________ 
                         (Nume, Prenume)                                 (Semnătura) 
L.Ș. 
 
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 
 



DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. ocds-bЗwdpl-MD-1 58876S l 939З5 -4 diп 05.О.7 .2022

iчirе la autoritatea contractanti:Date

III. Date

Date la mоdifiсйri|е

Da

:i
ii
,i
il
i]
!]
l
:

hild

fi efect

Uч аu rI[аtеа contractanta
Dепчmirеа autorititii contractante [.S. ,,Administratia de Stat а Drчmчrilоr''
Localitate MD 2004, rnun, Chisin5u. RM
IDNo 1 00з600023559
Adresa лuп. Chiginйu, stг. Вuсuгiеi, l2 а
Numйr de telefon 022 2\2296
Nчmйr de fax 022,746249
E-mail oГrcial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
реrsоапа de contact cristina Сечdаr

te cu рrlчlrе la rа de achizi
Tipul procedurii de achizitie Licitatie рuЬliсй
obiectul achizitiei Luсr5гi de reabilitare а drumului R31 R30 - Tudora -

Palanca - frопtiеrй сu Ucraina, km 0+000-11+000
Cod СРY 45200000-9
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 84 з41 500,00
I.{r. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп сасlпi
р о r t а l ul u i g ц v е rп qm е п l а l ч w w. m r е пd е r, ъ: оу,цlg!1

Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD-1 588768 1 93935
Link-ul : lrttps ://mtепdеr. gov.md/tenders/ocds-
ЬЗ wdp l -MD- 1 5 88768 1 9З 93 5 ?tab=contract-notice

Data publicirii апuпtulчi de particinare 06.05.2020
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele) publicйrilor
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la care se rеfеrй
anun{ul respectiv klupd caz1

ц trе la contractul cle ас lz| dul-cadru:
Tipul contractului de achizi{ie/acorduIui-cadru BunLtгi п Servicii п Lucr5ri п
Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеr5 la
чп proiect pi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Ечrорепе

Nuп Dап

Sursа de fiпап(аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte SLlrSe: [Programul priviпcl repartixarea
mij lo uс е lo r .fo п du lu i r utie r р е пl r u dr u mu r ile р u Ь tic е
паtiопаlе/

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ acord ч lu i-cadru

04.06.2020

Denumirea operatorului economic S.A. "Luslnecon"
Num5rul qi data contractului de achizifie/acordului-
саdrч

Nr.:06-14/2l0
Data: 10.06.2020

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cad ru Fбrй ТVА: 94 274 8з4,З 1

Inclusiv ТVА: 1|З 129 801,17
теrmеп de valabilitate РАпё la rесерtiа fiпаlй
теrmеп de executie Decembrie 2021

песеsаrе а uateI-e

Tipul mоdifiсйrilоr маiоrаrеа чаlоrii contractului в
Modificarea termenului de ехесutаrе/ liчrаrе/
prestare п

Temeiul juridic [Legea пr. ]31 diп 03.07.2015 priviпd achizi|iile
publice, art, 76 (7)/

Сrеgtеrеа prefului iп чrmа modificйrii [пu;е aplicd|
Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizitii
publice/acordulu i-саdru lclupa caz)

АА] diп 3 ].()з,202 ] ;

- yaloarea lucrйri.lor iпсlusе suplimeпtar ] 273,272,()б
lei iпсlusiч ТVА;



- yaloarea ltlcrdrilor excluse suplimeпtar 1 273 272,06
lei iпclusiy TVA.
АА2 diп 24.12.202]:
- priviпd mоdфсаrеа tеrmепului de execu|ie а
lucrdrilor- Iuпiе 202 2.

АА3 diп 0].03.2022:
- vаlоаrеа lucrdrilor iпсlusе suрlimепtаr 1 007 904,37
lei iпсlusiч TVA.

Alte informatii rеIечапtе

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi dчрй modificare:
Contractul este in рrосеs de executare.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе ач fEcut песеsаrй modificarea:
iп baza procesului-verbal din 29.О6.2022 al grupului de luсгu, in соmропеп!а:

- Таtiапа Rogovei,gefa Direc{iei implementare proiecte а i.S. HSn;
- Аlехапdru Ghilas, dirесtоr S.A. ,,Lusmecon";
- Nicolae Tcaci, lпgiпеr-gеf рrоiесt S.R.L. ,,LJniverscons"o
- Vаlепtiп Briпiqter, responsabil tehnic а1 t.S. ASn,

а examinat cu iе;irе la fala locului, situalia la obiectul ,,Luсriri de rеаЬilitаrе а drumului RЗ 1 RЗ0 - Тudоrа - Palanca
- frontiera cu Uсrаiпа, km 0+000 - 11+000" ;i а constatat urmДtоаrеlе:

l. Апtrерrепоrul а achizilionat utilaje de ultimй generalie, саrе la astemerea stratului de beton permite int5rirea
taluzului Йrй а fi песеsаrб аmепаjаrеа stratului de рiаtrй sparta h=10 сm, astfel imЬuпйtйliпd considerabil parametrii
tehnici ai betonului agternut. Reie;ind din сеlе expuse, se рrорuпе mоdifiсаrеа constructivului rigolelor trapezoidale
din beton monolit (l:1,5; Ь:0,4 m; h=0,6 m) ре sectoarele de drum РС 60+00 - РС 60+29 (dr.) qi РС 89+31 - РС
94+00 (dr.), cu excluderea amenajёrii ре taluzul rigolei а stratului din рiаtrё spart5 h:10 cm si includerea stratului
de beton ре taiuz de 12 сm. I\4odificarea rеsресtiчd пu va duсе la mаjоrаrеа costului ofertei adjudecate.

2. Se рrорuпе ехесutаrеа ganlului trapezoidal de la РС 79+63 cu declivitatea taluzului de 1 :1 .5 in loc de l :1, сопfЬrm

рrечеdеrilоr proiectului de execu{ie, iаr constгuclia ;an{ului ча fi identica cu сеа indicatё in pct. 1.

З. Se рrорuпе аmепаjаrеа iпtrйriiоr iп сur!i, сu ехесutаrеа integralё рriп asfaltare (lй!imеа de 4,0 m), cu ехсludеrеа
Ьоrdurii mici ;i а trotuarului pavat, cu lё}imеа de 1,0 m.

4. Se рrорuпе inlocuirea porlalelor de tip ST13 din Ь/а рrеfаЬriсаt, prevбzute in proiectul de execulie pentru
аmепаjагеа podelului tubular de la РС87+37 cu porlal executat din beton аrmаt monolit, iпtгuсАt albia existent5,
consolidati cu beton din amontele pode{ului nu se va dernola dеоагесе este iпtг-о stare Ьuпй.

5. Se рrорuпе excluderea amenajйrii iпtrlrii in cufie 1u Рб |Q7+40.

6, Se рrорuпе includerea amenajйrii intrёrii iп cufie lu Pg 7ý+40.

7. La etapa de еlаЬоrаrе а proiectului de ехесu!iе, compafiimentu_l ,,Marcaj rutiеr" s-a elaborat in сопfогmitаtе cu
cerin[ele SM RM 1848-7:2013 (care in ргеzепt este in vigoare). insa, i.S. ,,Administralia de Stat а Drumurilог" а

solicitat de la autorul proiectului S.R.L. ,,Universcons" revizuirea compartimentului ,,Marcaj rutier", conform
Rеgulаmепtului Circulajiei Rutiere cu mоdifiсйгilе aprobate in 26 rlai 2017. lп acest context, se рrорuпе includerea
suplimentarб а 1908 m2 de mаrсаj rutiег.

in perioada execu{iei luсrёrilоr Апtrерrепоrul s-а contiuntat cu uп sir de factori саrе аu condus la tergiversarea
execuliei luсгёrilоr, ;i апumе:
- lipsa mаtеriаlеlоr pentru construclii (indicate iп proiectul de ехесuliе) cauzata de criza mаtеriаlеlоr pentru

construc{ii importate din Uсrаiпа;
- creýterea Ьrusсё а рrе{urilоr la rnaterialele репtru construclii;
- lipsa uпui mecanism de ajustare а valorii contractelor, in legiturё cu сrеýtеrеа semniflcativё а prelurilor la
materiale pentru construclii si саrЬurапli.

iп acest sens, s-au intocmit devize 1а volumele de lшсrбгi саrе urmеаzё а fi incluse in devizul general in prelurile
ofertei adjudecate. Aceste materiale sеrчеsс drept Ьаzё репtгu iпtосmirеа unui Acord Adilional iп scopul executiei
luсrйrilоr suplimentare;i prelungirea termenului de execulie а luсrаrilоr рАпd la data de З1.08.2022, in scopul
finalizйrii luсrйrilоr la acest obiectiv,



Са rezultat al situaliei constatate, lin6nd cont de prevederile Legii privind achiziliile publice 1з1112015 art.76, а|.

'l(2), dж 9i prevederile contractuaie, grupul de lucru stabile;te necesitatea ореrйrii modificйrilor in contractul de

antiepriz[ се line de modificarea valoiii acestora, prin incheierea Acordului Adilional privind modificarea valorii

сопйсtuаlе, сопfоrm devizului la prelurile ofertei adjudecate, Pentru luсrёrilе realizate cu intArziere, Antreprenorul

роаrtё rйspundere сопfоrm prevederilor contractuale.

VII. Rezultatele ехаmiпйrii:
in ,"rultutul examinЁrii necesitЁlilor de modificare а contractului de achizilie s-a decis incheierea acordului adilional

пr. 4 din З0.06.2О22 privind preiungirea tеrmепului de execulie Ei modificarea valorii contractului de antreprizё nr.

06-141210 din 1 0.06.2020.

]i

ll]
]

Теrmёп de ехёСП{iё
initiaI

Теfmеп dё executie
modificat

Lucriri modificate, lei
inclusiv ТVА

S.R.L. ,,Lusmecon" Decembrie 2021 з1.08.2022 (+) 191 412,51

,.5,fff;ГлЁ-ýftl" "
Conducйtorul grupului de lucru:



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. ocds-bЗwdpl-MD-161 82241 490З4- 1 din 05.07.2022

tractantд

-cad

moclificйrile песеsаrе а fi efectuat

Denumirea autoritйtii contractante i.S. ,,Administratia de Stat а Drumurilor"

Localitate MD 2004, rnun, Сhigiпёu, RM

IDNo 1 003600023559

Adresa muп. Chiýinёu, str. Bucuгiei, 12 а

Numir de telefon 0222|2296

Nчmйr de fax 022 146249

E-mail oficial achizitii@asd.md

дdrеsа de internet rvwlv.asd.md
persoana de contact cгistirra Сечdаг

re lя пrосеrlurа de achizitie

Tipul procedurii de achizilie Licitatie prrblicб

Obiectul achizi{iei Luсrёгi de rераrа{iе а podului ре drumrrl М1
1iопtiеrй с u Ronrinia-Leugeni-Chi9inйu-Dubйsari-
fl,опtiегi cu LJсгаiпа, km 108,97

Cod СРV 45200000-9

Valoarea estimati а achizitiei |2 66,7 000,00

N" qi link-ul procedurii (se ус] iпdiса diп ,cadrul
р or talul ui guу еrп аlп епt al упуw. mt епd er, goy. m d )

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 16l 82241490з4
https ://mtепdеr. gov. md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-
1 6 \ 82241 49 03 4 ?tab:contract-noti се

Data publicйrii anun{ului de participare l2.04.2021

Data (datete) ;i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) publicйrilor
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Вurорепе
privind рrоiесtul (рrоiесtеlе) la саrе se rеfеr5

апuп{ul respectiv (duра caz)

тII Пqfр crr nrivire lя сппf ractul de achizitie/a соrdul-саdrч

Tipul сопtrасtчlui de achizi{ie/acordului-cadru вuпuгi п servicii п Luсrйri п

contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la

un proiect ;i/sau рrоgrаm finan(at din fonduri ale
IT-irrnii П'rrrnnpnp

Nuп Dал

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п

Buget CNAS п Sursе ехtегпе п

Alte SLlгSe: [Рrоgrапu,tl priviпd reparlizarea
miiklacelor fопсlului rutier репtru drumurile publice
ttolioпala/

баtа deciziei de atribuire а contractului de
.лЬ i-iriдl оппrгlrllll i-пяri rll

12.05.2021

Dепumirеа ореrаtоrului economic S.A. ..Dгutпuri Criuleni'

Мmйrul ;i data contractuIui de achizi(ie/acordului-
саdrч

Nг.:06-14/i21
Data: 19.05.2021

vаlоаrеа сопtrасtчlui de achizi{ie/acordului.cadru Firй TVA: 1З 64З 807.78
lnclusiv TVA: 16 З'72 569.зз

теrmеп de valabilitate pAna la rесерtiа finald

теrmеп de execu З0 iunie 2022

Tipul modificirilor Modificarea termenului de ехесutаrе/ liчrаrе/
пrсýtаrе п

Temeiul juridic [Legea пr. ]3] сtiп 03,07,20]5 priviпd achizi;iile
publicc, art.76 (7l|

cresterea пrеtulчi in чrmа modificйrii fпu se aplical
Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizi{ii
nublice/acorc|ulu i-cadru (dtt rэй с u: )

Alte informatii rеlечапtе



v. Descrierea achizi{iei inainte ;i dup5 modificare:
Сопtrасtul este in рrосеs de ехесutаrе.

vI. Descrierea circumstan{elor саrе ач fficut песеsаrй mоdifiсаrеа:

irr baza procesului-verbal din 29.06.2022 al gгuрului de lucru, iплсопrропеп!а:

- Таtiапа Rogovei,gefa Direcliei implementare ргоiесtе а I.S. ДSD;

- Alexaпdru Popov, directorul S.A. ,,Drumuri Cгiuleni";
- Vladimir Costev,responsabil tehnic al i.S, дsп,

а examinat cu ie;ire 1а fala locului, situalia la obiectul ,,Luсrйri de rераrаliе а podului ре drumul М1 fiопtiеrё cu

Rоmбпiа-LеuЕ.пi-Сt iЕiпiu-DuЬёsагi-frопtiеrё сu Ucraina, km 108,97" ;i а constatat urmёtоаrеlе:

La moment se tlnalizeazй luсгбrilе la infiastructura podulr-ri qi se fъс pregatiri pentru execu{ia luсririlоr la

suрrаstruсturа podului (mопtагеа grinzilor).

Ре раrсursul execuliei luсrйrilоr Апtгерrепоrul а intAmpinat dificultёli саrе au condus Ia tergiversarea execuliei

luсiаrilоr, datorate iaptului declan;lrii uпоr impedimente in аfаrа contractului, сum аr fi:

- modificйrile operate iп legislalie 9i trесеrеа la standardele EN. Elementele din beton аrmаt prevйzute in

proiectul de eieculie, nu й mai pioduc de companiile locale, Antreprenorul а achizilionat grinzile pentru

suрrаstruсturа podului din Rominia, intArnpinAnd, аstlъl, dificultaii la аргочiziопаrеа gantierului сu

materiale;
- starea de urgепli anuntata ре intreg tегitоriul Republicii Moldova а afectat imporlurile de materiale din

Federalia RusЁ, Ucraina 9i Веlаrus,lаr ргеlurilе la materialele репtru construc{ii аu сгеSсut semnificativ ;i

dеsеоri lipsesc in stocuiilor locale (а iпсерut de а,п iп toatd. republica пu era de gdsit arlnatura cu

diапеtrul З2 д IIL сч mare efort s-au gdsit сйi cle а сопtrасtа о firmd diп or. Rеziпа, care lq rtпdul sdц

рriп пеgосiеri directe cu uziпа metalurgicd сJiп or. Riьпi!а, а fdcut posibild, la фr;itul luпii martie а

апului сurепt, liyrarea а сса ] 0t cle armajurd репlru afa.brica carcasele riglelor diп Ьеtоп armat mопоlit);

- in proiectul je execulie 9i caietul de sarcini пu а fost prevёzut faptul сй la demontarea grinzilor, iп

conformitate сu поrmеlе de securitate, va fi песеsагб sistarea circula{ia rutiere sub pod ;i constгuclia unui

acces suplimentar peste riul Ichel;

- lipsa unui nrecanism de ajustare а valorii сопtrасtеlог, in legiturЙ cu сrе9tеrеа semnificativб а рrеlurilоr la

mаtегiаlе репtru construclii ;i саrЬurап{i,

Са utmаrе а motivelor sus menlionate, саrе au condus la tеrgiчеrsаrеа ехесutйгii luсrйrilоr Ei пеrеsресtаrеа

graficului de execulie а luсrаrilоr, se рrорuпе рrеluпgiгеа termenului de execulie а luсrёrilоr рiпё la 30 decernbrie

Б022,t r^"псаrе а 1bst inilial solicitat in Апuпlul de раПiсiраге 1а iпiliеrеа licitaliei, in scopul finalizёrii luсrёrilоr

1а acest obiect.

са rezultat al situaliei constatate, 1inAnd cont de рrечеdеrilе Legii ргiviпd achiziliile Publice 13 1/201 5 art.16, а|,7 (2),

dаr 9i prevederile contractuale, gгupul de luсru stabileEte necesitatea ореrйrii modificйrilor in contractul de

апtrерrizа in vederea modificirii йrmепului, рriп incheierea Acordului Adilional privind mоdifiсаrеа ternenului

de ехЪсuliе а luсrёrilоr рiпё la data 30 decembiie 2022. Репtru luсгёrilе realizate сu intArziere, Апtrерrепоrul poar16

rйsрuпdеrе сопfоrm рrечеdеrilог сопtгасtuаlе,

VIL Rezultatele examinйrii:
iп rezultatul ехаmiпйгii necesitЁfilor de modificare а contгactului de achizilie s-a decis iпсhеiеrеа acordului adilional

пr. 1 din З0.06.2022 Privind pielungirea termenului de execu{ie а contractului de апtrергizй пr. 06-14/121 din

19.05.2021.

Dепumirе ореrаtоr economic Теrmеп de execu{ie ini{ial Теrmеп de execu{ie
modificat

S.A.,,Drumuri Criuleni' З0 iunie 2022 30 dесеmЬriе2022

,l:',,:;,i
о"]:

СопduсДtоrul gruрului de luсru: luriе Ра9а

,:{

;
i,y'
-!'
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DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice

Nr. ocds-b3wdpl -MD- 159 4'72214\887-4 diп 05.07 .2022

,il'
]]l
]l

ili.
i]

Date lvl

II Date rivire l

пI. Date rl

Iv Date с

ld

rе ац rltа[еа contractanta
Dепчmirеа autoritй(ii contractan te I.S. o'Administralia de Stat а Drчmчri|оr''
LocaIitate MD ?004, muп. Chi5inйu, RM
IDNo 1003600023559
Adresa mчп. Сhiqiпйuо str. Bucuriei. 12 а
Nчmйr de telefon 022 212296
Numйr de fax 022 746249
E-mail oficiaI achizitii@asd.md
Adresa de internet wwlv.asd.md
реrsоапа de contact Qýqn Diana

а urа de achizitieсu
Tipul procedurii de achizitie Licitatie publicё
obiectul achizitiei I-чсrйri de rераrа{iе а imЬrйсйmiпtеi rutierБ р

drчmчl R21 Orhei - Вrачiсеа (tronsonu| Vatici -
Morgzeni),lrm 13-18

Cod СРV 45200000_9
vаlоаrеа estimati а achizitiei 48 620 000,00
I.{r. Ei link-ul рrосеdчrii (se va iпdiса diп сас]rul
portalu l ui guvеr п апt еп t а l www,m l епdе r. яоч, mсl )

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 594122|4188'7
https ://mtender.gov.md/tenders/ocds-bЗ*dp 1 -MD
| 59 4'7 22 1 4 1 8В 7 ?tab:contract-notice

Data publicйrii anuntului de particinare I4.01.2020
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele) publicйrilor
апtеriоаrе in JurпаluI OficiaI al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrа
апчп{чI respectiv (сluрd caz)

сч vlre la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractuIui de achizi{ielacordului-cadru вuпuri п servicii п Luсriri п
contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Еurорепе

Nuп Dап

Sчrsа de fiпап{аrе Alte SLlrSe: [Рrоgrаmul priviпd repartixarei
miiloacelor fопdului rutier репtru drumuri publice
пttУiопаlе/

Data deciziei de atribuire а сопtrасtчlчi de
ach izigie/ acordului-cadru

07.08.2020

Denumirea operatoruIui economic SRL "Genesis lnternational''
Nr. 9i data contractului de achizi{ielacordului-
саdrч

Nr: 06-14/З47
Data:l9.08.2020

vаlоаrеа contractuIui de achizitie/acordului-
саdrч

Fёгё ТVА: 46 15В 060.57
Inclusiv TVA: 55 з89 672.69

теrmеп de vaIabilitate |Фq.[1r гесер[iа fiпаlё
теrmеп de executie Noiembrie 2021

Tipul mоdifiейrilоr YIaiorarea чаlоrii contractului п
Modificarea termenului cle ехесutаrе/ liчrаrе/
Drestare п

TemeiuI juridic
|Legea пr, lJ] сliп 03.()7.20l5 priviпd achizi{iile
_pPlice, art. 7б (7)/

lvl la modilicйrile



Сrеqtеrеа pretului in чrmа modificйrii [пu se qрliсdl
Modificarea апtеriоаr5 а contractului de achizitii
рчЬliсеiасоrdчlчi.саdrч (dupd с az)

Acord аdiуiопаl пr. ] diп 03.06.202] cu privire la
m aj orarea v al or ii с опtrасtului.
Acord additioпal пr. 2 diп 08.10.2021 cu privire la
mоdфсаrеа tеrmепцlui de execu{ie а сопtrасtului.
Acord adiyioпal пr. 3 diп 1б.03.2()22 cu privire la
mаj or ar е а v al or i i с опtrас tului.

Alte informatii rеlечапtе

V. Descrierea achizi{iei inainte gi duрй modificare:
Contractul de achizilie incheiat este in ргосеs de execr-r{ie.

vI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе au fЕсчt песеsаrй modificarea:
in рrосеsul execuliei lucr5riloi la acest obiectiv, gruрul de luсru tehnic, in соmропеп!а (сопГоrm

procesului-verbal din 1 0,06.2022):
Таtiапа Rogovei, sef Direclia implementare proiecte а t.S. ,'ASD,';
Vitalii Mrug, director S.R.L."Genesis International'';
|/ictor Саlitiи, inginer-sef proiect S.R.L.''Intexnauca'';
Nicolae Sеvеriп, responsabil tehnic а1 i.S. ''ASD'',

а examinat situalia la obiectul "Luсrёri de rераrаjiе а imьrбсёmiпtеi rutiere ре drumul R21 orhei - Вrачiсеа
(tronsonul Vatici - Morozeni), km 13- 1 8" si а constatat utmёtоаrеlе:

Ре sectoгul debleului de 1а РС166+30 - рс168+40, реrsistё urmе de eroziune а taluzului, in scopul evitarii
еrоziuпilоr viitoare, Se propllne consolidarea taluzurilor debleului сu un Strat vegetal insdmAnlat cu iаrЬа, ре оsuрrаfа{5 de 6'725 m2.

In scopul evitirii pёtrunderii ареlоr pluviale in сuгlilе gospodбriilor locuitorilor din s. Моrоzепi,
pozitionate in раrtеа dreapta, in imediata арrорiеrе а drumului ,upu, ..puru}iei, ре sectorul de drum рс 170+70
- рс 174+60 ;i evitarea eroziunii taluzului rambleului de ре acesf Sector, Se рrорuпе urmйtоаrеlе:

- anenajarea unei rigole саrоsаЬilе, рriп mопtаrеа scufundatd (elevalia 5 crn) а Ьоrdurilоr prefabricate de
tip 100.З0.18 сm, ре о lungime de З90 m, pafiea dreapta ре sесtогul de drum рс tio+zo - РС l i++во;

-amenajarea r"rnei rigоlе ргеfЬЬriсаtе de tip L4-8, ре sectorul cle dгum рс 114+7 4 - рс l 75+25(dreapta),
сu dеsсirсаrеа ареlог in podelul accesul lateral de la РС l 75+25(dr.).

Se рrорuпе includerea stratului de fundalie din рiаtrй sparlб de саlсаr fr. 16-з2 Lд з0, h-lOcm, саrе
inilial nu а fost inclus in caietul de sarcini, репtru ехесutаrеа trоtuагеlоr ре о suprafa!б de 1884m2;

Se рrорuпе includerea чоlumеlоr de luсrёri аdаugitоаrе pentru imепа.lаrеа straturilor de fundalie din
Piatra sPafta Н= 12Сm, la amenajarea iпtrёrilоr iп сuг!i, ?n cantitate de 654,6 ,i, d.ou.".., in caietul de sarcini
au fost stipulate dоаг 116,6 m2, dаr iп borderoul чоlumеlоr de luсrdri din proiectul de execulie sunt indicate'77\,2 m2.

in acest SenS, S-au intocmit devize la volumele cle luсriri care urmеаzЁ а fi incluse in devizul general in
рrе{urilе oferlei adjudecate. Aceste mаtегiаlе Servesc drерt Ьаzй pentru intocmirea unui дсоrd Дdilional iп
scopul execuliei luсrёrilоr suрlimепtаге 9i ргеluпgirеа terrnenului de executie а tuсrдrilоr рбпd la data de
З1.08.2022, iп scopul finalizёгii luсгйrilоr 1а acest obiectiv.

Са гezultat а1 situaliei constatate, linAnd cont de ргечеdеrilе Legii privind achiziliile publice 1З112015 ап.
76, а|. 1(2), dаr gi Prevederile contractuale, grupul de luсru stаЬiЙ;tЬ necesitatea'op.iaril modificйrilor ?n
contractul de апtrерrizё се Jine de modificarea чаlоrii acestora, prin incheierea дсоrdului Дdilional privind
modificarea vаlоrii сопtгасtuаlе, сопfоrm devizului la рrеlurilе оfепеi adjudecate. Репtru luсrёrilе realizate cu
iпtАrziеrе, Апtrерrепоrul poarla rйsрuпdеге сопfоrm рrечеdегilог сопtrасtuаlе.

VП. Rezultatele examinйrii:
In rezultatul ехаmiпёrii песеsitёlilоr de modificare а contractului de achiziJie s-a decis incheierea acoгdului
adilional пг. 4 din З0.06.2022 privind рrеluпgirеа tегmепului de execufie 9i mоdifiсаrеа valorii contractului de
ntreprizй пr. 06-14lЗ47 din 19.08.2020пr. ln t9.

Dепumirеа ореrаtоrчIui
economic " :;,;* ;:,i:jiai,,B., Моdifiс5rileсопtractului

Тg1dдltеп de ехёсu{iеl
,{.'.l]:_ initial

Теrmеп de execu{ie
, modificat

Lucriri modificate, lei
inclusiv ТvА

S.R.L. "Genesis Iпtеrпаtiопаl" з1.08.2022 (+),744 968,2,7

Conducйtorul grupului de lucru:

l l' i_-"
ъi-: ; *..-" "\*ъ-_]:,-



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

A.1
v d-' de achizifii publice/acordului-cadru

()Y )rL{t( i,L,| \' -- ' u 
Nr' o2 dino7 '07 '2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:



#HTl*afry SRL SLAVENA-LUX
Nr:2
Datg:L2.01.2022
Fdrd TVA:43461.33
Inclusiv TY A:52153.40
31.12.2022

rz,zvza
04.01.2022

SR]L LOVIS-ANGRO
Nr:4
Data: tl.u l.2tJ22
Firi TVA:59969.23
Inclusiv TVA:68582.30
3t.12.2022
J L.1Z,ZVZZ

04.01.2022

cull.I4f r.ea operatorului economic

Nr:1
Data:L2.01.2022
rafa rv A:2-t822.00
=-----Inclusiv TVA:3007620ffi

.i::

Ternen de valabilitate

31.r2.2022

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:

'::r:,:;,;:i;"a 
natura;i amplo'area lucrdrilor, ioturi si-"*ri*,"o sau varoarea bunuritor, narura si amproarea

vI' Descrierea circumstanfelor care au frcut necesari modificarea:I'Micqorarea sumei contractului iu produ."l" alimentare .u-s.a.rucINTERTRANS din motivul
i:ir"r" 

prefurile la produsere aiimentare qi sa sfirgit anur qcolar la suma de

sumei contractului lu prod*.I" utiroentur" cuprodusele alimentare qi sa sfirsit

ca sau
6469,79

2.Micqorarea
prefurile la
lei

SRL SLAVENA-LU' din motivul
suma

sau malorat
17927,29

anul gcolar la
aa

de

_3. Micqorarea
prefurile la
lei

sumer contractului la produsele
produsele alimentare si

alimentare
sa sfirgit

cu SRL
anul

majorat
6154,44

BAGUETTE din motivul ca sau

deqcolar la suma



4. Micqorarea sumei contractului la produsele alimentare cu SRL LOVIS-ANGRO din motivul ca sau majorat
prefurile la produsele alimentare qi sa sfirgit anul gcolar la suma de 12877,63 lei

VII. Rezultateleexaminirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr. 02 din27 iunie2022 afosl
incheiat acordul adifional privind micgorarea sumei contractelor dupa cum urmeaza:

i-i!:rii$i . rl,;!..- ,(i!1" l&l Ih,tiepriridereai r

: iCu capital
autohton/

t, l capitillLli Il
,l m,i asociere/ , .

Cu,e.auital strfiin

fl lIi rllllllil'lillitilti ll'liz=

.,;;,;;";;;";J='. 
adifiorral :' .

,= ,t,,t, ,' 
t=t 

l

Nr

Valptret;mooineaiiioi (diip6

.. a?'z)
I itiii: i :,t:t ).:

:::: ,

FilrX TVA Inclusiv TY

S.A.IUGINTERTRANS Curcapital
ad'tohion

Nr.l 27.06.2022 5986.79 6469.78

SRL SLAVENA-LUX Cu capital
autohton

Nr.2 27.06.2022 14855.86 t7827.28

SRL BAGUETTE Cu capital
autohton

Nr.3 27.06.2022 5471.33 61s4.44

SRL LOVIS-ANGRO €U Capi:tal
eutohton

Nr.4 27.06.2022 11202.53 12877.63

Conducitorul grupului de lucru:

lana

ice: mun. Chiqindu, qos. HinceSt| 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
. gov. m d ; www. t ender. gov. m d

Solulionarea Contestafiilor: mun. ChiSindu, bd. gtefan cel Mqre Si Sfdnt, I 24 et. 4 : tel. :022-820-
I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www. ansc.md

F**xa;;



Model - tip

I.

DARE DE SEAMA
privind lnodifi ca rea contractului

de achizi{ii publice/acordului-caclru

Nr. 4 din 06,0'7.2022

Date cu privire la autorit:rtea contractnntti:

Denumirea autorititii contrtrctante
Localitate

Prinrdlia s. Valea Perjei
r-ul l'aralia s. Valea Periei

IDNO I 00760 I 008269

Adresa str. Lenin 190

Numlr de telefon (02er)4t 2 36

Numilr de fax (021)r)47 2 38

E-mail oficial p rimaritrva I e ap eri ei (D,mai I. ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, tetl,efoi, e-mail);

Nereu{a Ivan E.

II. Date cu privire l:r procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achizifie

Obiectul achizi(iei

Cod CPV
Valoarea estimati a

Cererea of'ertelor de preturi n
I-icitatie deschisd n Altele: pncticaliJ

Produse alimentare pentru gradinila cle

g!_slLp9!q'uJ-luE!e19.1-?^rlul-a924
i 5800000-6
229800,00
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 6393 80736080

mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wcln 1 -VtD- 1 6393 8073 6080

13.12,2021

nI. Date cu privire Ia contlnctul de nchizi{ie/acortlul-cadru;

Nr. qi link-ul procedurii (se ua indica din cadrul
p o r t aI uli;i gutrc r n am: e 

",:t 
Ai W

Data bublicdrii anuntului de narticinare
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicIrilor
anterioare in :firrnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectql (ptoiectele) la care se

referi anuntul

Iusls$r3elslsr4geeryll'. /,re-rLtlsi:l 9rl
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finanfat din londuri ale
Uniunii Eurobene

Ilunuri n Servicii n Lucrdri r
N;- Dr" --

Sursa de finantare Buget de stat n Buget CNAM n
I3uget CINAS r Surse externe n
Alte srrrse: buset local

Data deciziei de atfibuire a contractului ,de

achizitie/ acordului-cadru Nr.l3 din21.1,2.2021
Denumirea operatorului economic S4rlltgintutrans" __
Nr. qi data contractului cle achizifie/acordului-
cadru

Nr: 212022-0000000197
nrto,-: t-O n\n 

-

Valoarea contractului de nchizilie/acordului-
cadru

E,?lyA,:qg!ip!_
lnclusiv TVA: 31302.00

fermCn de valabilittrte Pina la 31,07 ,2022

Termen de execufie

Qc_q_UqUSa o pe rqto ru l u i gglill ollfq
tlili L,' j0,9Q]92
.Sft/- ...S/av urrl lu*T



Nr. qi data contractului de achizi{ieiacordului-
cadru

Data:2L01.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru ::::

Fard TVA: 104800,04

Inclusiv TVA: 124822.05
Termen de valabilitate::: Pind Ia 31.01 .2022
Termen.de Pin[ la 30.17.2022
Denumif eA oberatorului economic

Valoarea cohtractului de :achizi{ie/acordului-
cadru

lrara TVA: 75809,26

::
Termen de valabilitate

Inch,rsiv TVA: 823 10,00

Pina la 31.07 .2022
Termen de executie Pind la 30.06.2022

Nr: 312022-0000000196

Nr. qi data contractului cle achizifie/ncordului-
cadru

Data: 25,0 |.2022

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modifrcalea termenului de executarel livrat:e/
p|cstafL' n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului r '

nftqlq t!4!:!!!L
Temeiul,juridic Lagctt nr. I 3 I/201 5 privind achiziliile publice

art.7 6 al,7
Creqterea prefului ,in urma modificflrii
(dupd caz)
Modificarea anter.ioatil ,a cohtractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (d upa cazl
Altc informatii relervante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

SA ,,Iugintertrans"
1. Sunra iniliala a contrur:tuluinr.2/2022-0000000197 din 21,01.2022 - 31302,00 (treizeci;i unu mii trei

sute doi lei 00 bani) lei MD
2. Micsorarea valctareo cctntrachlui cu .\ume 3610.90 lei (trei nii ;ase sule pcttruzeci lei 90 bani)
J. Suma totald a contrachtlui dupd trutdificareu - 27661,10 (doizeci;i ;apte mii rsase sLrte \sasezeci;i unu

lei I0 bani)

SkL ,,Slavena lttx"

1. Suma iniliala a contractului nr.3/2022-0000000196 din 21.01.2022 - 12,1822,05 b,sute doizeci;i patru
mii opt sute doizeci;i doi lei 05 bani) lei MD

2. Micsorarea valoarea contrachtlui cu suma 2 1091,41 lei (doizeci ;i unu mii noudzeci ;i untr lei 41 bani)
3. Suma totald a contractului dupd modificarea - 103730,61 (o sute trei mii;apte sute treizeci lei 6I bani)

lei MD

iCS ,,Lapmol" SRL

L Suma iniliala a contactailui nr.4/2022-0000000265 din 25.01.2022 - 82310,00 (optzeci;i doi mii trei
sute zece) lei MD 

)

\r': l/1022-00000000265



:,
2. Mic;orareavaloareacontrac'tului ct/ sltma96l2,B3 (noud rnii $ose sute doisprezece lei B3 hani)

3. Suma totald a contractului dupd modificarea - 72697,11 (;aptezeci ;i doi mii ;ase noudzeci ;i;apte lei
I4 bani)

VI. Descrierea circumstanfelor care au f[cut necesarl nrodilicarea:

Cantitdlile la produse alimentare au fost calcttlate reie,sind clin rutnrdrul total de copii tnscrifi in instituliile de

educa\ie timpurie din sector, dar real.frecvenla a fosl mai micd.

VII. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupuiui de lucru cle modiflcrue a contrrctului de achizilie/acordului-cadru nr.4 clin 06 iulie
2022 afbst incheiat acordul adilional privind rnic;oralea valoalei contractelui.

Denumiie operator
economlc

Intreprinderea:
, Cu capital
, ,,, iautohton/

,,.::r gu capital
' mixt/asociere/
Cu capital striin

Ni. pi rlata acordului
aditional

Valoafea modificirilor
(dupd caz)

Firi TVA Inclusiv
TVA

SA ,,Iugintertrans" Cu capital
autohton

Nr.2 06.07.2022 3033,96 3640,90

SRL ,,Slavena lux" Cu capital
autohton

Nr.3 06.07.2022 1151\ )O
L 

' 
J t t)Hv 21091,44

ICS&+l'SRL Cu caoital strdin Nr.4 06.07.2022 8847,82 9612.83

sfRlEi --4-ucru:

$=*H2

s
ift

ul oe

3b:*
icp: mun. Chi.sindu. .sos. H ncesti, 53, tel.' 022-820-703 ; ./ar: 022-820-728;Flr,*;'

e-n'l gov. m d ; www. t ender. gov. nr c

Agenlia Nalionald pentru Solulionareq Contestaliilor; mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

6 5 2 ; fax : 02 2 -82 0-6 5 I ; re-mgil : cont es t ati i@ans c. ntd ; wvvw. a n s c. md















Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ___1____ din 07.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici 
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici 
IDNO 1007601009680 
Adresa str. Mateevici A., nr.2 
Număr de telefon 022-710-604 
Număr de fax 022-710-252 
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com  
Adresa de internet www.ghidighici.md    
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Victor Durbală, 022-710-164, 
primaria.ghidighici@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare 

pentru semestrul I al anului 2022, 
destinate Instituției de educație 
timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, 
mun. Chișinău 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  787 396,40 Lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639580683899  
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1639580683899?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 15.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Cererea ofertelor de prețuri □   

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri  Bunuri  Bunuri  Bunuri  Bunuri  

Contractul de 
achiziție/acordul-
cadru se referă la un 
proiect și/sau 
program finanțat din 
fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu  Nu  Nu  Nu  Nu  

Sursa de finanțare Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md/
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899


2 

Data deciziei de 
atribuire a 
contractului de 
achiziție/ acordului-
cadru 

05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Villa 
Prodotti 
SRL 

SA Fabrica 
de Unt din 
Florești 

Lovis 
Angro SRL 
 

Delmix-
Prim SRL 

ÎCS 
Panifcoop 
a 
URECOO
P din 
Strășeni 

Nr. și data 
contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 3 Nr: 4 Nr: 5 Nr: 6 Nr: 7 
Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Valoarea 
contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 
148407,70 
Lei  

Fără TVA: 
33082,89 
Lei  

Fără TVA: 
124296,30  
Lei  

Fără TVA: 
16359,95 
Lei  

Fără TVA: 
20600,00 
Lei  

Inclusiv 
TVA: 
170325,00 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
230600,00 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
254503,30 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
138325,70 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
9776,00 Lei 

Termen de 
valabilitate 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

Termen de execuție 30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Rezelierea contractului  □ 
Temeiul juridic Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 

privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

La data de 05.01.2021 au fost încheiate contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru 
semestrul I al anului 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, conform 
procedurii Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1639580683899. Valabilitatea acestor 
contracte fiind până la 31 iulie 2022, însă ulterior, conform Acordului Adițional nr. 1, din 07 iulie 2022 
contractele au fost reziliate. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile contractuale și de comun acord au decis 
rezilierea acestora.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022, 
destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, contractul a făcut obiectul unei 
modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și 
anume este necesar de contractat produse alimentare pentru semestrul II. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
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VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 07 iulie
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I
al anului 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici.

Denumire operator
economic

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului
adițional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără TVA Inclusiv
TVA

Villa Prodotti SRL Cu capital
autohton

1 07.07.2022 118430,11 142116,70

SA Fabrica de Unt
din Florești

Cu capital
autohton

1 07.07.2022 131160,14 157392,80

Lovis Angro SRL Cu capital
autohton

1 07.07.2022 128760,12 154512,76

Delmix-Prim SRL  Cu capital
autohton

1 07.07.2022 54596,91 65516,55

ÎCS Panifcoop a
URECOOP din
Strășeni

Cu capital
autohton

1 07.07.2022 8096,48 9715,82

Conducătorul grupului de lucru:

__________Victor DURBALĂ__________              ____________________
(Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

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

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin



DITCIZ I}l Dll MODIIT. I CARII
a contractului de achizifii publice

Nr. 268 122 rJin 15.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Surse proprii

Data deciziei de ntribuire a coirtrir.,t,ilri Nr.25122 din 14.01 .2022
achizi{iel acordu Iui-c:rdru

Denumirea autoritltii contractante cnfia Scrvicii Publice (ASp
l,ocalitate mun. Chi$indu
r[,NU
Adresa

100260002470(t
mun. Chi$indu, str. A. puqkin, 42

1\Umar oe tclelon 022 504714
Numir de fax 022 2t22sq
E-mail oficial
Ad"esadeinteffi
Persoanaaeffi
(nume, orenumelele.fon, e-ruail) __

iDi{i l,i! \ (t{ )\
\\' \\ \\ .ilsl).,'o.r .llld
lil1stl,iilrtit"rltffi

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

_ripg l ILLq994 q t:ii_d c _n ctr izif i e I-icitatie cleschisi
Obiectul achizi{iei Servicii de paz.d, tellric[ a oficiiloi 1l

odificiilor Agen{iei Servicii publice,
inclusiv qi servicii de deservire qi
mentenanld a sistemelor existente cle
senrnalizare pazd gi a incendiilor pentrLr 

Ianul2022. I

eeqqY 797 13000-5
3 031 000,00 lei frrd TVA
llt q,,.g1r,r.lt^,.tp I

Urt -rf :

Lr t i ps : r'r'r-it lc n cl e r. grlr,. lncl/te n d e r.s/o ccl
r.irvillr l-i\41)-
I (rl "-sli 7(rll0l 99'itab:corrtract-notic
Data pnblicEtrii: 26.10.2021

I t i{ li J/

vatoarea estimatl a achizi(iei
Nr. qi link-ul procedurii 1ru *irairaln
cadrul portalului guvern,citnental
y,-!t,vt. n.ttencktr. qrtv. m(l)

uata (datelc) ;i referinfa (rcferin{elc)
publicirilor anterioare in .Iurnalul C)ficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care sc rcferii anun{ul rcspectiv
(t{upci caz)

IIr. Date cu privire la contractur de achizifie/acordul-cadru:

Tipul contractului cle achizilie/a.ni.if,iiri_
cadru
Contractul clc acbizilielacorctirt-caOii, ,"
ref'eri la un proicct qi/sau program linantat
ct4-{_q! 4q ri ale IJn iunii Ilu ropene
Sursa de finan{are

Denumireu rp."ato"ulri ."oioilfi-- IS ,,ServiciiPazd a MAI"

Scrvicii

Nrr

I



Nr. qi data contrnctului de achizi{iclacordului-
cadru

Nr. 104

Data:28.01.2022

Valoarca contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fara TVA: 2 356 750,00

lnclLrsiv'l'VA: 2 828 100,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

'I'crmen de executie 0t .02.2022 * 3 1 .1,2.2022

Tipul modific[rilor 1. Maiorarea valorii contractului

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea

13 I 12015 privind achiziliile publice;
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul
privire la activitatea grupului de lucru
domeniul achizi{iilor publice, aprobat p
Hotdr6rea Guvernulur nr. 1012021

nr.

CLI

in
rin

Creqterca pre{ului in urma modiliclrii (dupd

caz)

Da,
Majorarea prelului unitar lunar cu 95,00 lei
fbrd TVA gi 114 lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioari a contractului de

achizilii publice/acordului-ca dru (dupd caz)
Da

Alte inforrna{ii relevante

IV.Date cu privire la modific[rile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizifiei inaintc Ei dup[ rnodificare:

Ladatade 28.01 .2022 a fost incheiat contractul nr. 104 cu operatorul iS,,Servicii Pa'zda

MAI" privind achizilionarea serviciilor de pazd tehnicd a oflciilor qi edificiilor ASP, inclusiv qi

servicii de cleservire Ei mentenanld a sistemelor de semnalizare pazd' qr a incendiilor. Insd, it-t

legdturd cu aparilia necesitalii de extindere a sistemului existent de semnalizare detectare-

alarmare a ilcendiilor, instalat in oficiul SCT $tefan Vod[, str. 31 August 1989, nr. 15133, a

cdror lr,rcrdri au fost finalizate, a apdrut qi necesitatea majordrii valorii contractului, deoarece

ulterior, intreg sistemr-rl cle sernnalizare dctectare-alarmare a incendiilor a fost conectat la

Dispecelatul pazir centralizat teritorial al iS ,,ServrcirPazS. a MAI", serviciu prestat la adresa

datd, in prezent, de cltre operatorul economic menlionat.
Astfel, urrneazd a fi maiorat[ valoarea contractului cu 665,00 lei frrd TVA qi 798,00 lei

inclusiv TVA.

VI. Descricrca circumstan{elor care au lhcut necesarri modilicarea:

Modificarea prin majorarea valorii contractului nr. 104 din 28.01 .2022 este impusd de

necesitatea de extindere a sistemului existent de semnalizare detectare-alarmare a incendiilor,

instalat in oficiul SCT $tefan Vodd, str. 3 1 August 1989, nr. 15133.

VII. Rezultatele examinirii:

in rezultatul examindrii necesit[1ilor de modificare a contractului de achtzilie, s-a decis

incheierea acordului aclilional privind modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind



achizilionarea serviciilol de paz[ tehnicd a oficiilor qi edificiilor Agen{iei Servicii publice,
inclusiv qi servicii de deservire qi mentenanld a sistenrelor existente de seprnalizare pazd qi a
incendiilor pentru anul 2022:

Componen{a grupului de lucru pentru achizifii:

Denumire operator economic Valoarca nroclifi clrilor (ch.rpii cuz)

FIr[ TVA, lei Inclusiv TVA. lei

iS,,Servici i Pazd,a MAI" 2 338 049,00 2 805 658,90

Nr. Nume, prenume F'unc{ia in cadrul grupului cle

lucru
Semniturit

I Pojoga Gheorghe Pregedinte

2 Ala Musteald Mcnr bnl/Sccrcta r /--t-

J Cherclivard Radr-r N4cnrbrur

4 Ddnild Violica Mcnrbru
&ht",r*





DAREA DE SEAJ\IA
de atribuire a contractului de achizitii publice V

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

Nr. 1 Din 07.07.2022

I)ate cu privire la autoritatea contractanti:

s.Cetireni, r. U nghe n i

Numir de telefon o23641236
Num5r de fax

primariacetireniO@gma il.com

Saculta nu Cristina 068852516

Date cu privirc la procedura de atribuire:

lJLrrtet dc stal

i tlLrgct CNAIVI !
-l-B-,€ell\Aln-

Denumirea autorititii contractante Primaria Cetireni
Localitate s.Cetireni, r. U

1_007601004744

Adresa de internet
Persoana de contact

'lipul procedurii de atribuire aplicate _
Tipul obiectului contractului de
achizitie/aco rdului-cadru

Bunuri n Servicii E Lucrdri \/

Obiectul de achizi{ie Drum de acces str. lon Creanga cu trei portiuni
adiacente din sat. Cetireni r-ul Ungheni

Cod CPV 45200000-9

E,rpunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decat licita{ia
de.;c:hisii s'uu cererea rtbrlelor de preluri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
yn"occcluri i de utri buire)

ocds-b3wApr- V O-f OSZZOOS t igZS
l.ink-Lrl:

Data si ora deschiderii ofertelor Data:lq 05 l0ll I Ora:l-5:0(l
Anun{ de intenfie publicat in BAP v lDa!

I Data:
l[.ink-ul:

Nu

Anunf de participare publicat in BAP/
Invitatia de participare transmisi

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Sursa de finantare

Nr:1

lj"L"'L 
".dt-b3*dp1-MD1652Zle}isgzi

PN- 1 6s226 687 5935,;.-.-
Data pu[-rlicarii/l I .05.2022
transmiterii:

t..Nun I acord-cadrun sistem clinarnic dc
I

j achizilien licitatie electronic V
I

r cataltrg clectrrrrricD

Ilrrrrct rlc'qlqf \l



Valoarea estimati Aei, fdrd TVA)

Surse externe n
Alte surse: [indicati

394071..74lei

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

11..05.2022
DELTA FORTA SECURITATE 1.1..05.2022

11..05.2022

1.1.05.2022

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se vu completa in cazul in care uu.fb,st solicitate clarificdri)

- 
Dq4 u4lf!4 ipglSlo rului econom ic
Expunerea succintd a rezumatului
demersului

Contestarea documentatiei de atribuire

Moditiciri operate in documenta{ia de atribuire:
(,Se vo conpleta in cazul in care au /b,st operate modificdri)

Pf,na la termenul-limita (data _19.05.2021_, ora_l5_:_00 ), au fost depuse _4 oferte:

Deschiderea of'ertelor a avut loc
Oferte intdrziate (dupd caz).

Denumirea operatorilor
economici

la data de 19.05.2022 ora I -5.(X)

NotificIri privind
restituirea ofertelor

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL ARDAN-RUT

Data solicitirii clarifi cirilor

Data transmiterii
Rispunsul Ia demers succintd a rdspunsului:

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

lndicati sr.rrsa urtilizatd si data puhlicarii:

Transmise operatorilor economici
inregistra!i

Data:

Termen-limiti de depunere Ei deschidere
a ofertelor prelungit

NuV
Da n Cu zlle

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociafii/administrato rii

SRL ARDAN-RUT 101.4600021726
DELTA FORTA SECURITATE 1004600034314

lRL Ball9g!s_
SA Drumuri Straseni

101_0609002461

10036001 1 1971

Data, ora prezentirii



Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

(dupd caz)
SRL ARDAN-RUT + - + I

+

1_

DELTA FORTA

SECU R ITATE

+ J +

SRL Balt Cons + + +

SA Drumuri Straseni
(lnfitrntut iu prit'ind docunenlclc l)razentute .\e vu c'on.\enrnu prin.
neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dupd c az ) :

Modalitatea de evaluare:

Pcntru fiecare lot

.lustificarea deciziei de a nu atribui

!rriltt'il!tul pe ltlturi

Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat

pfclLrl ccl mai scizlrt

costul cel mai scdzut

n
cel mai br-rn raport calitate-pre{

n
ccl nrai birn raport calitatc-cost

tr

lnforma{ia privind ofertele depuse:

Denu
mirea
lotulu

i

Pentru toate loturile n

*Denumirea 
Ei numirul lotului (aceastd rubrica se vu

completa in cazul in care in cadrul procedurii tle utribuirc
.sunl aplicate mai mulle crilerii de utribuirc)

Operatori economici

i

i

.-]-
I

Pr

un

ita
r

lirr
it

I

Pr

un

ita
r

lar
a
.I

Un
itat
ea
de
mi
sur

n

N
r.
l
o

t

Cores
punde

speci I
icatii

tehn ic
U

Cores
punde

rc

spec i l'

icati i

tehn ic

Denumirea
OE

Corcs
punde

fc
spcci I'

icatii
lcll n rc

c

Pentru mai multe loturi cumulate

n
Alte limitdri privind num5rul de loturi
care pot fl atribuite aceluiasi of-ertant

Pr

un

rta

r

lbr
a

T

Pr

un

rta

r

l6t
a

T

Pr
€L

un

rta

f

tar
a
-f



Drum
de

acces 
]

:t'' Iron I

crean 
Iqacu 
I-trei 
I.lporilu 
Inr 
I

adiac I

ente 
idin 
I

sat. 
I

Cetire 
I

nr r-ut 
I

Unsh I

_"ni I
Dentr

nrire
lot

(lnfbrmutiu privind core.spunderea OE cu specificaliile tehnice se va inclica prin
( ()t'(\l)ttD(l(t'ii ti 1trin ..-" itt t.rt:uI netttrc.r1tLtndL,riit

t " itt t'tt:ul

('trnstatiri/Clomentarii (.:a t'otnplalt:u:ir in cu:t,tl in t'ure.spet'i/it,utiila tahpic,t: ult: t,rntri ()1...ttrt
cores:pund cerinlelor stabilite in documentalia rle atribuire, cu expunerea neconfitrntitutii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(,\t't'tt t'rtttltleltt luhelul de mui jo,t pcnlru lott,trile t'crrc ut.r fb.st ctlriht,rite in httzu t,r.ilcriilrr..t.cl
nttri bttn t'uporl t'ulilcrlc-pre1 .st.rtr c'el ntai bun raporl c'ulilalc-c:ost)

operatont I rt I econom lc

Denumirea factorului de evaluare si ponderea
fiecirui factor Punctajul calculat

Ltt, r'tr itttlirtt
punt'/cr jtrl tottrl

FactorLrl I

Factorul n

I)enrurrire'a lotului t.tt' t rt itttlit tt ltnnt tLt/ ul
Ittltrl ttct'lol)



Factorul n

* Informafia privind rezultatele
/.Sr, \'(/ t'ttrnplcltr lubalul clc ntrri irt.s

licita{iei electronice:
in c'aztrI aJtI ic'cirii IiciIutiei eIec'trrtnicc)

Runda I

Pre(ul l'iri
TVA/noile valori

Q.- q- i tqe qp9t4,u,ry | u! rlglt o - i c

l,otul I

ratorul economic I 321s00.00

Operatorul econonric 2

Opcralorlrl ccotrtttn ici
367186.05

(llasamentul of'ertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire

Clasamentul t;il"ri.*
operatorului economic

!lt4l!q!_Rut 1 
302000 00

i SRL Balt Cons

, liqq{a +

Pre{ul ldra T\'.A
lnoilt'valtlri

302000.00

367186 05

Preful ofertei lird
TVA/Puncta.iul

acumulat

DELTA FORTA

SEC U R ITATE

L,otul n

l)t,ntru elucidarca unor neclarititi sau conlirmarea unor
ol'ertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea
cerintelor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

1

' -'t

l

303386 96
--- --'+| 322200.00

i
I

3671.86.96

date privind corespundcrca
pre{ului anormal de scizut)

! lpe 1atol Lgl999 qto 
111 

t ca

i-otul n Pre{ul ldri TVA
/noile valori

Pr"tuTrte"n 
ti'ttl

/noile valori
Ooeratorul economic 1

Ooeratorul economic n

SA Drumuri Straseni

C)peratoru I

cctxto nt ic
I Documentul I nata transmiterii 

Isl/sau
Rispunsul operatorulu i

ccono nr ic

Ioc cu cerintele stahilite in

inftrrmatia
solicita tiiIIll

--,-l _ t--

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul
documcnt:rtia de atrihuire:

| )ltlir :ol rc i triri i tlocrrntcrttclot' e, rt ll rntat i r c:

I )l tir 1-lrcz-cn tall i cloc Lr tnc n tc I trt' cott ll t'ntati r''c :

Denumirea Se indici documentele confirmative privind selec{ia qi calificarea
OE conform documentatiei de atribuire (inclu,siv D{-.t.4E)op er4!91y!y ! _.!9I q qtg



Denuntire
document

( )PL 1';11111'111 e ctttlotttic'
Lotul n Denumire

document

l
-+

I

I

i

I
()1rcryitlrq! cgllLl!11!c i l

Ott'rtanqii respinqi/descalil'icaf i:

RefuzulA. E. de a semna contractul

\oti* in t.rt:ttl in t'ttra ofat'ltt oparulrtrult.ti acrtnotttit't'lu.sttl 1tc ytrimttl lttt'ntr Lt (ot'('\l)tttl\ (tl

L(r'intL,l( ttttl'tililt'itt tlttttrnarttttlitt tlt'trlt'ihttit't'. uIttltttl dt'ltrtt'tr |tt t'ttt)tf)lt't(t Lt)t'L\l)tttt:irl'tt tttl

tuhcl iclantit' calui dc lu pct. 11.

in urrrra examindri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza

deciziei grupului de lucru nr. _l_ din _17.06.2022_ s-a decis atribuirea contractului de

ach iz-itic pu blicd/acordulu i-cad ru :

I

I

I

l)enumirea , Operatorul
economrc
desemnat

Cantitatca
- P;;i,i
unitar
lara
TVA

Preful total
firi TVA

Preful total cu

TVA

364064.36
tisdtor

Drum de acces str.
lon Creanga cu trei
portiuni adiacente

SRL Balt Cons 303386.96

drn sat. Cetireni r' , '

ulUnsheni I i I

Inlbrmarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

l)enumirea operatorului
economlc

l

Noti* Infbrmarea operatorilor economici implica{i tn procedura de atribuire clespre dec'iziile

grttpLtltti dc lt.rc'ru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l ul Legii nr'

l3l tlin i irrlit: 2015 pt'ivincluchiziliile publice

(irupul de lucru a respectat termenul de a;teptare pentru incheierea contractului de:

ln caz.ul in care valoarea estimatd a ffior''tiin-i.t* pr'il1

contractulni este mai mici decdt pragurile
prcrrizLrtc la art.2 alin. (l)al Legii Irr. lil din

rirr nrijloace c.lc'c1r,c4rc9 ;yl94q lax.l iLrlic lQ | ,i privind achiziliilc pLrblice
t -.-,,
Itn cazul in celre r,'aloarea cstilnatd a

I

nl lnt'-'

Motivul respinqerii/descalifi cIriiDenumirea operatorului economici
SRL Ardan-Rut

i Modalitatea dc
II tra ns m ttcre
/r. ,7,.,,77i,,7 \/ I i(\ Il' , ,,t.,,,'

T --

Data transmiterii
I

I

I

I I zile in cazul transntitcrii cottttttricitrir



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

ublice

16 zile in cazul netransmiterii
prin mijloace electronice si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 03.07.2016, inclusiv a lermenelor
de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calculareu
Termenului) al Codului Civil, ;i implicir, art. 261 (l), 264 &) ;i 265.

. Contractele de achizitie incheiate:

Anularea procedurii de achizitie publici:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

Prin prezentu dare de seamd, grupul cle lucru declard cii termenul tle osrcpmre pentrtr
inclteiereo contractului/contructelor indicate a fost respectat (exceptdncl cazurile prettirzute ilc
urt. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziyiite pubtice ), precum si cci in
cazul depunerii contesta(iilor, aceasteu aufost examinate qi solutionute.

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea
deffisurdrii procedurii de achizilie, fupt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor
legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Dicusar Ana
(NLrme. Prenume)

Nr

d/
o

Denumire
a

operatorul
ui

economic.
:

(rDNO)

Numirul
contractul

ui

Data
contractulu

i

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termenul
de

valabilita
tea

contractu
Iui

fdri TVA cu TVA

1..

SRL Balt
Cons

20 23.06.20
22

452000
00-9

303386.
96

364064
36

3luni

Wffi,



1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 65/22 din 07.07.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  elena.colesnic@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare (Mărar, Tomate, Castraveți, Gem) 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653649230357 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653649230357?tab=contract-notice 
Data publicării: 27.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 18.02.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 977 000,00 

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

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

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

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data 16.06.2022, ora 15:30), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Sija Prim” 1005600023438 Ion Oprea / Silvia Oprea  
2. SRL „Lovis Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone 
3. SRL „Green Prod” 1013600008494 Tatiana Bunescu 
4. SRL „Casa de comerț VITA” 1002600003745 Roman Luchian 

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

Denumirea documentelor 

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

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

Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  prezentat prezentat prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare a ofertantului 
sau certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa 
alimentelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de 
transport” sau „Certificat de înregistrare oficială pentru 
siguranţa alimentelor a unității de transport” 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și 
experienței pentru cel puțin 12 luni de activitate. 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)) 

1. La loturile „Mărar” și „Tomate”, preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul SRL 
„Sija Prim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 
loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire, se propune achiziţionarea loturilor  „Mărar” și „Tomate” de la operatorul 
economic SRL „Sija Prim”. 

2. La loturile „Pătrunjel” și „Castraveţi” unicul ofertant este SRL „Lovis Angro”. În urma 
examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului 
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de militari, se propune achiziţionarea loturilor „Pătrunjel” și „Castraveţi” de la operatorul economic 
SRL „Lovis Angro”. 

3. La lotul „Sare alimentară (neiodată)”, unicul ofertant este SRL „Green Prod”. În urma 
examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat s-a constatat 
că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului de 
militari, se propune achiziţionarea lotului „Sare alimentară (neiodată)” de la operatorul economic SRL 
„Green Prod”. 

4. La loturile „Gem de prune” și „Gem de caise” unicul ofertant este SRL „Casa de comerț 
VITA”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta şi a mostrelor, prezentate de către 
operatorul economic SRL „Casa de comerț VITA”, pentru loturile menționate, s-a constatat că aceasta 
corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, 
reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului de militari, se 
propune achiziţionarea loturilor „Gem de prune” și „Gem de caise” de la operatorul economic SRL 
„Casa de comerț VITA”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Mărar 
SRL „Sija Prim” 74 820,00 

1500,00 
+ + 

SRL „Lovis Angro” 77 777,78 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pătrunjel SRL „Lovis Angro” 75 000,00 1500,00 + + 
Sare alimentară 
(neiodată) SRL „Green Prod” 21 000,00 3000,00 + + 

Tomate 
SRL „Sija Prim” 87 400,00 

5000,00 
+ + 

SRL „Lovis Angro” 118 055,56 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Castraveţi SRL „Lovis Angro” 120 370,37 5000,00 + + 

Gem de prune SRL „Casa de 
comerț VITA” 368 000,00 8000,00 + + 

Gem de caise SRL „Casa de 
comerț VITA” 368 000,00 8000,00 + + 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (3nclusive justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

21.06.2022 

SRL „Lovis Angro” Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Casa de 
comerț VITA” 

Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Sija Prim” Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 
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SRL „Green Prod” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile 
solicitate incomplete. 

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

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte        
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criter iile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de măsură  

(kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Mărar SRL „Sija Prim” 1500,00 49,88 74280,00 80805,00 
Tomate 5000,00 17,48 87400,00 94400,00 
Pătrunjel SRL „Lovis Angro” 1500,00 54,00 75000,00 81000,00 
Castraveţi 5000,00 24,07 120370,37 130000,00 
Sare alimentară 
(neiodată) SRL „Green Prod” 3000,00 7,00 21000,00 25200,00 

Gem de prune SRL „Casa de 
comerț VITA” 

8000,00 46,00 368000,00 441600,00 
Gem de caise 8000,00 46,00 368000,00 441600,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
SRL „Sija Prim” 

30.06.2022 prin e-mail SRL „Lovis Angro” 
SRL „Green Prod” 
SRL „Casa de comerț VITA” 

(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 

□ 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 achiziți ile 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 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Sija Prim” - 14/488 07.07.2022 15872000-1; 
15800000-6 162220,00 175205,00 23.12.2022 

SRL „Lovis Angro” - 14/489 07.07.2022 15872000-1; 
15800000-6 195370,37 211000,00 23.12.2022 

SRL „Green Prod” - 14/490 07.07.2022 15872400-5 21000,00 25200,00 23.12.2022 
SRL „Casa de 
comerț VITA” - 14/491 07.07.2022 15813000-0 736000,00 883200,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.66/22 din 07 iulie 2022 

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25 24 91 25-23-66 
Număr de fax 022 25 24 81 
E-mail oficial  mihail.turanin@army.md 
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mihail Turanin 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Reparația (locală) a învelitorii metalice la Acoperișul 
clădirii nr.01, Tabăra militară  nr.125 

Cod CPV  45261211-6 
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-1654875582915 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058173/ 
Data publicării: 10.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: - 

Link-ul: - 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu 

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 850 000,00 

 
3.  Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 

(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-1654875582915
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4.  Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 
(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 23.06.2022, ora 08:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.C. ”Granit-Grand Lux” 1004611000470 Serghei Cîlcic 
 

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

Reparația (locală) a învelitorii metalice la Acoperișul clădirii nr.01, Tabăra militară  nr.125 

S.
C

. ”
 G

ra
ni

t-
G

ra
nd

 L
ux

” 
 

Documentele ce constituie oferta 
Garanţie pentru ofertă + 
Cerere de participare + 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei + 
Devizul de cheltuieli + 
DUAE + 

Documentele justificative actualizate prin care se va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor  
de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de data de deschidere a 
procedurii 

+ 

Anexa nr.10, Graficul de executare a lucrărilor, + 
Anexa nr.12, Declaraţie privind experienţa similară 
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a 
finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): 
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract; 
și/sau 
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai 
mare decât valoarea viitorului contract. 

+ 

Anexa nr.14 
DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

+ 

Anexa nr.15 
DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (însoțit de copiile 
contractelor individuale de muncă) 

+ 

Anexa nr.29 
Memoriu tehnic + 

Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2020, 2021) + 
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Lichiditate generală + 
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau certificate de linie de 
credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție + 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul public naţional, eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat + 

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor + 
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului + 
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale + 
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier, pentru fiecare compartiment 
inclus în lucrare (însoțit de copiile contractelor individuale de muncă) + 

Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică  + 
Cazier judiciar pe numele companiei + 
Manualul Calităţii + 

* - ofertele operatorilor menţionaţi se află în statut de aşteptare. 

(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 corespunde cerințelor 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. 
Reparația (locală) a învelitorii 
metalice la Acoperișul clădirii 
nr.01, Tabăra militară  nr.125 

S.C.  
,,Granit-Grand 

Lux” 
601 931,76 1 lucrare + + 

Informația din tabel, detaliat este reflectată mai jos: 
* 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 Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

23.06.2022 S.C.  
,,Granit-Grand 

Lux” 

Clarificări cu privire la Prețul și 
valoarea inclusă, pentru unele resurse, 
precum și documentele justificative 
cuprinse în DUAE 

La data de 29.06.2022, a prezentat întreg 
setul de documente, cuprinse în DUAE 
conform solicitării. 

30.06.2022 Clarificări suplimentare La data de 01.07.2022, a prezentat 
clarificările solicitate. 

 
Urmare a solicitării prezentării documentelor justificative cuprinse în DUAE, precum și clarificări 

referitor la Prețul stabilit pentru unele resurse materiale, au fost prezentate documentele menționate. 
Totodată, prin scrisoarea transmisă referitor la solicitarea prezentării clarificărilor, a fost solicitată 

prezentarea explicațiilor referitor la modalitatea de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în 
procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea Ordinelor conducătorilor și calculele 
aferente (Cheltuielile de regie și Beneficiul de deviz). Explicații la aceste subiect nu au fost 
prezentate. 

La data de 30 iunie, a fost transmisă scrisoare suplimentară privind prezentare a explicațiilor descrise 
supra. La data de 01 iulie au fost oferite clarificările solicitate. 
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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 și corespunderea documentelor cu 
cerințele de participare la concurs. 

(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 a fost. 

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 

 
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 U/M   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

LOT 1: 
Reparația (locală) a învelitorii 
metalice la Acoperișul clădirii 
nr.01, Tabăra militară  nr.125. 

S.C.  
,,Granit-Grand 

Lux” 
1 

lucrare 601 931,76 601 931,76 722 318,12 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost. 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. ,,Granit-Grand Lux” 06.07.2022 În format electronic, pe adresa 
electronică afișate în SIA RSAP 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 

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

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

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

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

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

S.C.  
,,Granit-Grand 

Lux” 

Cu capital 
autohton 14/495 07.07.2022 

45
26

12
11

-6
 

601 931,76 722 318,12 
31 decembrie 

2022 

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

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. 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                     Sergiu VOINU                                                                                   
______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
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(lп c,tt:ttl iп с,urс.iп c,aclrtt/ 1lt,tlc,t,clurii cla alrib,ttire s,Llпl ctplic,ctle tllai пltllle c.riIerii de alribuire,,уе |,оriпсliс,сt lrlctla c,rilet,iile tla ttrl,ibttit,e ttplit,ttle.yi с|епt,ttпirесt ltltut,ilrlt rtfbreпte)

l2. lпlЬrmа{iа privilrtl lhctorii de сt,аluilrе aplica{i:
(,\е vtt с,опlрlеtа 1эепlru lrlIttri!,e cctre ctLt.fo,sl аlriЬttilе iп huzct c,ritcriilrlr; сеlпlаi llutl rаlэоr! cctliture-pre1,s,ttt,t cel mаi httп rctpot,I c:ctliIttle-c,o,s,|)

F'actorii dc ечаlчаrс
Dепчtm i rеа сlрегаtогul Lli ..опо,.,-,iЛ

DeI-tttnrire fЪсtоrtrl l

Dепuпrirе factorul n

I)епumirеа о ruIui econonric tr

[)епttпlirе fасtогLrl п

Vаlо:rrса din оf'еrtй |)unctajul calculat

l J. Ilecvllluarea оf'еrtеIоr:

(,\с rtl t,otllplelcl ill c,ttzttl iп c,ctt.t,rlferlele att,/il,st reellctlt,tctla t"epalctt)

цr(rllY ul | ýýva!u&lгrl Чlсr[еlОr ]

]

];1-1, in tll,n1,1 cxitlllin:-tl,in cуttlttliгii si ctlntllitriiгii tlI'cl,tcltlr tlclltlsc iп cacl l.ul ргоссtturii tlc atri llrlirc s-tltlccis:

z\tгiЬLriгеа coIltractltllri clc achizitie pLrtlIicб/acoгdLrlr:i-cac]гtl:

д rrLtlltltil 1lгоссdtrгi i с]с ach izi tic pLrbl iсД:

ill tenleiul аrt. 7l alin. lil

Агgtttrlепtаге:

l5, [пfоrmаrеir ореrаtоrilоr ссопопriсi tlesprc deciziile gruрului de lчсru репtru achizilii:

I)спumirеа
lrltuIui

l)ellumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate dc
misur:i

Preful uпitаr
(f:irir'|'VА)

Prcful total
(firй'l'\'А)

Рrс{чl total
(inclusiv
тчА)SRL Nobil

Prest
1tгtld tr.ч_t, itliпr clr tar е 355782.59 355782.59 424338.00

Denum irea ореrаtоru lui
economic

f)аtа transmitcrii Modalitatc:t de trапsпt iterc

Dimigor OPG zt].(16.202 е-плаil
SRL Nobil Prest 28.0(1.2022 с-пltt i l

Z

I)епuпrirе fЪсtоrul l

Б|i00([Х)-6 - l)ivcrsc

4



l 6, T'ct,llrcn r{ tle aslc;ltare ;telttгtl ilrcheicr.,:t сопtгасt uIu i :
;

:: :]i:i iH};J.l:,l::l,i]i:'li'.x};l:,i::lill,! / Hl::,:::l ::i,lj 
tгаils lrirсriiсоlluпiсlлгii piin

:ll, i;"li Ёgj}i: il']-.Ti,l': il;Иii'a аГt 2 
l ;]'','l'iT", iilj.",]]ii,y:j:::::;, 

"' 
:..' 

' О: n

P-ljt_ilt! gсЬИ?i;t. prrblicc 
Il-) 

/ |,], ] 
] zilc irl cazLrl псlгаllslllitс,гii corllurlicar.ii

i,l .ii,,Гlr;;. ,.i;,.,,.,,.:., ,, ._ f Р''''-' rlll.jloace, clcctгollicc si/saLr 1ах ll
::,:Tj: ;l;:l:,:lii:,::,,:::l:,;i, i.clrtгactulLri | Г"i'i'1]",;l'i;l;li:Ж;il:i'::::] i:,cstc cgali sau rllai пl.аге cJectjt 1,,.uE.,,.ii.-"'vLLllL|l i i;;,,i,l,ili: i:]j:::j,j:':]:j]i':I11 

colllLtrlicli.ii ргirl
1lгct,iiztttc la агt, 2 rlri,, tзi,j",j;;fi';,..;з l clill l i'lU"):'l:(';:','-:li'::::;i/9aLr 

1irx 
1,,

-] ;ц!!gТl5 рдl]л{ g9lрцrlйол:,ir_ '_ 
/ ;,],,l';ii:,::З::],::i:1":LT:'.ll:":iu,,iciili

,,,,,_-](,\eIcctuti le1,1lleпtt,! cle..a,lle7llclre l,e,\:peL'lcl|. (|а|с,чlаrеа lсrпtепсlоt.рrечdzчtе cle Legcct пr, ]з] сliп з ittlie2()l5 рrit,iпс| ac,hiziliil, p)hlir,r, incii,,r'iv ct lerпtatteltlr cla ri1:lgl)rat.a, .\,е e.feclueaza iп с,оп1Ьrпtilаlс c.tt

l 7. Со п tractu t tlе aclr iziliеlасогd u l-cad rtl ilrchciat:
] Бt..priitlc. ] -; -

J "u, l l r Valoilrca I- - -

''л-...*,.. / 
C,,"ipi'ul / _ l / cllntractului / /

l)Спtllпiгс.:tr 
"","iI""I i 

Nuпrйrul i i -I--* l ,., ;ol)c''lllorulu/ Cucapitat / ýi tlatrl f corl ] i / .,:,:lT:"..l", lI l nlixt/asoc;o,.i contl,ilctului/ i clrv l i ] valantlltilleal
cctrlltllnic/--"'"';;"''-'/:lcortlulrli-cattrul-'iliiI,й/iпclllsiv/conlractului/rrcrlr/

/ .".iд,lt"l l / J тчА / r,vn / dului_catlrtl ]

|strлiп]l/1/r--,чltt.\i,ь-il-|- 
лur,,tlr,,,i ]'.-т* -t-* l. ] / lr,,.ti, / 
"."""""' 

/)i / 
{)]:,72|,rl 

Г;;;,, 
lЗsi'П.З' 

I--Ч--- ",.,ol- 
-]

iпсlusiч
1,чА

l[i. IпlЬrmаtiа;triviпtt achizitii ;lulllicetlurrtlrite(achizi{ii rerzi) (rtthricctclctIci,sec-,tltltplelectzйtltlqritt

(''()llIr(|('|l/c'()tllr(t('t( 
/)ellll'll /tll/lrltttt,i рr,r,r,, c,ttt"e t.ttt.fil.s,I r,t1llic.ttta cril<lrii da cltл,obililctte):

Ач lbst aplicatc criterii репtruverzi)?

vаIоаrеа cle achizitie cu ТvА din contl.actl сопtrасtе аtotului/loturilor nent
,l,._.,l_:r:. __ ,, . : _,_. 

ru саrе аu fost aplicate criterii tlеtluralrilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе аude durabilitate:

,iH::,:*:1:',O:1r p:i:.I" lotul/loturile репtru саrе аu lbst

(DA/дt(}1

r ittJic,ttli .\ltlllLl L.tl ! I .4/

Prclttl c.cl пqi ,\,(,cizul | :

('rl.s,lul c.al tttcti .\r.:fzц1 ,

('cl пtоi htlп ruprlrl c.ctlilctla-1ll.a| гл

pu blicc d urаьilе (achizirii

ltlst aplic:r te сri tсrii

aдrlic:rte criterii cle tlurabilitate:



:,"::,,,,:,,.,::;:;:,:;:::,{::;ii:!"r:,i{:!,:::;:,!;:,i,l:-:':;i;::, 
,i:,,';;:;:;':'o,!;" :;:,:,:,,,|" 

peltlrlt ittcltaierett

tle oc'hiziIie',/oPl Pettlrtt c(tre Р0(lrlr| rris,pttпclei,a ,,,,,,1i,r,r, )'i,,'ri't,,rit,,, lcgttle itt l,igrlпre.

со псi rr ci to гu l

1N'uпtа, t',iii7,iij

рului

гLl
g|,u

i_
l

]

6



(' а / t t t t t i h t t t t rrцлt., r l' с t:tiI i l rtt l е- с, l у l i 
I

::;:,i::;;::;:;,;:;,,;::l;,'::"i,:;:!:,",:;"!;:,:;;:.,!:,:i:::,,,:,,,:i::::ot. о: tt;teplore peпlrtt ittcheierea
cllПlПtclultti/ctl}tlroclehlrIt,!icuic?;;;:;,',;;";;:,7;:-::;;::,,::,,':;:;::i:ri;":;:'::'"|" peпlrtt ittcheierenl,|] ttiп 3 iпliе zo,s pii,i"i"'",'i,i,'ii"ii'|ji,i',i,:,,'";:;!:;*',:,'|,,";|":,;"/:",;,:xl::;"::::iil.:i!';:':;';|;:
recelltitltttirii rПцпrrеli, ,tn u,,o,,,i,|,,,:;r';,';;, iii"'#,,';,,|'iii,"!.i,,|i,,,',ii,J'r|,iii,'",',,,i|i,,,i.

:;':,!;,';;;;,:i;:r;"'|;;:':::;: 
;:;:,:i,';',:::i::;,:;:i:,:,:i;:::,:i:,::;:;:,,:i::::с1!1u{iпач des,/?isurririi proc,eduriiсоп.fоrm prevaderiklr legпle iu ,illoo'rr.
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mOdel-|ip

DARE DIi SЕДМЛ

cle аtгiЬuirе а contractulr-ri de achiz-ilii ptrblice

de ilrcl. eieгc а acordului-cadrr-t
de апulаге а рrосеdчrrii сlе аtгiЬtrirс

l
п
п

Nr. 20 din 04.07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractant:i:

рсrsоtlпа de contact
а-пtчil)

(пuttle, рr епч.п1 е, tel е.fоп,

l)епч m ire:r autoritirtii contr:tct:rntc (]еrltгrrl сlс I'lasanlent'Геt-tlрогаr
Рспtгlt I)cгsclatle ct-t

Djaa Ь i Пц Ц_(qфЦ8 В rЦ?gцL
s.Bгirlzu,Iri R-nul Ildinet
l 0l 1 60l 0000.55

024б59з40
024б59340
i,Бr.Л Ь. "iЙбу un d. *..u

'I'anas Olga
024659j40

i цtgшафддzgцl@Jдr dsx.t ц

___-]1 5800()0()-6 - [)ir,сгsе proclLrse alinlentare

l580()00()-б

Ьцрл/lqqЦlZiti i.md/rolpu!lic/tender/2 1 0l] t46l

2. f)аtе cu privire l:r рrоссdurа de atrilruire:

Tipul pioc;,l".ii Б;t.iБ"ir. ^ф.;Ь

}Jхрчпеrеа motivului/temciului
alegerea procedurii de atribuirc
ctplicdrii altor рrосейri decdt

privind
(iп cazul

licitaIia
desc,hisa)
Р.*;а-;й de аtriЬчirе (se vct iпеliса сliп cadrul
portalului,
ll,y,l t,. ltl t е п d е r. glll,, m cl )

gчvеrпаmепtаl

t !з!!,u rщд je а 
_с 

Ь РЛ! iл цЦД.с,q ц!_Ц i,a,tl

I)rосссlurа а {'ost inclusti in planul dc

achizilii publice а autllritii{ii contractante
l,illk-Lrl сtttгс planLlI dc achizilii publicc рuЬliсаt:

Апuп1 de inten{ie publicat in ВАР (cluyl(l cclz)

'i.bni.i si instrumente specitice dc :rtribuire пАсоrd-сirdru шsistenr dinamic

Localitate

Numйr de telefon
Numйr de fax
Ii-mail oficial
Adrcsa de internet

11rо_qс_{цц_{цсh|lit!е_LеLе_lilЦJ4glшсq1|__
fipri obiectului contractultli de achizi{ie/

OЩigctu!achizitici _ _ _

'dupa caz п!! 9 i t rlli с g l _с_с_цqц! c Ф g С alal_og glq g!гqцi g 
_ __

!i'.r.r.o tll'епсltlг J. 1,.,,,.|u,:i,,l.iciiatie ilсsсhiчli

(



Sursa de Iiпап{аrе fi{ii,i.t clc statl nl}trget CNAM; nBuget CNAS: 
1

-j
пSursе ехtеrпе; nAlte surse: [Iпdiс i
750000.00

3. Claгificrifl ргiчiпt| tlocunrenta!iir tlc :rtriЬuiгс:

l,ct c.tlmplelct iп cctzttl iп cara au.frl.sl .ytllic,ilttle c'luri./ic,tjt,i)

Vаlоаrеа estimati (lei,./ara ТVД.

l)ata solicitйrii claritjcй rilоr
Dqцчlццqa_qр9цl9rц,l_ч_ig_сgцq!цi,_
Ехрчпеrеа suссiпtй а solicitйrii dc
сlаritiсаrе

Data transmiterii
[iхrluпеrеа succintй а rйspunsului

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in l}AP/alte mi.iloacelor clc

iпfоrmаrе (dupii cctz.

1, Modificiri орсrаtе iп documctrta{i:r clc atribuire:

1,Sc vrl c,tllltylle lct ill c,clzul iп с,urе ач,fo.s,I tl1lel,ctle moclific,йri)

I Iпсliс,ttl i,ýl//,,r(/ ul ilizctlй 1i tlulct public,йrii l

'Гermen-limiti de dерuпсrе qi deschidere а f lпclic,tt i l,ttttпcirul cle zila l
_qfgt qlgrдlr!ццgцlщQ ц4 _

5. I)ffпi la termenu|-Iimitй (clata 21.0(1.2(|22, оrа_l5: 05), atl de;rus оfеrlа 4 ofertan{i:

Dcnumirea орсrлtоrului economic IDNo

Nobil l'rcst SI1,1 l 0l 0600()21 03tt

l 01 16000377,11L]asuette SIlL

[)inligor ОРС SRL

l002604000225

6. IпlЬгпlа(ii privinct ot'crtcle tleprrsc qi tlocumcntcle tle calit'icirre ;i аfеrспtс DtJAIi prezentatc tlc

сйt rе о;rеrаtоrii ссопоmiсi :

] Цц ц *_ir" z1 о р е 1а to r_ц! ц_i_еgод о щ !с_

]

l

Nobil l)гсst
SRl.

Bagtrettc SRl. [)iпligог ()l'(_i

SRl-
Inlac SA

J'горtttrеrеu _teIlrl ica

Р l ор Lц1 с цe_ar _thщ c Lqla _

DLIAt]
Garanlia pentru оfЪrtа
dчра caz.

-БiJлil-
ц,.iiГ".tii t.ь"Й
snecificatii de
Dесlагаliе privind

Documentele се constituic oferta

Documentc de calil'ic:are
iп ; pr е zепt аl, !9р.! еза ц|_ч!,_пu с or е s р uпdе

+

+

+

+

i.
1r,_
3.

Denumire document

yqlqЦЦlеlgq9fеrЦ

se уа, сопsmпа

cibotari v
iбйоiliiiолsз'

l

1

-]

___l

_l
2

Asocia{iil
administratorii



certitlcat de atribuire
а ,q9цtu_|цt_hапgзr

ýjlцаliс_|цtпgLq|а _
Ceгtilrcat/dccizie de
iпrеgistrаге а .
iпtrсргiпdеrii. I]хtгаs

din [lcgistгLrl de sta1 al

])L,I,5oa Ilc lог .irrrid icc
('сгlillсаtс dc
contilгtnitate. cal itate.
iпоtъпsiчitаtе

(Iп/Ьrlпсt!iа pril,iпt.l c]eпttttlit,ect c,loc,tttlteпlalor рrе:апl(llс .\а l,tt iпсliс,tt iп с,оп|Ьrmilulа с,u с,еriпlеlе сliп

tltllc,tttlteпtct!ia cla ctlri!,luit,e,ýi sc t,rl L,()11.\,еltlпLl рriп; prezetttot, lleprezetttctt, l1ll cOrespLtttde (itt t,ctzul

c,tiпtl tltlc,t.ttlleпltll tt lb.sl рrсzепlttl, clttl, llt,t соrсsрuпсlес,еriп!еltп,dе ctlli,|icure))

* itl c,ttzttl uliliziirii licitttliai сl.ас,trопiс,а.gе l,tt iпсliс,а prelttl о|ёrtеi/iпulе
(lп|Ьrmсtliа pril,itltl "Ctlre,slltttltlarett c,tt с,еriп|t,lс tla c,ttli/ic,ttt,c " si "('rlre.sllttпclere(t (,lt .sllec,i/ic,ttIiila

tаhпiс,а ,.!с l,c/ L.()tl.\,аlпl1(l 1ll,ilt. ,,, " ilt c,tt:ttl ('Ol'(,.\pltпLlat,ii ,чi рriп,"'iп c,tt:ttl пcc,tlt,a,s:lltttttlal,ti1

fi. lrепlru clucitlarea uпоr neclal,itir{i sau сопfiгпlаrса ull()l,clate 1lгivilttl соrсsрuпdегеа ot'crtt,i сu

ссriп!еlе stalrilitc iп tlocuIrrcnta(ia tlе аtriЬuirс (inclrrsiv justificarea pre{uluiапоrпrаl de sc:izut) s-

,', а solicitat:

Ореrаtоrul economic I пf'rlrm atia sol ici tatit Йrrп,Лчl Mч"-iului -
_ орсrаtqlului ectlnomic 

]

Dепumirеа torului economic
I)imigor ()PG SRl, lot пr 2

ЩццgцqýцL_lgц_щ?_ _

,7. Iпlьrmа!iа privintl соrсsрuпtlеrеа оfсrtеlоr сu сеrintelc solicitate:

f)епчmirеа
lotului

Denunrirea
ореrаtоrului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrй TVA)*

cantitate
qi unitate

_{. -_аs_цrit
I

Corespunderea
сu сеriп{сlе de

calificrrre

Corespunderea
cu speci{ica{iile

_ ___ !фцiсе_
Lrl1 пг l l5I00()(}()-9 -

l'гrldtlsc tlc tlriцiпе
аlliпtаlй. саrIц ýi

пгtltlttsе ditt сагпс

I)irтigог ()P(j
SRL

l24з00.00 + t

l tlt пr 2l5J0000()-| -

I,'rrtcte. lсдuпtе si

Drtlclttst, coпc\c

Nobil I)геst S[{L 36205.00 l

1

l

l

+

i

i

Dimigог ОРG
SB!.
Rаguеttе SRl,

58t]25,()()

3620_5.00

+

+

1.ot пr 3
t ss0ооttо_з _ 

i'l,oausc
Inlac SA 26з]]9.00 +

]}:,J-

Irlthr'J l

l5500()0()-3 - Prodrrse
l ilc ta tt

Dirrligoг ОРG
SRL

92916.00 1

9. C)fcrtantii respinqi/clescrrlilica!i:

l0. Modalitatea cle evaluarc а оfегtсtоr:

Pret majllrirt



Репtru fiecare lot l
репtгlt nrai гпultе loturi cumulatc п
репtru toate loturile п
Alte linritйri privind nttnrйrttl de lotrrri саrе pot fi atribuite acqlLlia;i оt'еПапt: РпdiсаliJ

.Ir-rstillcaгelr dефziеi de а пu alгibrri coIltractul ре lottrri:

1l. Criteriul de аtriЬuirс aplicat:

Рrе{ul cel mai scйzrrt t
costul cel mai scйzut г:

Cel nrai bun rароrt calitate-pre{ гl

C]el mai bun rароrt calitate-cost п

(itl c,rt:ttl iп c:ctt,e iп cctclrttl prtlc,eclttrii cle ulriЬuirа,\ttпt uplic,ctle пtсti tпttlla c,rilerii dc alri1-1uirl,,ýс l,(//'

iпclic,tt lоulа c,rileriile tla ulril,st.tit,c aplic,ctlc 1i tlспчпlirаа lrlltп,ilоr,ч/ёrепlа)

l2. IпlЬrmа{i:r privincl ftrctorii cle счаluаrе aplicali:

.scttt c,el ttlui Ьttп r(lроl,I c,ulilula-c,rl,s,l)

l 3. Rccv:rluarctr оfсrtсlоr:

(Se vu c:tltltplel,ct.tп cazt,tl iп с,еtrе о/ёrlаlе uч /ilst l,eeyaluule I,L,l)elut)

l"l. in urmа cxaminil,i, cvalulirii ;i сопl;rаrtirii оfсrtсlоr clepuse in с:rdrul ргосесlurii de аtriЬuirе s-:t

clccis:

АtriЬuirеа contractul r.ri cle ach izi 1ie pLrbl iсП/асогduI r-ri-cadru :

Dcnumirea
lotului

Cantitate qi

unitatc cle

mйsuri

Рrе{u| tlnitar
(f:iri 1'VА)

ul
cl
у

Рrе{,
(in
т

ГГt"Г-l
usiv 

iА)]-l
15. Апutаrеа procedurii de achizilic publicй: Апulаrеа procedurii de achizi{ie рuЬliсй:

in:tenieiul art.7| alin. l lit(l)Ar,rtclritateacontractantй.dirlpгoprieiniliativa.anuleaz.йproccdurade
atfibuire а contractutlui de achizilii publice, dасй ia aceasla dccizie inainte de data transmiterii
comunicirii privirrd rezultatul aplicйrii procedurii de achizigie ptrblicй. in urmйtоаrеlе cazuri: с)

rriciunul dintre ofertan{i nu а intrunit condiliile de calif'icare рrечйzutе in docunrenta{ia de atribuire;

Factorii clc evttluar. __ _ L U.lrlзrе_1 $i19|gli*-Ъ;;; 
i r. li iiБ.iо t,.r r.-, l u i .. o,-,,l r tl i с ]

|щ:зiчlса|сЩý
TotaI

DenutTl rе factorr,rl 1 Ропdегеа

I)entrm rе tactorLrl п Ропdегеа
Dепumiгеа operatorullti econonlic rr Total

I)епuгt-l ге factorLrl 1 Роtrсlсгса

Denum rе factorul п роtldегса

Motivul rccvaluirii оfеrtсlоr

Dепumirеа
operatorului

economic

l'rс{ul total
(fйrП ТVА)



т

Argumentarc: Sc anltleaza lo1 r-rr 3 l5500.Q0.0-3 - Рrосlusе lactate clirr rTotiv с) niciunr_rl dirltгe
оlЪrtаrr{i ntt а intrutlit corlcliliile cle calillcare ргечizt-ttе in cltlcutt1,1ctlta{ia cle аtriЬtriге.

Data transmitcrii Modalitatea de transmitere

01.07.2022 e-mail
e-mail

L|л12022 e-mail
01.07.2022 *^".it
0|.07.2022

оr OPG SRL 0|.07.2022 e-пtail

(Iп.fЬl,rпаrеа operulol,ilrlr асrlпоtпiс,i itltplica!i iп prrlceclut,ct ele atrihuil"e cle,;pre cleciziile gruylului сlс,

lucru репlru achizi!ii se realizectzd itl с,опfоrmilсtlе cu prevederile url. 3l ul Legii пr. ]3] сliп 3 iulia
20 l 5 priyiпd achizit iilc public:a)

l7. Тсrпlепul de aqtcptare pcntru iпсhеiеrеа сопtrасlului:

ili .uiiitl;a;.Б "itБir.i "rii,n"ti 
u .БпLr"itпui

este tnai mici c]ccAt рl,аgr"rгilс previtzute la агt. 2
6 zile in cazul trапsпlitегii соmuпiсirii prin

!: I ltцt^с с l с9,!1,оцi сc,;!s_qц,lах_t l _

alin. (3) al Legii пr. l3l din.] iulie 20l5 Lll 1 l zilc in cazul пеtrапsmitегii соrпuпiсёrii
ivind achiziti i le pLrbl icc

In cazul in саrе чаlоаrеа estin.atй а contractului
рliл_щljlqqqе electronice ilsаu Щ п _ _ _

П 1 l zile in cazul transmiterii соmuпiсбrii рriп

ЦЦЦД]jд,, rЦЦзqlцЦЦsэч!_t lgg iл ц,ilqеq,9sjgsllgц,.ý j(щц&rr:_ _ _

(Selac,lctIi let,tlleпul, clc u;laplctt,a respec,lctl, ('аlс,чlurесt lаt,tпапсltll, 1ll,el,iizt.tlc cle Lеg,еtt пr. l3l clitt 3 iulic,
2()l5 pril,iпd achiziYiila public,a, iпc,ltt.s,il, cl lаrmепеlоr cla u.slc1llure , se efec,lttectzii iп с,сlп|ilrпlilсtlс c,tt

prcvaderiltl'l'l7'l,('LL,'l Il'('ullilrllul I (('ulc,ulureu-|'erпtattttltti) чl ('odttlui('iyil чl l?epttblic,ii ,Ylrlldoyu).

l [i. Соп t l,ttct u l tlе rrc h izi (ic/aco гtl u l-catI ru iп chciat :

i;i*р.i;а;й valoit гtlа сопtгасtului
:

Сu capitai
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strйiп

зL|L2от2

Denumirea
ореrаtоrulu

i
есопоmiс

I)i пt igo г
орG SlaI

\ttbil l'гсst
Sltl-

este egalй sau nrai nrare decit pragtrгile
prevlzute la art. 2 alirr. (3) al l-egii пr. 131

miil<lace electronice gi/sau fах п
п lб zile in cazul netransmiterii conrunicйrii

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acord u l
lйгit'|'VА tli-cacl ru

l2t.]()0.()0 l ,l9 l 6().()()

B.sПO.tlo .|2.2022

Nчlпйrul
qi data

contrltctului
/ actlгdului*

cltdru

Cod
ср
V

д Lltohtoll

lпlас S,\ ALrtohttlп 2ttll9,1().(X) з|.l2.2()22

l9. IпlЬгпrаtiа 1triviltd achizitii pulllice tluгаЬilс (achizitii l,crzi) (t,tthric,tt tlult1 .sa t,rltttpla!att:ti tltlttr itt

(:()llll,u(,li'L,()tllru(,la !)сlllrll ltlltlrllttt,i реlllrч cttra ttu,ftlsl tt1llic,ttle t,riterii tle tlttrubilitutel:

l6. IпlЬrmаrеа орегхtоrilог с'contllttici tles;rrrэ cleciziiIe gruрului tle luсru рспtru achizilii:

Dеп um ire:l oneratoru luiо'
economic

Dimigor оРG SRL
Nobil Prest SRL
Dimigоr оРG

lnlac SA

inclusiv
тчА

01.07.2022

]

l 5 l ()0()

()0-9

l"ý l000
00_9

(\1.07 ,22

()l 07 ]]



лu f'ost aplicate criterii репtru achizi{ii publice clurabilc (achizi(ii

vаlоаrеа de achili{ie cu ТvА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru саrе au fost apIicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul Срv al lоtului/lоturilог ;rспtrtl саrс аu ibst aplic:rtc critcl,ii
de durrrlrilitate:

verzi)?

сritеriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе au

aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU)

(iпdic:ctIi ,stttltu ctt TVA1

Pre|ttl cel mui sc,йzul а

(.'ostul c,el tttai ,yc,itzttl sl

Cel пчi Ьuп ruрtlrl c,alila|e-pre1 з

('cl пtсti Ьttп ruptlr! L,ulilцlc-(,()\l г |

fost

рriп рrеzеп1о dare cle settmri, grupttI tle luсrч declпrri сd lertttet,tttl de asteplare репlru iпcltеiеrеп

ctlпtructullti/coпlraclelor iпdiсоlе п.fosl raspeclal (excep|fttltlcaz.urile prevЙzule cle or1.32 аIiп. (3) ul Legii пr,

lз1 tlitt з iulie 20I5 privittcl ocltiziliile рuhliсе )t PreCUl1l ;i cci iп cttz,ul tlерuпеrii cottlesltttiilor |i/sau

rасер{iопdrii rapoarlelor de tltoпiltlrizпre, пceOSleo ou.|tlst exaпtittctle ;i solu|ioпttte.

Рriп prez.ettlu tlctre de seut,ttri, gruрul tle Iucru репlru achiz.ilii cоп.|irmii coreclil
rlе uihiz,iyie,.|ttpl репtrч спrе роurtri rdsllttпrlere cottform preverlcriIor legale ttt

desfd$ uriiri i р rocetl ur i i

сопduсйtоr_сйtо r_цJ-6l-u pu lu i de luсru р_еп tru дсh izi{ii :

@.g|_ИЦ&(Numе, Preпuttle)

L. S.















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice nr. MD-1652687647412 din
,,05" iulie 2022, pentru achizifionarea

,rCilzane electrice pentru prepararea hranei, tigii electrice, camera frigorifice,
frigidere qi maqini de spllat - repetat"

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:
it cazu/ it.t cqre au fost solicilate

Denumirea autoriti{ii contractante Administra.tia NalionalI a Penitenciarel or
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Numir de telefon 022-409 -t 48, 022-409 -7 07
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Ionel Anastasia, anastasia.ionel@,anp.gov.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre{
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri
Obiectul achizi{iei Cazane electrice pentru prepararea hranei, tigli

electrice, camera frigorifice, fr-igiclere ;i nra;ini cle spirlat
- repetat

Cod CPV 39710000-2
Proccdura rlc atribuire flr: ocds-b3wdpl -MD- I 652687 647 412

https ://mtender. gov. rnd/tenders/ocds-b3 wdp I -M D-
1 652681 647 4 1 2?tab:contract-notice

-Data pLrblicdrii: I 6.05.2022
Platforma de achizi{ii publice utilizatl J i i.lrrri./lmc n d.-quuit

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

Da

ltItp-s-;{eJr:i-yp,g1)-qglc-..e--o--tu1dil11eftii[g!ersll7p"0-bN"p-eune,.uS.a
PVttlvt..rruS tlZ (l

Anunt de inten{ie publicat in BAp Data: 17 .05,2022

h.Up_s_;ltp*nd-p_1gs-v-,rrdte.1-sy,ste-Nfte.ttbapl2-Q.1-4l-h"a1yr*
3B 0.pdl'

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Licitatie electrorlicd, in 3 runde cu pasul minim I o%

Sursa dc I'inantarc Buget de stat
Valoarea estimatl Qei, ftrd TVA) 764 500,00

Data solicit[rii clarilrclri lor
Dcnrrlrrilea oltcratoluIui econornic

Expunerea succintd a solicitlrii de clarificare
- se accepta model de rnasina de spalat rufe standarcl (nu
industriale) respectind toti ceilalti pararnetri din descriere
tehnica solicitata (&gt; I I l<g; fi.ontal; operare electric

E,xptrnct'ca suc<:inti a rlspunsului

- Bun[ ziua, evaluarea ofertelor sc va efectua strict dupd
pararnetrii solicitali de autoritatea contractantd, ,'Maqind de
spdlat industriald, capacitatea nornina16 de incdrcare: rrinim
I I kg, modul de incdrcare lr.ontal, modul de operare -
electronic sau electro-rrecanic, inclusiv livrarea qi instalarea
la destinatar", oferte alternative nu vol.fi acce

Data transmiterii

16.05.2022

17.05.2022

1



Datn solicit:irii clnriliclrilor 11.05.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

- in viziunea voastra, din achizitii precedente, o rnasina
industriala este de brand Whirlpool. iar din 2020 Hotpoint
Ariston facc parte din grupLrl de brandLrri a Whirlpool
https://www.whirlpoolcorp.com/brands-we-love/, aclica se
produce utilizand aceleasi tehnologii. in aceeasi orcline de idei
run model care intrurneste cerintele tehnice si fiincl cle nrarca
Hotpqint Ariston va fi catalogat ca industrial?

Expunerea succinti a rlspunsului
- Bund ziua, evaluar.ea ofertelor se va efectua strict drffi
parametrii solicitali de autoritatea contractant6 (denLrrnire,
specificalie tehnic6), o&rte alteurative nu vor fi acceptate.

Data transmiterii 17.05.2022

Data solicitlrii clarifi cdrilor 17.05.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitlrii tle clarificare - Bugete la loturile Camerir 1t'igorilica, Cazan elecl.r.iLr, Laran
electric, Tigaie basculantd electrici sunt absolut insullciente!

Itrxpunerea succintfl a rispunsului
- Bund ziua, aducern la cunoqtinfa operatorilor economici cd
autoritatea contractanti nu a indicat capacitdli exhaustive, care
ar influenta la achizi{ionar.ea bunurilor stipulate.

Data tr:rnsmiterii t7.05.2022

YQ
'eta in cazul in care au

Rezumatul modificflrilor
Publicate in llAl,/alte mijloacelor de informare (dupd caz)
Termen-limit[ dc depunere qi deschide.e a ofe.tel,or p.elrreit

4, Modificiri operate in documentatia de atribuire:

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

(tn/brma!iu prittind clenumirea documentelor prezenl(l/e se ttu indiccr in conJbrruitate cu ccritllelc clin docuntentalia cle
otribtrire,yi se va con,\emno prin: prezenlat, neprelentot, tttt corespunde (in cizul cdnd documentnrl afctst prezenlat, ilo, ,u
crt t' t'.s: 

1 
tt r tt cl a c c t' i t t I a I t t r tl e c a I iJi c o r e))

7. lnfbrma{i:r privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

5. PffnE la termenul-limiti (data 06.06.2022,ora 15:30), a depus oferta I ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO As ociatii/administratorii
1 SRL "lrroxplus" r01 1600039984 COVALENCO Dunritru

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL "lnoxplus"
,QggUnenlg.Le cc constituic oferta (Se va con,tetnna

le re |e rlc_pat11.oraf.fQ-n
Ws@| 

-

L Prezetttat
larantia peutru of-erta - 1 %o din valoarea ofertei lZrd TVA prezeutat
)eclaratie privind valabilitatea ofertei(anexa nr. 8 DS) prezentat
ipecificali tehnice (anexa nr.22 DS ) prezentat
ipecifica! de pret (anexa nr. 23 DS) prezerfiat
)UAI:, prezentat

I)ocurrrente de calificare ( Se va consemna prin Dr e z en t q t - n e Dr e z ent o t. n.t,t c o r r,.t nt tm d r' )

)ovada inregistriri i j uridice prezentat
ertiflcat de atribLrire a[ contului prezentat

leltificat de ef-ectuare a plnlii irnpozitelor 1'lrezentat)asalrort ethrllq,siry qqsgr icrea tehnic6 det"aliatir ttr t

lUtqr'llEie (clc rned i u) prezerrtat
)ec laratrie pri v i n cl co nfir.nr area id entitili i prezentat
)ovada garanfiei extinse pentru bunurile propLrse prezentat



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul ofertei
(fbrd TVA)+

Cantitate gi
unitate de
masura

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
N'lasinl dc
spI I at

ind ustriall

SRL,,fnoxplus"

92 920,00 8 buc.

- Camerh
frisorificl
- Cazan
elcctric
.Cazan
electric
- Tigaie

basculanti
electricl

64 947,60 2buc. + +

Frigider fiirI
congelator

,Nltlcozulutiliztiriilicita1ieielec/ronice,tevaiitct

cle culi.ficorc" .yi "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul cor'espunderii si prin ,,-,,in cnztt I n acores pu nder i i).
La lotul ,,Tigaie bascularttd electric6", in conformitate cu cerin{ele cuprinse in documenta}ia cle atribuire

s-au indicat urmitoarele caracteristic telrnice: ,,tensiunea cle alimentare: 380 Y,50 Hz, capacitatea cuvei 35 - 60
l, sulr|al'a{a dc gdtit realizatd din o{el inoxiclabil, nrccanismLrl cle inclirrare nranLral p",,1r,., a ftrcilita golirca tigiiii,
inclttsiv livrarea si irtstalarea la destinatar", iusd unica ofefid inregistratd la lotul ciat a fost clepusd"de cortrpauia
SRL'.Irroxllltts".-- itlvaloarede324]3,80 lei f5raTVAperunitate,incorespundcreclrcareofbrtantLrl apiopus
tigaie dc capacitatca 40 Iitri 1 bLrcat[;i cu capacitateaT0litri I bucata.

AnalizAnd specificatiile ofertei, in partea ce {ine cle tigaie basculantl cu capacitatea cuvei cle 70 litri,
grr"rpul de lucrtt al ANP a cottsiderat tlecesar de a achiziliona bunul ofertat, ori capacitatea acestuia satisface pe
deplin necesitirtile autorit[tii contractarrte, intruc6t poate fi lolosit la parametrii inclicati lird impeclirne,te, ia'
capacitatea trlai lnare cottstituie un avanta-i, deoarece faciliteazd procesul cle preparare a hranei calde, in cantitirli
cal'c coreslltttld ttlttlldrttltti persoattelor delinLrte intr-o institLr{ie penitenciar6, clcci presupLlpere o deviere de
paratllclri ec tltt alcctcazd esett!.a necesit5lilor expllse cle cdtre autoritatea contractaitir colrform alultului cle
participare.

Prin urmare, la exatnitlarea evetttualei uecorespunderi apirute, grupul de lucru consider6 jLrstificat cle a
aprecia ca f iincl conl'ormd ofetta depusd in cazul dat, in conformitate cu clispozi{iile art. 69 alin. lSiAin Legea,r.
13112015 privirld achizitiile publice, deoarece confine abateri neinsemnate de la prevederile docurnentaliei de
at|ibtrire. Or, capacitatea de preparare a bunr-rlui ofeftat (70 litri) la Lrn pre{ identic cg u1 bu11 care are parametri
tchrlici rlrai irlfbriori, este mai avatttajoasd pentru autoritatea contractantd clin punct cle veclere econornic si ,u
afbcteazl perl'orrnanta bun u I u i ach izilionat

8. Pentru clucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corcspunclcrea
ol'crtei cu cerinfele stallilite in documentafia de atribuire (inclusiv iustificarea prc{ului
itnornral clc scirzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot in parte.
I 1. Criteriul de atribuire aplicat: Preful cel mai scdzut qi corespunderea cerintelor tehlice

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitat5 Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

f)cnumirc:t
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

SRL "Inoxplus"

[,otul nr. 1 - MasinI de spIIa_! inrlqstri:r]i
- Acest model este maqittf, de spdlat rufe standard, nu qi industriala, ceea ce reiese ci

bunul propus este de uz casnic, pe c6nd s-a solicitat rnaqind de spdlat industriald. Se
propune de a fi achizitionatd pr.intr-o alt6 procedurl de achizitii.



12. in urma examinlri, evalulrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea lui de achi

de nchix,ilie,.fopt pentru care poartd rdspundere conform prevecleritor legale tn vigoare.

(lnformarea operalorilor economici implicasi in procechra de atribuire clespre cleciziile grupului cle ltrcru pentru achizilii
se realizeuzii itt confbrntita/e cu pretteclerile art. 3t al Legii nr. l3l clin 3 iulie 2015 privinct ichizisiite publiie).

(Selectali lermenul cle q,lteptqre respectal. Calcularecr termenelor prevdztrte cle Legea nr. l3l clin 3 iulie 2015 privinct
achiziliile ptrblit:e, incltr,siv ct lermenelor cle a;leptare, se efectueazd in conJbrmitctte iir preveclerile TITL\JLUI tV Capitolul| ('Cttlctrlat'err 'l'arntcntrltri) ql Coclului Civit at Republicii Molclova),

Prin prexenlt clore de senmd, grupul de lucru cleclard cd termenul cle aEteptare pentru tncheierea
contrsctului/contrsctelor indicate afost respectat (excepfinct cazurile prevdzute'cti art, 3i alin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum Ei cd ti cazul clepunerii contestaliilor si/suurecep{iondrii rapoartelor de monitoriz,are, aceastea ou.fost exona,ittate si solulionite.

contractu ul tzt lCa tru:

Denumirea Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
masura

Pre{ul
unitar
(f[rl
TVA)

Pre(ul total
(f[rn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Tigaie basculantd
electricl (40 litri)

SRL "Inoxplus"

1

32 473,90 64 947,60 77 937,12
Tigaie basculanti
electricl (70 Iitri) I

TOTAL 64 947,60 77 937,12

13. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SIIL "Inoxplus" 29.06.2022 email

14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
cazul in oarc valoarea estimatd a contractului este rnai

rnicd decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr, I 3 1 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

6 zile in cazul transmiterii cornunic[rii
prin mijloace electronice Eiisau fax

15. Contractul de achizi{ie incheiat:

f)enumirca
operatorului

economic

lntreprinderea
Cu capital:

Numlrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului

SRL "Inoxplus"
Cu capital
autohton

1l COP din
05.01.2022 391 10000-2 64 947,60 77 937,12 31.12.2022

Pre;edintele grupului de lucru: Alexandru ADAM

4
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 7_7_1din  06.07.2022.    

1 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Bardar 
Localitate Satul Bardar 
IDNO 1007601007181 
Adresa Str. Aurel David 68 s. Bardar, r. Ialoveni 
Număr de telefon 0268-37-236 
Număr de fax 0268-37-217 
E-mail oficial  bardarprimaria@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Grigore SPÂNU, tel: 067500500,  
e-mail: spanugrigore@gmail.com 

2 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate ■Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri ■  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea betonului M 350 (B25, C20/25), beton 
rutier (inclusiv servicii de transport) 

Cod CPV 44100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

nr. 131 din 15.03.2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653404601939 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057058/ 
Data publicării: 31 mai 2022 

Platforma de achiziții publice utilizată ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nr. 41 din 27.05.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare ■Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 525 000 
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3 Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

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

 

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

 

5 Până la termenul-limită (data 10.06.2022, ora11:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „K1 Beton” SRL 1017600034464 Digori Oleg 
2. ”Service Tulis” SRL| 1008600055838 MD Holding 
3. Beton Service SRL 1005600019705 Onica Lilia 
4. ,,EUROACCENT” SRL 1008600046155 Golubenco Ion 
5. DELTA FORŢA SECURITATE S.R.L. 1004600034314 Cernobrovciuc Vasile 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„K1 Beton” 
SRL 

”Service 
Tulis” SRL| 

Beton 
Service SRL 

,,EUROAC
CENT” 

SRL 

DELTA 
FORŢA 

SECURITATE 
S.R.L. 

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

Specificații tehnice 
și preț 

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 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Formularul ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării 
persoaneivjuridice, 
în conformitate cu 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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prevederile legale 
din țara învcare 
ofertantul este 
stabilit 
Prezentarea de 
dovezi privind 
conformitatea 
produselor, 
identificată prin 
referire la 
specificații sau 
standarde 
relevante 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
lipsa sau 
existența restanțelor 
față de bugetul 
public național, 
eliberat de către 
Serviciul Fiscal de 
Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
deținerea unui cont 
bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Scrisoare de garanție 
bancară (1%) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanța de bună 
execuție (5%) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAȚIE de 
neîncadrare în 
criteriile de 
excludere (PRAG) 

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 corespunde cerințelor 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 „K1 Beton” SRL 484 500 360 m3 + + 

Lot 1 ”Service Tulis” SRL| 489 000 360 m3 + + 

Lot 1 Beton Service SRL 490 000 360 m3 + + 

Lot 1 ,,EUROACCENT” 
SRL 494 900 360 m3 + + 

Lot 1 DELTA FORŢA 
SECURITATE S.R.L. 542 102,40 360 m3 + + 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________              

11 Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
„K1 Beton” SRL Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea   
”Service Tulis” SRL|  

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Beton Service SRL  
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

,,EUROACCENT” SRL  
Denumire factorul 1 Ponderea   
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Denumire factorul n Ponderea   
DELTA FORŢA SECURITATE S.R.L.  

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea operatorului 

economic 
Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lot 1 „K1 Beton” SRL 360 m3 1345,83 484 500,00 581400,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică:  

În temeiul art. 71 alin. 1 lit a.             

Argumentare:  _______________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„K1 Beton” SRL 24.06.2022 Posta electronica 
”Service Tulis” SRL| 24.06.2022 Posta electronica 
Beton Service SRL 24.06.2022 Posta electronica 
,,EUROACCENT” SRL 24.06.2022 Posta electronica 
DELTA FORŢA 
SECURITATE S.R.L. 

24.06.2022 Posta electronica 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/
acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„K1 Beton” 
SRL 

Cu capital 
autohton 63 05.07.2022 44100000

-1 484500.00 581400.00 31.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) 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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții 

Viceprimar Grigore SPÂNU                                    ______________________ 
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de atribuire a contractului de achizilii publice *
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Data solicitirii clarificlrilor r 0.06.2022. | 4.06.2422
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare l.Modificati tipurile de betoa
conform En! ( nu este corecta
betoane in caietul de sarcini)

2. Fibrele metalice sunt calcula
m3 iar restul 38,7 m3 (la drum
lipsesc, sau sunt sectoare f-ara 1

3. La care sector? dumneavoas
sector cu beton dar doar partial

Expunerea succintd a r[spunsului l.Conform CP H.04.04:2018, tabelr
betonului 815 corespunde clasei be

825 corespunde clasei betonului Cl

2. Fibrele rretalice sunt calculate d,

iar restul 38.7 m3 (la drurn sunt 241

sunt sectoare fara fibra?

3.Partial are fibre
Data transmiterii 13.06.2022, | 4.06.2022, I 5.06.20

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost solicitate clariliciiri)

ne si pietris
clasif-roare pentru

late doar pentru 210
n sunt 248,7 m3)
frbra?

ra aveti doar un
are flbre!

ulV.2 marca
:tonrrlui C\2ll5
20t25.

Ei

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pf,ni la termenul-limiti (datal8,06,2022, ora I l:00), au depus oferta patru ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO
admin

I SRL Cimtercon 1012605000201 Terzi Eveherr

2 SRL Zasorlar l0l76l 1002649 Dimitroelo N
J SRL Master Drum r009600036472 Cretu Mihail
4 SC Autocaravana SRL r 0066000 r 25 52 Caraman Se

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAIi prezentate de

c[tre operatorii economici:

ndicay

;rlirrt

lt

n

---1
i *r;;;i il-ira ;, aii jtru t icit'i il ----]

I

_t
i nun[trul dc zilcJ 

I

I

_,___l

Asociafii/
nini-stratorii

ii

-l

Rezumatul modifi cirilo r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

Denumire document I SRL Cimtercon



Docume
e va consntna prin:

tele ce constituie o
rezentat. neDrezentl

erta
t, nu core,spunde)

Proounerea tehnic6 prezental pre e!11!!! Pf!::,ryt/t - I |!a:!ntqt_
Plopunerea financiard zenlal _!rc-e!!!J .!)r(.:(nlLtl. ) _ |r(:(tll(tl.
DUAE zenlat prezeilldl prezeLlla!, L p!ezs!1!l!
Garanlia pentrll ofertd
(dund caz)

prezenlal, prezewal, l)rezcnlat, I prezenlal,

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezent( tt.!4q!9!pl!l!e

Cerere de parlicipare entat, ezentctl, J?teilntq_t. I pt':,:(_!lu!.

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prczenlLll, prezenlal, prezental, 1 prezentat

Grafic executarea
lucririlor

prezenrut prezetlnl prezenlal I prezentat

Declara!ie privind
exoerienta similard

prezentat, prezenmt, pre:enlal, I prez(nlut.

Declarafie privind
dotdrile specifi c, utilajul
gi echipamentul necesar
pentru indeplirrirea
corespunzdtoare a
contractului

prezental prezenlat, prezentat, prezenlat,

DraTPn l atl nt.,tzomltrl

i:;:;entut, 
__ 

1- prezentat,

I-i;';;,tu; -l -- 
r,,',E,'itui.

l,rrrartrr--l 
--pururnr.

I

l)rL,:(ntut 
-l jrri,,'ira

Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identifi cati
prin referire la
specifi calii sau standarde
relevante

prezenrut prezentat

Dovada inregistrdrii
persoanei iuridice

prezenta[ prezental

Prezentarea actului ce

atestd dreptul de a
executa lucriri

prezenlal, prezenlal,

Dovada capacitSlii
economice si financiare

neprezenIa.[, prezentqt,

Neimpl icarea in situalii le

descries in art. l 9 al I-egii
privind achiziliile
prJrblice nr.l3l din
03.0'7.2015

prezenlqt prezenlat

(lffirmafia privind denumirea dctcumentelor prezentale se va indica tn conformitale cu cerintrele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icure))

7, Informa{ia privind corespunderea of'ertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
({drd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misur[

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lucriri de SR[, Cimtercon r 855599"38 Irrcrd tttt corespunde corespunde

rcpaI3fig a
qlp_tli
pe*rli.qn.L*_dg

SRL Zagorlar 1914350,3 lucra corespunde corespunde

SRL Master Drurn t9'7499t,35 lr-rcrdri utrespunde corespunde

a
J



Autocaravana k 
l': 

''^'*

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul o.fertei.finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calilicare" ;i "CorespunrJerea cu speci/ica{iile
tehnice" , se va consemnaprin; ,, l" in cazul corespunderii;i prin,,-" in cazt.tl necorespunclerii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentatia de atritruire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

Informa{ia solicitatd Rezmatul
rispunsului
operatorului

economtc
Confornr articoluiui?q di;ifec; ;ii,l: i ii'i Nu s-a prezentat

30.01.2015 "Cu privire la achiziliile publice" qi a
OrdirrLrlui MinisterLrlui Finan{elor nr. OMF 691202l
din 07.05.2021 "Cu privire la aprobarea
Docr:menta{iei standard pentru achiziliile pLrblice de
lucrdri". vd aducem la cLrno;tin{i c6 in rezr-rltatLrl
evalLrdrii documentaliei prezentate de catre SRL
"Cimtercorr", in cadrul procedLrrii de achizilie prin
COP, Nr. ocds-b3wdp l-MD- 1654841 l6 t 855, din
data de 18.06.2022, pentru obiectul "Lucr6ri de
reparalie a doud por{iuni de drum din s. Borogani,
raionul Leova: strada I Mai gi drumul de acces spre
gunoiqte>, au fost atestate urmdtoarele docLlmente
care nu ?ndepl i rresc cerinfele l)ocLrrnenta{iei
Standard ;i ale pLrnctului l6 din "ANUN'f DII
PA R'l'lCI PAR[:", gi anume:

Nu este demonstratd indeplinirea critcriulLri 7. cJin
p.l6 din Anun{ul de participare Declaralie privind
experienla sirnilard: Nu sunt preze ntate procesele-
verbale la terminarea lucrdrilor /procesul-verbal
de rcceplie finald la expirarea perioadei de
garanfie, ?nsolit de cerlificdri de bLrnd execu{ie
pentru cele mai importante lLrcrdri din partea
Beneficiarului:

Nu este demonstratd indepliltirea criteriLrlr"ri lj
din p.l6 din AnLrnful de participare Dovada
capacitdlii economice giisau fi nanciarb: Lipse;te
irrformaf ia cu privire la lichiditatea generali ,,2)

I ich id itate generald (active c ircLr lante/datori i

curente) ;i nivelul minim de lichiditate.. nu ntui
ptttin cle I00o,l, - 1975000,00 lei (ortfbrnt
p r et, e tl e r i I rt r d ctc' w nt e n I a ( i e i s I un d u r (l p e n I r Lr

re u I i zrr r c u ac' h i: i 1 i i I o r 1tu b I i c. e d e I ut' rti r i. ):"
L lu dezLrl cJe cheltLrieli prczcntat, formularul

3, unele materiale sunt irrcluse cLt pre(Lll 0,0
le i:

- Nisip softat nespdlat dc rdu gi lacirri;
- Bituln raiat (crrt-bacl<,); I

Data
solicitirii

22.06.2022

Operatorul
economic

SRL Ci'"t.r*;;

*9- ure lt-lqtl-eld t1.Q rei .Sl 8 8,



Beton clasa lJ I 5:
Pldci PFL poros l6 mm, clasa I

Cart bit. str.acop. CA300;
Otel patrat (longrine) OL,-37 de l5-50
mm;
Apd pentru mortare gi betoane;

9, Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic !!ol!n U! f qpp1rye,ri i/d es c a li fi c i ri i
Nu sa prez-entat documenta{ia conform

Ior din Anurrlul de narrici
Lln rnal

SC Autocaravarra SRL _- Prg1y1_r1g1opq9

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate r:
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: IlndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut *
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn core in cadrul procedurii cle atrihuire ,sunt aplicate ntcri mt.tlte criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor ctbrente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care eu fosl atribuite ln baza criteriilor; cel mai bun rqt)ort culitate-
pr.e.t sau cel mai bttn raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

SRL Cimtercon

SRL Master Drum

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului ecotromic n T'otal
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificdrile onerate



14. In urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor clepuse in cadrul procedurii de atribuine s-a
decis:

Atribuirea aontractului de achizilie publicdiacordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Modalitatea de transmitere

04.07.2022
04.07.2022

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire clespre deciziile grupului <1e

lucru pentru achizilii se realizeazd fn conformitate cu preveclerile art. 3t al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

ll 6 zile ?n cazul transrniterii comunic6rii nrin

nlJ"lgegg rlectronige $iisau fax n
tl I 1 zile i" cazul 

"etransmrte'il;omunictrii 
pri'l

ln cazul in care valoarea estimati a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragLrrile prevdzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. I3l din 3 iulie 2015 privind '
achiziliile publice

ijloace electronice si/sau fax n
[] I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

-*gLt!tu. g-91-elg9 [r_99 _$ 49 LL lql nll I 6 zile i;At l-net;s'rlGiii;;muni.ilip""
___11tL_,!gqqg,9!99119{cc ; il9aq lax I

(Selectali termenul de a;teptare respeclat. Calcularect termenclor prevdzute tle Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd in confrtrmitate
cu prevederile TITLUI'UI M Capitolul I (Calcularea Termenului) at Codului Civil at Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
m[sur[

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lqc,riri de

Igpa{Atie ..-.. a
dou5_,. poJtiuni
de drqry din _s,

BPLqgP.ri!.
raioJrul. Legvgf.
strada I Mai, si

4q$$tl[...- ,.,.....$e

4c,ag_s --*_!p{g
sunoiste

SRL Zagorlar Lucriri 1974350.30 19743s0.3 2369220.37

15. Informarea operatorilor economici d'espre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
SRL Cimtercon
SRL Master Drurn
SC Autocaravana SRL

Data transmiterii

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micl decAt pragurile prevdzute la ar1. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

intreprin Numirul Valoarea contractului

6



operatorulu
i

economlc

derea:
Cu

capital
autohton/

Cu
capital

mixt/asoc
iere/
Cu

capital
striin

qi data I CPV
contractului/ 

I

acordului-cadru I

firi rvA I 'Tl)

SRL
Zagorlar

autoht
on

40 05 07 T | 4s200 
1 

)9743s0,30 1236e22I 000-9 | |

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (ruhricct clatd se contpleteuzri dour in
cazul in care la procedurq de achizilie publicit aufost aplicate criterii de durabilitute ,5i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitute):

I contractulu 
I

I i/acordului- 
i

. I caclru 
Iusrv I Il*ll

tl
'ot'L_,:Yl

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

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

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

aplicate criterii

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

(DA/NU)

( irr cl ic' u1 i .su m u c u'l' VA I

Prelul cel mai ,scdzut r-t

Co,,;tul cel ntoi sc:(t:ut r:

Cel mai hun raport culitule-prel .)

Cel nvi bun raport calitale-cost n

Prin prezentt dare de seomd, grupul de lucru declurii cd termenul de osteptare pentru incheieres
contrtctului/contructelor indicate a fost respectnt (excepfind cozurile previzute de urt. -?2 utin. (3) al Legii
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precum si cd in t:azul depunerii contestu(iilor;i/srtu
recep(iondrii rapourtelor de monitorizure, uceasleo uu.fbst exuminole qi solutirtnute.

Conducdtorul grupului de luclu















I

model-tip

DARE DE SEAMA

de апulаrе а procedurii
Nr. ocds-b3wdp 1 -MD -lб 4907 4084344i00 1 din 08. 07.2022

,,Reconstruc{ia Penitenciarului пr. 5, municipiul Cahul (repetat 2)''

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

3. clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

1. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autorit5{ii contractante Administra{ia Nafionalй а Penitenciarelor
Localitate Mun. Chi

1006601001012
Str. N. Titulescu" 35

Numйr de telefon 022-409 -7 48, 022-409 -7 07

Adresa de internet
I)еrsоапа de contact (пumе, preпull1e, tеlеfЙ
e-пlail)

Chetrean Maria, mariana.leu@anp.gov.md

Tipul procedurii 4е аtriЬuirе aplicate 9Licitalie deschisй
trосеdurа de achizitie repetati (duрd cai Nr: ocds-b3 wdp] -MD- 1 64 5 5 |9 5З29О2
Tipul obiectului contractului d. 

".htriti. ! Lucrйri
Obiectul achizi{iei Reconstгuc{ia Penitenciarului пr. 5, municipiu1

lзЦцL (repetat 2)
Cod СРV 45200000_9
Ехрuпеrеа motivului/taffi
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia deschisd)
procedura de atribuire (se va iпdica diп cadruJ
р о r t al ul ui guv er паm е пt al www, mt е пdе r. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 649 07 4084З 44

Ь3 wdp 1 -MD -| 64907 408 4З 4 4? tab:contract-notice
Data publicйrii : Q 4.0 4 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati Mtender.md

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

9Da
Liй-ul сёtrе planul de achizilii publice pubH"ar
https :/idrive.google.com/drive/folders/ 1 7cObNPOu
noS aPY8 7vlnuSI3 2KiPaDOdO

Апuпf de inten{ie publicat iпВЬi баuра саr1 Data: I7.02.2022
Link-
ul : https ://tender. gov.md/rolsystem l fi|es /Ь ар l 20 I 4 lb
ap_nr_14_3.pdf

Tehnici ýi instrumente specifice de аtriЬчirе
Sursa de finantare ИBrrget de stat
Vа|оаrеа estimatй (leio fйrй ТVА) 1 151 610,0015

Data solicitйrii clarificйrilor 08.04.2022, \6:2l
Dепumirеа ореrаtоrului economic Anonim
Ехрuпеrеа succintб а solicitйrii de сlаrifiс.аrе Reieqind din tеrmепul de execu{ie а ltrсrйriIоr de 27

de lurri, indica{i чй rog rераttizаrеа miIloacelor
financiare alocate pentru fiесаrе an iп parte (2022,
202З qi?O2q,

1

IDNo
Adresa

E-mail oficial anp@,anp.gov.md
http://anp.gov.md/



Ехрчпеrеа sчссiпtй а rйsрчпsulчi Spre atenlia operatorilor economici, pentru anul
curent sunt aprobate 10 milioane lei, pentru anii
urmйtоri in dependen!й de mijloacele bugetare
acumulate qi progresele inregistrate la obiect
Ministerul de finan{e va stabili sumele de finantare.
In сееа се priveEte sumеlе planificate чё putem
comunica сё mijloacele financiare sunt repartizate
uniform сопfоrm termenilor de executare а
luсrёrilоr in mod echivalont.

Data transmiterii 98.04,2022, 16:40

4, Моdifiсйri operate in documentatia de atribuire:

5. Рiпi la tеrmепul-Iimitй (data 11.05.2022, ora 10:00), а depus oferta 1 ofertant:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DuдЕ
prezentate de сйtrе operatorii economici:

-Rezumatul modifi сйrilоr
rubllcate in IJAP/alte miiloacelor de iпfоrmаrе fthmй )

r ermen-llmiti de dерuпеrе ýi dеsсhidеце а оfеrtеlоr prelungit (duрй caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{iii
administratorii

1. SA ,rOrizontul-Luxoo 100360з0O9з32 Boiatiuc Alexandr

Denumire document
Dепumirеа operatorului economic

SA ,,Orizontul-Luxoo
Documentele се constituie oferta

)цз9]зуца рriп: р!^еzепlсtt, перrеzепl.аt, п,u cores

Declaralie privind valabilitatea ofertei

Devizele locale aferente оfеrtеi
lrогtlrttlirгеlе З, 5, 7, 8, 9

пu соrеS]эuпdе, Formularele 8 5i 9 пu au.fost рrеzепtаl,е

Dосumепtе de calificare
Se уа соlэsпtпа рriп: prezeпtctl,

Grafic de ехесutаrе а luсrйrilоr
Dесlага{iс pгivirrd ех
Declaralie privirid lista principalelor

luсrёri executate in ultimul an de activitate
Declaralie privind dotёrile specifice,

utilajul qi eclripamentul necesar pentru
indeplirrirea nzйtoare а contractului
Dесlага!iе pгivirld iэеrsопаlul de speciali
qi/sar.r а ехреr{ilоr propus/propuqi pentru

implementarea contractului
Lista sr"rbcontractan{ilor ;i раrtеа/рйrfilе

din contract саrе surrt indeplinite de сйtrе

ic ргiчiпd asocierea
ament ter{ sus{inёtor financiar

Angajarnerrt privind suslinerea tehrricё Ei
profesionalй а ofertantului/grr"rpului de

Uerere ое

Oferta prezeпtat
Gаrап{iа репtгu ofertб, * 2Yо prezeпtat

DUAE рrеZепlаl

prezeпtat
prezeпtat

prezeпtat

prezeпtal

prezeпtat

accstia
рrеzепtаt,пu suпt

prezeпtat, пu suпt
prezeпtat, пu suпt

рrеzепtаt, пu, suпt

2



Dесlага{iе tег{ sustinitor tehnic prezeпtat, пu suпt
Dооlсrгаli с tоr{ s r-rs|,irrirtог ргоfоsiопаl prezeпta|, пu suпl

Avizul Agenliei pentru
Sllpraveghere tehnicб

prezeпtat,
iпrеgish^atе сclzъt,ri; -Nесопfоrtllita.lа sclu cleJ'eсt,е се аъt

dus lq refaceri parliale sau totale;-Exagerdri de vоluпле

;i а tlalorii lucrdrilor executate la uп пiуеl sciizut al
calitd{ii, сu rebut sаu abaleri de lct solu|iile de proiect,.

Raportul llпапсiаr petrtru ап:J 202l prezeпtat
Certifi catlD ecizie de inregistrare а

?rrtreprilrderii gi Extrasul dirr registrul de
Stat

prezeпtat

ceгtificat de atribuire а corrtului Ьапсаr prezeпtat
Ueгttttcat de еlёсtuаrе sistematicй а plёlii

i,.opozitelor, contribuliilor prezeпtat

Informalii generale despre ofertani рlц:епtаt
Perioada de gаrапliе asllpra ltrcrйrilor

aclrizitionate рrеzепtаl
cifi,a de afaceri medie anualй in ultimii З

ani пu соrеsрuпdе

Certifi cate de atestare рrоfеsiопаlё prezeпtat
Ехреriеп!й similаrй рrеzепtаt

Delirrerea ceгtiticatului Sistemului de
Managemerrt al calitdtii ISo 9001 рrеzепtаt

De!i rrеrеа ccrtillcatulu
Management de med

sistemului de
u ISO 14001 рrеzепlсtI

Manualul ca itatii рrеzепtаt
Declaratie pгivind confirmarea identitй{ii

Ьепеfiсiаrilоr efectivi qi пеiпсаdrаrеа
ассstоrа iп situalia condatnnйrii pentr.u

palticipaгca la activititli аlе unei organizalii
sau gruрdri crinrinale, penttu соruр{iе,

_fraudё;i/sau sрйlаге de bani.

рrеzепtаt

Ехаmitrагеа clocumenta{ici de ргоiесt cu
yizitarea Eantierr.rlLri рiпй 1а ргорuпегеа qi

рtrЬliсагса оIёгtеlоr ре M-tender

рrеzепril,
Procese-yerbale diп l2;i 14 aprilie 2022

(IпJbrmа1iсtpriviпddепu'tltil,еаdocumепtelo,t''n,i
dосumепtаliа de atribuire ;i se уа сопSепl,п,а рriп; prezeпtat, перrеzепIа.t, пLt. соrеSр1,pсlе (iп cazti
сdпd dосuп,tепtul а fost prezentat, dar пu соrеsрuпdеЪеriпlеlоr de-calфcare))

cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча
priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе'' si '

vа сопSеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-
Examinind documenta{ia prezentatй, declarati

au {tlst stabilitc urmitоаrеlе:
Cilr,a сlе аlассгi medie anualй in ultirnii 3 ani (pct.

сееа се rерrеziпtё 5\,64уо din сеа solicitatй.

iпdiса prelul ofertei fiпаlе
" Соrеsрuпdеrеа cu specfficayiile

(Iпformalia
tеhпiсе" , se

" tп cazul пecorespuпderii)
рriп DUAE, dupй criteriile de eligibilitate,

25, tabelul пr.2), este de 7l 360,908 mii lei,

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

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{ul ofertei
(Йrё ТVа)*

cantitate
qi unitate

de mйsчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Reconstruc!ia

perritenciaгrtlui

ltг. 5, пluп. CalTtrl
(гсtlеtаt 2)

SA o,Orizontul-
Lux" |27 з90 5з 1,65 1 obiect

{<



tn Declaralia privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa
ш. 15 1а documentatia standard) nu а fost inclus dirigintele de qantier atestat in domeniul ,,sistemelor
de detectare qi semnalizare/supraveghere video (pct. 11, tabelul ш. 2). Formularele de deviz пr. 8 qi nr.
9 пu au fost anexate.

in devizele locale ре obiect, la capitolul ,,utilaj", au fost identificate pozilii cu devieri
considerabile de estimare а costurilor fa!6 de сеlе stabilite in caietul de sarcini al anunlului de
participare/documentafiei standard al procedurii de achizilie in cauzй qi anume:

Tabelul nr. 3

operаtorulnuaspесifiсattrtilаju1pro;эusi''fo'
сirоrа acesta trеьuiе sd соrеsрutldй, adicd cele solicitate de autoritatea contractantй. Iar in сопfогtllitаtс

Nr.
ord.

Nr. Devizului / Dепumirеа Pozi{ia Рrе{
estimat

0ei)

Рrе{ ofertat
(lei)

Diferen{a
(lei)

1 2- 1 -3_Tncбlzire, ventilare 71 1 12 015,00 34 870,00 -77 145.0
2 72 176 300,00 7 000,00 _169 300.0
з 7з 85 355,00 7 б00.00 -77 755,0
4 74 165 000,00 22 800,00 -|42200.0
5 2- 1 -6_5enrnalizare de раzй

automatd
25 29 815.50 171 600.00 +|4I784,5

6 29 |5 l79,22 100 800,00 +85 620,8
7 2- 1 -7_Semnalizare de incendiu 4з 5| 95]l,25 5 000"00 -46 951.2
8 44 78 303,68 15 600,00 -62 70з,7
9 45 44 875,00 2 000,00 -42 8]5,0
0 2- 1 -9 _Solulii tehnologice 11 33 075,00 190 845,00 +т57 770,0
1 30 9 850,00 131 000.00 +121 150.0
2 56 114 375"00 18 324,00 -96 051.0
1J 2-1 - 1 1_Comunicafii telefonice qi de

semnalizare
53 12 046,64 120 000,00 +\07 95з,4

4 66 5 42]l,04 224 000,00 +2l 8 579,0
5 2-1-1З Televiziunea з2 |86 472.02 5 830,00 -180 642,0

1б 3-1-2_Re!ele de apeduct gi
canalizare

35 1 1 з 10,00 500,00 -10 8l0,0

|7 3-1 -6_Comunicalii telefonice ;i de
semnalizare

4l 1 505,83 15 000,00 +1з 494,2

18 З -2-3_Corrrurricafii telefonice gi de
senrnalizare

4з 4 5|7,49 45 000,00 +40 482,5

19 З- 7-4*д utonratizarea cazangeriei 45 5 950"00 72 000.00 +66 050.0
20 Т7 -7 _incб,|zire, ventilare 40 12 |48.76 6 900,00 _65 248.8
21 5- 1 - 1*Semnalizarea de раzй

automatй
42 2з4 006,48 3 000,00 -231 006.5

22 4з l77 989,52 2 800,00 -175 189.5
ZJ 46 66 859.02 2 400,00 -64 459,0
24 47 95 |68,67 5 000,00 -90 168,7
25 50 134 0l9,20 5 500,00 -l28 519.2
26 56 145 01 1,78 10 800,00 _1з4 2l1,8
27 5- 1 -2_Suрrачеghеrеа video 7] 6 02з.з2 60 000.00 +5з9]6^7
2в 78 150 583.34 10 400.00 -140 l83.з
2L) 89 75 291.67 2 000,00 -7з 291l,7
30 9] 18 069,96 180 000,00 +161 9з0,0
з1 6-2-3_Re!ele de gaz interioare 29 9 520,83 100,00 -9 420,8
эZ з0 11 800,00 100,00 -11 700,0aaJJ 6-З- 1_Relele ехtеriоаrе de

alinrentare cu арй si canalizare
]6 64 620,00 2 000,00 -62 620,0

Total:

Dtfe"..ta,

- 1 5]6 397,30
+ 94I 385,80
_ 575 011,50



cll ceIintrele privirrd calculul costului din Anunlul de participare
tl,t.ёit,cii, suet li.lltt.l tti, cla ъttilсti, urmeazd, са cel propu.s sCi corespttпdii
tп proiecl, abateri de la parametrii tеhпiсi ale utilajului пu suпt
propus iп deyiz se vа socoti са, abatere".

Totodatй, potrivit avizului Agerrliei
inregistrate cazuri de neconformitate sau
volultle ;i а valorii luсrйrilоr executate 1а

(pct, 11): ,,iп caz de modificare а
с ar ас l е r i,s, I i с i l о r l е hпi с е с е l, bl i i, п.с l Lt.s,

admisibile, пespecificarea utilaiului

pentru supraveghere tehnicё, in cazul ofertantului au fost
defecte се au dus la refaceri parliale Sau totale, ехаgеrЙri de
чп nivel scёzut al calitйlii, cu rebut sau abateri de la solutiile

de ploiect.
In devizul rir. 2-1-1

materialele din саrе sunt
_Solu{ii arhitecturale, la pozi}iile пr. 3-5, au fost constatate erori cu referire la
confec{ionali pere}ii care urmеаzё sё fie demolati:

Tabelul пr. 1

trritoarcle devize de clreltuieli au fost depistate pozilii nu all corespllns codurile ре1а саrе
resurse cu сеlе din caietul de sarcini:

Tabelul пr. 5

Nr.
Сrt.

Simbol
поrпrе qi

cod rеsuгsе

Lucrйri qi
cheItuieli

(сопfогrп anun{uIrri
de раrtiсiраrе)

Luсrйri qi cheltuieli
(сопfогш ofertei)

Unit.
mйs.

cantitate
сопfогm
datelor

din
proiect

vаlоаrеа de
deviz, lei

Total/inclusiv
salariu

(сопfоrm
anun{ului

de рагtiсiраге)

vаlоаrеа de
deviz, lei

Total/inclusiv
sala riu

(сопfогrп
ofertei)

J RpCG29Cl Dеlпоlагеа cr"t

rrlij Ioace t-trecanice а

реге{ilог de zidёгiе
din blocuri de
calcar, exclusiv
schela si сurёlirеа
сёгйrпizilог, репtru
dспlоlагеа ctt
nlijloace tnecatrice

Dеmоlаrеа сu
mijloace mecanice а
peretilor de zidйrie
din сйrйmidй plin5o
BCA' blocuri
сеrаmiсе sau din
beton ugоrо сйrйmizi
GVР, exclusiv schela
qi сurёtirеа
сёrйmizilоr, pentru
demolarea сu
mijloace mecanice

m3 з 1,07 6 672,51
3 941,35

5 292^84
3 941,29

4 RpCG29C1 Dеmоlагеа сu
rTijloace tnecanice а

реге{ilог de zidёгiе
clirl lrloctrri ipsos,
exc[usiv schela si
сurаtirеа
сагаmizilоr, репtru
dеtпоlагеа cu
пl i j loace t-tlecatlice

Demolarea cu
mijloace mecanice а

реrе{ilоr de zidёrie
din сйrйmidй plinйn
ВСА, blocuri
сеrаmiсе sau din
beton ugоr, сйrйmizi
GYР, exclusiv schela
gi curh{irea
сёrйmizilоr, репtru
dеmоlаrеа cu
mijloace mecanice

tпЗ 5,59 1200"62
709, l 6

оý? ?7
709, l 0

5 RpCG29Cl Detnolarea сu
rTijloace mecanice а

реге!ilог de zidёгie
dill сйrйmid5,
exclr.rsiv schela gi
сuгй{iгеа
сйгёtпizilог, реntгu
detlrolaгea сu
rnijIoace mecanice

Demolarea cu
mijloace mecanice а

реrе{iIоr de zidёrie
din сйrйmidй рliпй,
ВСА, blocuri
ceramice sau din
beton ugоr, сйrйmizi
GVР, exclusiv schela
Ei сurйlirеа
сйrйmizilог, репtгu
dеmоIагеа cu
miiloace mecanice

mЗ 40,98 8 801.01
5 198,40

6 981.02
5 l98,40

11 u

Nr.
огd.

Nr. Devizultli /
Dепumiгеа

Pozi
tia

Апuп(ul
de

participar
е

Oferta Рrе{ul
initial aI
devizului

(lei)

Рrе{ul
modificat

al devizului
(lei)

Difеrеп{а
(lei)

1 2- 1-2 Solutii 1lз RpCB04B RpCB04C 12.402.0з9,22 12.40l,545,2з -49з,99



coIlStг[lctive
2 2-1-4_Re!elc de

apeduct ýi
canalizaгe

бв AcAO4D АсАO4А |6.00з.027,4з l6,015,906,85 +12.819,42

J 2- l -5_Echipament
еlесtriс de fог{й /

IIurTinat еlесtгiс
iпtсгiоt,

89 08_01-081-2 08-0 l -080-2 2902.515,42 2.908,з99,50 +5.884,08

4 3- 1-6_Conltrnicalii
telefonice qi de
senln а l izаге

l9 l 0-04-067-
2з

l 0-04-067_
zZ

1,74.5l4,1б l60.294,62 -l4.2l9,54

5 3-2-З_Соrпuп ica!ii
telefonice si de
selntl аlizаге

26 08-02-39б-5 08-02-396-
6

484.125,41 484.t|З4,9З +]0q ý?

6 з-1-
4_Аutоmаtizагеа
cazangeгiei

27 IDOзА IDl2A 546.97 5,48 54,/.285,92 |з 10,44

1 3-7-6_Echipament
еlесtгiс de fогtб

зб 08-02-4,12-8 08-02-4,72-4 140.048,99 l39.648,57 -400,42

8 6-2-1_Re{ele de

_gщ9щ9lщзlе
55 GD6lD GD6lA ,745.9|6,90

152.444,2з +6.52-/,зз

9 6-2-2_Аlimепtагеа
сu епеrgiе еlесtгiсё
RGЕ

l зз-04-00з-4 зз-04-003-5 49.8з 1,93 48,661,12 1 . l70,8 l

l0 6-З-l_Rеlеlе l
ехtеriоаге de t
аlirпепtаге ctr арй 

l

ýi саrlаIizагс 
|

зз SA29C SA29A 99,5.602,09 997.з59,24

TotaI:

+1 ,7 57 ,15
з9 ТsСOЗFl ТsСOЗFl l
62
бз

АсАO8В АсАOВА

1 1.383,l8Irrdevizulff.2-|-5-Eсhipamеntеlеctriсd".''т*юu'еъp-i.ti;ur.
fost irrcluse cll valoarea ,,zelo)') iаr са urmаrе а solicitarii autoritatii contractante, au fbst modificate:

Tabelul пr. (l

Referitor 1а informalia рrеzепtаtй in tubele
calctrlul costllllli dirr Anunlul de participare (pct. 11): ,,Oiice пiocldicctre cle^consttlll а materialelor tJе
соп,slruсliе si excluderile aceslora, пlodiJicarea simbolultti de пirпr, cle cleyiz, va Ji сопsiсlеrсtlй cct
illccilcctre а саriп|еlоr de cctlcul, aslfel ofertele de acest gеп yor fi rеsрiпsе cle giuput de ltlcru са
пссоrе^Sр|,:tlzёilосtrе сеriп|еlоr de calificare aplicate la proceclura de achiii1ie iп ссtuzёi",

In scopul еvаluйrii corecte а ofertei respective, аu fost intreprinsb urmйtоаrеlе:
La clala de 0б.0б.2022, la solicitaгea autoritйlii corrtractante, agentul economic а prezentat

fоrmulаrеlс de deviz пr. 8 ;i 9, contracte ýi рrосеSе-чеrЬаlе de rесерliе i luсrаrilоr la obiectul рrорus
реrrtгu сопfirmаrеа ,,experienlei sin.ilare". Fiind exarninate, s-a constatat сd formularele de derziz пr. 8qi 9 Iltr att fost indeplirrite corespunzitor Ei апumе, 1а toate devizele locale au fost completate dоаrcolollilelc cir 1itlr"rl ,,Luсrёri de construc{ie" 9i ,,Total", fiincl indicate cifre ic",-,t;"..- in'ra "" Й"r"
devizele locale dirr obiectul dat cuprind doar luсrбri de construclie, sttnt devize се cuprind Ei luсrйri de

Nг,
Crt.

Simbol
ntlrlttc qi

Cod
resurse

Lucr5ri qi cheltuieli Unit.
mйs.

cantitate
сопfоrIп
datelor

din
proiect

vаlоаrе de
deviz ini{ialй,

lei
(total/inclusiv

salariu)

vаlоаrе de
deviz modif.,

lei
(total/inclusiv

sаlаriu)

з09
ргеt

fu гп izo г
Iпtгегuрйtог autotnat de сuгепt difeгen!iat,
Ьiроlаг, cu caгacteristica "АС'', In:l6,4,
_ЗOплА, Uп:2ЗOV

buc 2,00 а-а
0,0

ýrп п

9,а

з14
ргеt

fuгпizог
[пtгегtrрйtоr autolnat de сuгепt diferen{iat,
bipolar, ctl caгacteristica ''АС'', In:l6A,

ЗOмА, Un:230V
Ьuс 8,00 ца

0,0
2 080.0

ца

зl9
ргеt

fu гп izог
Iпtгегuрйtоr autoпlat de сuгепt difeгen{iat,
lэiроlаг, ctt сагасtеristiса "АС'', Ill:lбД,

ЗOмА, Uп:230V
buc 4,00 0р

0,0
l 040.0

0,0

з2/+
ргеt

Iilгn iztlг
Iпtгегuрйtог autonlat de сuгепt difегеп{iаt,
Ьiроlаг, ctl сагасtегistiса "АС'', lп:lбА,

ЗOмА, Uл:230V
br,rc 4,00 а,а

0,0
l 040,0

0,0



monta.i Ei/sau dotarca ctr utilaj, rrrobilй, inventar. De asenrenea, din contractele Ei procesele-verbale de
reccptie а lr,rсгiu,ilог, tгatrsnrise репtru сопfirmаrеа ,,experienlei sirnilare" la obiectul рrорus, а fost
imposibil de stabilit costul luсrёrilоr.

Ulterior, la data de 08.0б.2022, agentul economic а fost anutr{at cu privire la necesitatea:
-prezentirii documentclor confirmative а valorii cotrtгactului propus са ехреriеп!й similar1, iп
conformitate cu prevederile pct,27, cale trebuie sl fie пu mai miсй de 75% diп чаlоаrеа viitortrlui
сопtгасt;
-corrrpletiгii соrеsрuпzйtоаrе а fоrmulаrеlоr de deviz пr. 8 Ei 9, in conformitate cu рrечеdеrilе pct.
l l ,,Сеriп}е privirrd calculul costului" din anunlul de раriiсiраrе. Indeosebi, sё atraga aten}ia la
intoctnirea capitolelor 1-9 din fоrmulагul пr. 9, cale urmeazd'a fi completate obligatoiiu, dеоЫесе
cotllirr о serie de clreltuieli ale аtrtrерrепогului ;i in caz de irrclr;deгe а chcltuieliloг errrrnlatc ctt
coeficierttul zеrо,l1lt Vа mai putea pгetirrde la tr-riiloacele fiпапсiаrе се rezultd c]in acestea I
-ргсzсrltiu,ii, itl conforrrritate cu prevederile pct. 11 din Anunlul de participaгe, а caracteristicilor
telrrrice репtru utilajul propus qi а documentelor confirrnative се atestй рrеlul асеStога, pentru poziliile
cu devieri de рrе! (Tabel пr. З).
-expurrerii iIr privinla pozifiilor, пr. З09, з|4, зl9 Еi З24 dirr devizul 2-1-5 _Echipamerrt еlесtriс de
for[i/Ilurrrinal еlесtriс interior, се atr fbst incluse cu чаlоагеа "zero", lпоdifiсайа acestora.
-rlroclificirrii poziliei 54 clirr devizul 2-1-З_irrсйlzirе, ventilare сопfоrm caietului de sarcint:,,Robiпet
s/аrёt сtt tllt|ё paпll,tt iпslctlalii de tпcйlzire сепtrаl, ауdпсl cliamelrttl попliпсtl cte ]/2''-4 bbt,cйli",
dеоаrесе in оfеrt1 figurеаzй: ,,Rоьiпеt cle trecere sau cle reliпere cu muJё репtru iпstala|ii cle tпcd,lzire
сепtrаl, ауdпd diametrul попtiпаl de ]/2''-] "-8 Ьuсй!i''.

Lct cJcttct rle ]],06,2022 а prezentat fоrпrulаrеlе с]е dcviz rrr. 8 Ei 9 modificate ;i totalizatoгul
luсгirilоr executate la obiecttrl proplls са experierr{й similarё, uulou."u contractualй а сйruiа
coгcsllLttldc pct. 4С.1 1.1 din DUAE.

La solicitaгca de а prezenta caracteristicile tehnice pentru Lltila.itrl ргорLls qi а docrrnrctllclot.
conf]rrrrative се atestё prelul асеstога, ir. Nota inforrnativё пr, 1б clin 11 .0(1.2022;i ciocr-tnlentelc
anexate, а nrenlionat cd ,,preturile la materiale ;i ul,ilaje propuse аъt .fosl stctbili.te lъtiiпd iп ссtlсъtl
riscurile yalutare, cheltuieli cla lruпspclrl, devctпtare, llletlleпcm!ёt, sitttctlia ctclttctlci diп zоп[l ,si рriп
tl,egclciel,ect. сu. cei п,tаi, 1,1la.ri .ftп,пizоri diп Uпiuпеа Еurореапd, dar ;i rliп alte trdri, Месапisйеk,
echiptttllertlc:lc: ;i ttlilctjele vor Ji prestale iп strictd coiformitata ci pctrctпlelri,i |еhпiсi solicilctIi,
соп.[оrm caietul de sarciпi ;i proiectului tеhпiс". Nespecificirrd iaiaqi utila.jul propus ci dоаг
caracteristicile tehnice сёгота acestea trebtrie sй согеsрttпdй. suplinrentar, а precizat'cб,,,crectrect
rеsъtr,уеIоr la pclziliile 309, 3]4, 3t9;i 324 diп dellizul 2-I-5 a.fosi опlisd, cct rezultat.fiiпd iпсlusе cuyaloctrea,,zero". De аsепtепеа, t;i asumci ре сlерliп aceste оmisiuпi;i gаrапtеаzd efecltmrea
chcltuielilor репlru асеsle reSl,lrse, сliп sursele proprii, JLird а /i ,Бliriшrп ,r,rru jinoпciara
supl,iпtellIctl,e cle lct clutorilatea сопtrасtапtd" . |at la data de 1з.06,2о22, а specific at с6: ,, Devizul пr. 2-
1-5_Есhiраmепt electric dе.fоrУd/Ilъtmiпаt eleclric iпtеriоr albst corectai. Resursele репtru poziliile
rеslэесtivе аu fost create, dar iпсlusе cu vаlоаrеа "0", репtrL! а пu sсhiпоЬа pre1ul total al deyiъtltti".

Nurnйrr_rl de bucili irrdicatб la pozilia 54 din clevizul 2-1-3 iпсёlzirе, ventilaIe, а fost rnodillcati
cotrfbrnr caietultri de sarcini,

Lu clalct cle l3.0б,2022, agentul economic а fost informat сu privire 1а:
-l]ecoirrciclcll!a poziliiloг trг. З-5 din devizul trT. 2-1-1_Solulii агhitЬсturаlе ('I'abelr-rl пг. 4) Ei а соduгilог
ре l,еSursе dirr devizele de clreltuieli епumегаtе itr tabelul пr. 5;
-necesitatea рrеzепtйгii certificatului dirigintelui de Еапtiеr atestat in dotnenittl ,,sistemelor de detectarc
Ei sernnalizare/sttpraveglrere video;
-rcvizuirea irri'orrna!iei prezentate cu privire la caracteristicile tehnice pentru utilajul proptrs gi
docutllctllr,:li: cotlfjrnlative се atestЙ рrеlul acestora;

Dгерt Llrпlаге, la clatct cle ]3.0б.2022, agentul ecotromic а transnris devizul пг. 2-1-S_Eclripamerlt
electric de for{й/Iluminat electric interior, in саге poziliile nr. З09, з14, з19 qi З24 au fost incluse ct-t
чаlоаrе (Tabelul пг. 6), iar la data de 15. 0б.2022:
- devizr"rl rrг. 2-1-1tSolu[ii агlritесturаlе cu pozigiile nr. 3-5 corectate in conformitate cu cele din
anttnlul de participare;
- certificatul dirigintelui de qantier atestat
semnalizare/suprave ghere video ;

in domeniul ,,sistemeloг de detectare si



- devizele de cheltuieli enumerate in tabe]ul пr. 5 ?n саrе au fost corectate соdr:гilе ре rеsuгsе, iIl
соrеsрuпсlеrе cu cele dirr atrurrlul de pal,ticipare;
- fоrrпulаrеlе de deviz пr. 8 ;i пr. 9 (сопfогпr ultimelor modificйri);
- trota iп{Ьгrllаtivir Irr. 18 din 15.06.2022,рrlп care а comunicat cd,. ,,Prelurile lct пlaterialele, utilc|ele
;i есhiрап,tапtеlе propuse au fost stabilite ludпd iп cqlcul riscurile valъtlare, cheltъtielile cle traпsporl,
devama,re, mепtепап!й, silttalia асtuаlй diп zопй ;i рriп пеgосiеrеа cu cei mai mctri furпizoii rliп
Uпiuпаа Еurоресtпii, dar qi diп cilte |dri. Carctcteristicile tеhпiсе cJelaliate репtrtt ele, vor 1эu|есl Ji
рrеzепtаlе, odald cu, сопtrасlаrеа, lor de la Jurпizori ;i рriп сооrdопаiеа lor iп preaiabil съt
uulrlri|а|асt сопlrасlсtlllй, iпsd, gаrапtdпl сй ele vor Ji prestctte iп strictd cotdormitate iu parametrii
tehпici solicilctli, сопfоrm caietului de sarciпi;i proieitului tеhпiс. S.д. ,,оrizоппl Lux" gar'пteazci
execul,area luсrёi,rilоr iп strictii сопfоrmitаtе сu legislayia ;i поrmаtiуеlе iп coпstruclii iп vigoctre,
dеliпdпd atdt capacitalea tеhпiсёt, umапd dar ;i fiпапсiаrd репtru iпdерliпirеа obliga1iuпilor
сопtrасtuulе",

Rеmаrсй: Vаlоаrеа devizelor de clreltuieli in саrе au fost coTectate codurile ре reSuISe (Tabelul пr.
5) qi ссlе jnitial incluse cu vаlоаrеа ,,zero" (Tabelul пr. 6) а fbst modificatй, са rezultat valoarea оfеrtеi
s-a lllatjot,att cLr 11 З83,18 lei.

ReieEind din rezultatele ехаmiпёrii ofertei prin ргisпrа criteriilor de eligibilitate, devierilor de
pre{uri la capitolul ,,utilaj", репtru саrе agentul econotrrio nu а prezentat tipuгutilajului/documentele
corrflrnlative се atestй pre{ul aoestora ;i rru а irrdicat utilajul рrор,,r, оfеrtа dЪрusа de ,,Orizontul-Lux''SA. cade suЬ inciderrla pct. 1З5 din Regltlanrentul pгivind achiziliile publice de luсrdri aprobat рriпIIоtitгiiгса Cr,lvcгtlr:lui lir, бЗ8 dirr 26.08.2020, саrе рrечесlе са ,,grupuf de lucrtt rеsрiпgе оriсе оtЫtй
арrесiаti са 1rind neadecvatй, песопf-оrmй sau iпаъсерtаьilа Einir poate fi oalillcatd са оlъгtа се
conline abateri tleinsetnnate de la prevederile documentatiei de atribuire, еrогi sau orniteri се pot fi
inlйturate fЕгй а afecta esenla acesteia", luбпd irr calcul Ei prevederile pct. 1З4 din acelaEi Regularr-rer-rt,
се prevede сй, ?n sensul pct. 1зз, in cadrul aclrizi{iilor publice de luciйri, рriп abateri neinsemnate se
соlrsiсlсгй аЬаtегilс tninore dirr oferta tеhпiсб/lrпапсiаrй се intrunesc (cumulativ) urmйtоаrеlе condilii:

1) гергсziпtй соrесtdri ale uпоr abateri tehnice minore, iаr о eventualй rrrodificare а prelului iotal
al оlЪгtеi, indusй de aceste соrесtйri, пu schimbй clasamentul inilial al ofertanlilor;

2) cuantificarea tеоrеtiсй in valoare mопеtаrй а respectivei abateri/omisiuni nu depй;eqte 1% dirr
ргеlul total al ofertei;

з) cuarrtil'icaгea teoretic5 iп чаlоаге пrопеtагй а respectivei abateri/omisiuni rru depй'eqte suma de
l0000,00 dc lci clill 1lгс!ul 1otal al oIhtei.

Lr"rincl in considel,are constatdrile menlionate suрrа, оfеrtа clepusй de сйtrе ореrаtоrul economic
,,Orizontul-Lux" SA nu poate fi ассерtаtй, оr, potrivit prevederilbr art.44 alin. (1) din Legea nr.
\31l20]'5, ofertantul are obligalia de а elabola оfеrtа in сЪпfоrmitаtе cu рrечеdеrilе din docurrrЪrrtalia
de atribtlire, iar сопfогm dispoziliiloг агt. 69 alin. (6) tit. а) ;i Ь) din aceiagi lege, autoritatea
сопtrасtапtй nu ассерtй оfеrtа in cazul itr сагс оfъгtапlul nu indeplineEte cerint.l. аъ califlcare si
selccIic si оIi:гtа IlLl col,cSpLlrrde cerin{elol expuse in clocutnelrtalia dеЪt.ilruir".
8, Репtru elucitlarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr tlate privind соrеsрuпdеrеа ofertei

сu cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlului апоrmаl de scйzut) s-a
solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul
r5spunsului
operatorului

economic

0б.06.2022

,,Oгizontul-
Lux" SA

Fоrmulаrеlе de deviz nr. 8 Ei 9, contracte Ei
ргосеsе-чеrьаlе de гсоер!iе а lшсriгilоr la obiccLLll
proplls репtru соtll]гпrаrеа,,ехреriепtеi similare''.

Informalia
solicitatй

08.0б.2022

- Documente confirmative а valorii contractului
propus са ехреriеп!й sirrrilarй, in conformitate cu

рrечеdеrilе pct.27, саrе trebttie sй fie nu mai miсй
de 7 5Yо din чаlоаrеа viitoгtrltri сс-lпtгасt;

- Соmр l еtагеа coresl)un z.бtо ar е а fоrmulагеl оr de
deviz пr. 8 ýi 9, in confornritate cu ptevederile pct.

8



11 ,,Cerin{e privind calculul costului" din anunlul
de раrtiсiраrе.

-Рrеzепtаrеа, in conformitate cu ргечеdегilе pct. 11

din Anunlul de paгticipale, а саrасtеristiсilог
tehrrice pentru utilajul ploplls gi а dосurпепtеlог

сопfirrпаtiче се atest1 pre{trl acestora, репtгu
poziliile cu devieri de ргеt.

-Expunerea irr pгivinla poziliilor пr. З09, З 14,
319 Ei 324 dirr deviztrl 2-1-5 Echipatnent electric cle
for!й/Ilumirrat electric interior, се au fost incluse cu

чаlоаrеа " zero", mоdiliсагеа асеstоrа.

л -Modificarea pozitiei 54 din devizul 2-1-
з Incйlzire, ventilare сопfогm caietului de sarcini:

,,RсlЬiпеt фrd cu mufё репtru iпstalalii de ,tпсdlzirе
сепtrаl, ауii,пd cJiculletrtLl попliпаl de ]/2''-4

Ьuсйуi ", deoalcce irr оIЪгtй Iigurеаzй: ,,RоЬiпеl de
trecere sau de rе|iпеrе cu mu/ё репtru iпstclalii de
iпсdlzirе сепtrаl, ауdпd diametrъtl поmiпаl de ]/2''-

] " -8 bucdti " .

] 3.0б.2022

-Prezentarea certificatului dirigintelui de sапtiег
atestat in donrenittl ,,sistetnelor de detectare qi

sеmпаlizаге/suргачеghеге video ;

-Revizuirea inforrrraliei prezentate cu privire la
caracteristicile tehnice pentru utilajul рrорus qi

documentele confirnrative се atestй рrеtul acestora;

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru fiесаrе lot
11. Criteriul de atribuire aplicat:Cel mai bun rароrt calitate-pre{

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:

Reieqind din сеlе relatate mai sus, uппаrе а evaluёrii documentafiei prezentate de operatorul
economic participant la procedura de achizifie, а criteriilor qi cerinleior Ъе calificare acesta пu
corespunde cerinlelor solicitate, respectiv nu а fost posibil de calculat punctajul.

13. iп urmа examinf,rio evaluйrii qi comparйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Апulаrеа procedurii de achizi{ie publicf,:

in temeiul art.'71alin. (1) lit. с) ,, пiсiuпul dintre оfеrtап|i пu а tпtruпit coпdiliile de
calificare preydzute tп dосumеПtа|iа de atribuire", autoritatea contractantй а decis anulaiea procedurii
de contractare а luorёrilor privind reconstruclia Penitenciarului пr. 5, municipiul Cahul ;i iniiierea unei
noi proceduri de achizilie.componenta grupului de lucru:

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

f)епumirеа operatorului economic Motivul respin geriildescalifi cirii

,,Orizontul-Lux" SA

oferta nu a fost 
'(6) |i!..t) qi Ь) 4in Legea пr. 131/2015 privind

achizi{iile publice,, Дutоritаtеа сопtrасtапtd пu
ассерtd oferta iп cazul tп care; ofertaпtul пu

iпdерliпеstе с_еriп|еlе de саlфсаrе si seleclie,. oferta
пu соrеSрuпdе сеriп|еlоr expuse tп dосumепtаiiа de

atribuire".

Dепчmirеа ореrаtоrulчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere



,,0rizontul-Lux" SA

(IпfЬrmаrесt rцlеrа.l.оrilоr есопопliсi implicali iп procedura cle alribuire clespre deciziile gruръЛui cle
lucru репlru achizilii se realizeazd tп сопfоrплitаtе сu prevederile art, 3] а[ Legii пr. ]з| diп з iulie
2015 priviпd achiziliile publice)

15. TermenuI de a;teptare pentru incheierea contractului:
In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а@
пrаi_lrаг9 clccit рrаguгilе prevйzute la ar1. 2 alirr. (3) аГLеgii
щ.]Э1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

о 11 zile in cazul transmiterii
comunicёrii prin mijloace
electronice si/sau fax п

(selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ]з] diп зiulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а lеrmепеlоr cle a;teptare, Se фсluесud iп coto/brпlilctlecu |эrеvеdеrilе TITLULUI IV Capitolul I (Catcilarea Теl,п,tепuiui) ctt Cidului Civil at i?epublicii
Molclora).

l6. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

17 ' Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datii Seсоtпр|еl,еаzit cloar ill cazul iп care lct proc:eclura de achizilie рuьliсd сtъt fost aplicate criterii cJedurobilitclta ;,i s,-ct iпсhеiаl сtlп|rасl/сопll"асl.е реп|ru lot/loturi peпtrlt care abtJbs.l aplicate crilerii с]еdurabililate):

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Сu capital strйiп

Numйrul
9i data

сопtrасt
ului

Cod
срч

VаIоаrеа
contractului

Теrmеп de
valabilitate

aI
contractului

Iar2l
тчА

incIusi
v ТVА

Аu fost aplicate criterii pen
(achizitii verzi)? (DA/NU)
Vаlоаrеа dc achizi{ie сu ТVА ain coni.uвl сБпйБ u
lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD); (iпdica|i sulllct cbt ТVД)

codul Срy al lotulrri/lotuiiloi
criterii de durabilitate: l- ----- -
criteriul de atribuire pentru l@
fost aplicatc criterii de durabilitate: ^

Pre{ul cel mai scйzut п
costul се1 mаi scёzttt п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

рriп prezeпta dare de _sеаmd, grupal de lасru declard сd tеrmепаl de a;teptare репtrа tпcheiereacoп,tractulai"/coпtra.ctelor iпdicate а foyt respectat (ехсерtdпсI cazarile рrЪчЁzutе cle art, З2 аliп. (З)al Legi,i пr, l31 diп 3 iutie 2015 priviпd achiztiiite publice 1, precim ;i сd rп cazul dерuпеriicoпtesta|iilor ;i/sau recep|ioпdrii rapoartelor cle mБпitоrizа,rе,' aceaste'a аu Jbst ехаmiпаtе ;isоluliопаtе,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul cle luсru репtrа achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdgardriiprocedurii de acllizi|ie, fapt репtru care роаrtй-rdsрапdеrе сопfоrm preveclerilor legale tп irgiare,

сопdчсdtо

(}Vumе, Рrеп,uпl.е)
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. din.21057502 din 07.07.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantf,:

Dепumirеа autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneaga"

Localitate mчп. chisinбu
IDNo 1 003600 l 50783
Adresa mun. Chiqinйu, str.Testemilanu, 29

Numйr de telefon 022 40з 69,7

Numf,г de fax 022 40з 69,7

E-mail oficial aclizitiipr,rlэlicescr(Zi){пna i1, cotrr

Adresa de internet tl,ww.scr.ttrd
Persoana de contact (пuпле, рrепuп,lе, tеlеfоп, е-

mail)
Aliona Grigoraq, te1.022403697,
email : achizitiipublicescr(@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Procedura de achizitie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acorduIui-cadru

Вuпuri

Obiectul achizi{iei Produse alimentare pentru апul 2022r semestrul
п

Cod СРV 1 5800000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia deschisd)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alului guv еrпа m епt а l www. mt епd er. g оу. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD- 1 65409533 93 85

Link-ul:
htфs ://achi zit|i.mdl ro l pцblic/tender/21 0 57 5 02 l
Data publicбtii: 0|.06,2022

platforma de achizitii nublice utilizatй achizitii.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achйi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Nu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://sсr.md/раsеlrо-рlапuri-dе- achiziii-26 8

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: ВАР ж.32 diп26.04.2022
Link-ul:
https ://tender. gov.md/rolsystem/fi les/b арl2 0 1 4 lb ар
пr З2 O.pdf

Tehnici qi iпstrumепtе specifice de atribuire
(duрй caz)
sursa de finantare Buget CNAM;
Yаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 2.404.б10,00



3. Clarificбri privind documenta{ia de atribuire: пu suпt

4. Modificйri operate in documentafia de atribuire: пu suпt

5. Рffпf, la TermenuI- Iimitf, (data 21.06.2022, ora 08:00)о au depus oferta 15 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate
de сйtrе ореrаtоrii economici:

Nr. Denumirea operatorului
economic IDNo Asocia{iil

administratorii

1 ,,Acustic Tehnologie" SRL 1003б00041432 Akimov Igor

2 SC,,Adrika" SRL 1014б0002608б Cova; Adrian

3 ,,Alim Total" SRL 1014б00000912 Bahcivanji Serghei

4 ,rBaguette" SRL |014600оз,774| Bolsacova Ecaterina

5 SC "Brodetchi" SRL 1004б06001297 Ion Brodetchi

6 "Bujor - Тrапs" SRL 1 01 з6000з0309 ýtirbu Ion

7 "DANT Agro" SRL 1 003б09001 90з Ferfetchii Dmitrii

8 "Dorianis & Со" SRL 1 003б01 001 929 Buga Stepan

9 "Flоrепi" SRL 097]'з0,7544].09 Bita Bubuioc Odiseea

10 "Franzelu{a" SA 1 002б00004030 ýaulschi Vladimir

11 Sc ,GREEN PROD" SRL 101зб00008494 Tatiana Bunescu

|2
ICP "Panifcoop" а Urecoop

Din strйsепi
10036001з25б7 cazacu vasile

13 "Produse de Famile" SRL 1 01 0б0001 01 1 1 colcev Leonid

|4 FРС "Serviabil" SRL 1 003б00030995
Angheluta Tatiana

Anфeluta Ghеоrяhе

15 SC "Yilla Prodotti" SRL 101б600007719

Denumire document

Denumirea operatorului economic

,rAcustic
Tehnologie"

SRL

SC,,Adrika"
SRL

,,Alim Total"
SRL

,rBaguette"
SRL

Sc
o'Brodetchi"

SRL
Documentele се constituie oferta

(Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
рrорuпеrеа tehnicб prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt preZeпtat prezeпtat
Propunerea financiarй рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeп.tat

DUAE prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezentat
Gагап{iа pentrr: ofertб
(dupd caz)

preZeпtat preZeпtat
prezeпtat prezeпtat prezeпtat

cerere de parlicipare preZeпtat preZeпtat prezeпtat рrеzепtаt preZeпtat

2

Agrici Alexei, Agrici Vladimir



Dосчmепtе de calificare
Se уа сопsеrппа рriп: prezeпtat, перrеzепtа| пu соrеSрuпdе

Declaralie privind
valabilitatea ofertelor ,& prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat *

certificat de
inregistrare (decizie
de inregistrare)/
Extras de inTegistrare

prezeпtat preZeпtat prezeпtat {<

рrеzепtаrеа de dovezi
privind conformitatea
si calitatea produselor.

preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat ,К

Autoriza{ie sаtritarб satl
autorizalie sanitar-
чеtеriпагй sau
inregistrare ANSA

* рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепtаt *

Autorizafia sanitar-
veterinari ре unitate de
transport sau paqaport
sanitar la transport

prezeп.tat prezeпtat prezeп.tat

Certificat de de{inere а
abatorului sau contract
сu аsеmепеа abator

фепtru produsele din
саrпе) - pentru
ofertantul producitor
CefiiГrcat de dе{iпеrе а
laboratorului репtru
ргоdusеlе de panificalit'
sau contractul cu
institu{ie abilitatй
(pentru produsele de
panificatie)

preZeпtat

рrеzепtаt

Declaralie ре propria
rЁsрuпdеrе referitor la
etichetarea produselor

{< prezeпtat
prezeпtat

prezeпtat

Denumire document
Denumirea operatorului есопоmiс

'oBujor -
Тrапs" SRL

,DANT
Аgrо" SRL

"Dorianis &
Со" SRL

"Flоrепi'о
SRL

"Franzelu{a"
SA

I)ocumentele се constituie oferta
(se уа сопsелппа оriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

propunerea tehnici preZeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Рrорuпегеа financiarб preZeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

DUAE рrеzепtаt preZeпtat prezeп,tat рrеzепtаt рrеzепtаt
Garan{ia репtru оfеrtй
(dupd caz) preZeпtat prezeпtat preZeпtat

Neprezeпtat
dctr este

traпskrul iп
сопtul SCR

preZentat

сеrеrе de participare preZeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat оrеzепtаt
Dосчmепtе de calificare

Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеs|эuпdе
Declaratie privind prezeпtat prezeпtat {< prezentat *

аJ



valabilitatea о fеrtеlоr
certificat do
iпrеgistrаrе (decizie
de iшеgistrаrе) Extras
de inregistrare

prezeпtat preZeпtat * prezeпtat +

prezentarea de dovezi
privind conformitatea
si calitatea рrоdusеlоr.

рrеzепtаt prezeпtat * preZeпtat *

Autoriza{ie sапitаrй
sau autorizalie
sanitar-veterinarб sau

iпrеgistrаrе ANSA

prezeпtat prezeп,tat preZeпtat

Autorizalia salritar-
чеtеriпаri ре unitate
de transpofi sau
paqaport sanitar la
trапsроrt

prezeпtat prezeпtat * prezeпtat *

Cerlificat de de{inere
а abatorului sau
contract cu asemenea
аЬаtоr (pentru
produsele din саrпе) -
pentru ofefiantul
рrоduсdtоr

prezeп,tat

CertiГrcat de de{inere а
laboratorului pentrrr
produsele de panifica{ic
sau contractul cu
institulie abilitatй
(perrtru produsele de
panificatie)

prezeпtat

Declaralie ре propria
rйsрuпdеrе referitor la
etichetarea produselor

prezeпtat preZeпtat prezen.tat *

Denumire document

Denumirea operatorului есопоmiс

SC "GREEN
PROD" SRL

IcP
"Panifcoop" а

Urecoop
Din striseni

"Produse de
Fаmilе" SRL

Fрс
"Serviabil"

SRL

SC "Villa
Prodotti" SRL

Documentele се constituie oferta
(se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

рrорuпеrеа tehnicЁ рrеzепtаt рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat
рrорuпеrеа fiпапсiаrd prezeпtat prezeпtat 7,1rezeпtat preZeпtat рrеzепtаt
DUAE prezeпtat рrеzеп,tаt prezeпtat prezeпtat preZeпtat

Garanlia репtгu оfеrti
(йрd caz)

prezeп,tat preZeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Cerere de parlicipare orezeпtat preZeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat

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

Declaralie privind
valabilitatea оfеrtеlоr '( preZeпtat * prezeпtat prezentat

cerlificat de
inregistrare (decizie
de inregistrare) Extras
de inresistrare

* рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

prezentarea de dovezi * рrеzепtаt * рrеzепtаt prezeпtat

4



privind conformitatea

si calitatea рrodus0l0r,
Autoriza{ie sanitarб
sau autorizalie
sапitаr-чеtегiпаr1 sau
iпrеgistrаrе ANSA

)k preZeпtat '( рrеzепtаt prezeп.tat

Autorizafia sanitar-
veterinarб ре unitate de
trапsроrt sau pagaport
sanitar la transport

prezeпtat * prezeпtat рrеzепtаt

Certificat de delinere а
аьаtоrului sau contract
cu asemenea abator

фепtru produsele din
саrпе) - pentru
ofertantul producйtor

рrеzепtаt

Cerlificat de de{irrere а
laboratorului pentru
produsele de parrificalic
sau contractul cu
institu!ie abilitata
(репtru produsele de
panificatie)

prezeпtat

Declaralie ре propria
r6spundere referitor 1а

etichetarea produselor
'( prezeпtat * рrеzепtаt prezentat

(Iпformalia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пepfezeпtat, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de cali/icare)

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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economie

Рrе!ul
ofertei
(Iara

тVА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Corespunder
еа сu

cerinfele de
calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specifiea{iile

tehnice

Lot 1. Paste fйinoase
de grup А, ob{inute
din fйiпf, de grffu
tare (durum) de
calitate suреriоаrй
(clasa 1) sau de
calitatea intfii (clasa
2). Sortimente:
spashete. sfredelus.

,rAlim Total'o
SRL 43380,00 1500 kg g 0

,,Baguette" SRL 47505,00 1500 kg * *

Lot2. Fйiпй de grffu
calitate suреriоаrй,
ambalat (1.0 kg-2.0
kg).

,rAlim Total"
SRL 7050,00 600 kg + +

,rBaguette'SRL 8298,00 б00 kg о о

5



Lot 3. Fulgi din
0чЙz, calitate
superioara, ambalat
(ambalaj minim 1

ks. maxim Sks).

,,Baguette" SRL 27804,00 1400 kg * *

,rAlim Totalo'
SRL 28238,00 1400 kg & +

Lot 4. Сruре din griq
calitate sчреriоаrй, ,rBaguette" SRL 20745,00 1500 kg + +

ambalato ambalaj
minim 1kgo maxim
5kg.

,rAlim Totalo'
SRL 21210,00 1500 kg + &

Lot 5. Сruре din mei
calitate superioarf,,
ambalat, ambalaj
minim 1kg, maxim
5 kg.

,rAlim Total"
SRL 22971,00 1300 kg J +

ooBaguette" SRL 2з777,00 1300 kg '(
+

Lot б. Сruре de
аrрасаý calitate
suреriоаri, ambalat,
ambalaj minim 1kgo
maxim 5 ks.

,rAlim Total"
SRL 1б794,00 1800 kg + +

,rBaguette" SRL 17550,00 1800 kg + +

Lot7. Сruре de griu
calitate suреriоаriо
ambalat, ambalaj
minim 1, kg, maxim
5ks.

orAlim Total"
SRL 21459,00 2300 kg + +

,rBaguette" SRL 22425,00 2300 kg
'{

*

Lot 8. Сruре de orz
calitate superioara,
ambalat, ambalaj
minim 1 kg, maxim
5ks.

,rAlim Totalo'
SRL 158б1,00 1700 kg + +

,rBaguette" SRL 1б575,00 1700 kg Ф *

Lot 9. Сruре de

роrumЬ mйrчпti
calitate suреriоаrй,
ambalato ambalaj
minim lkg, maxim 5
ks.

,,Baguette" SRL 13670,00 1000 kg + +

,oAlim Total"
SRL 13950,00 1000 kg + J

Lot 10. Маzйrе
usсаtй ЬоЬ intreg,
qlefuiti, аmЬаIаtй,
ambalaj minim 1 kgo
mахim 5 kg, cu
fiеrьеrе rарidй.

,rAlim Total"
SRL 9240,00 800 kg + +

,rBaguette" SRL 9848,00 800 kg s g

Lot 11. Маzйrе
verde conservatй,
calitate sчреriоаrй,
ff,rй depuneri de
amidono iп Ьоrсап
de 0.7 ks.

,rBaguette" SRL 10602,00 б00 kg о s

,rAlim Total"
SRL 13500,00 б00 kg о *
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Lot12. Fasole
uýcate albe
ambalate, ambalaj
miпim 1kg, maxim
5 ks.

,rAlim Totalo'
SRL

987б,00 400 kg + +

,rBaguette" SRL 1027б,00 400 kg J 0

Lot 13. Castrave{i
marina{i - Ьоrсапе а
cite З litri. Masa
castrave{ilor > 1.б

kg.

,rBaguette" SRL 933б,00 800 kg + +

,rAlim Total"
SRL 94б4,00 800 kg + &

Lot L4. Fruсtе uscate
in asortiment (mеrе,

реrе) (ambalaj in
saci din hirtieo 5 kg-
10 ks).

,,Baguette" SRL 9932,00 200 kg * 0

Lot 15. Ulei din
floarea soareluio
rafinat, deodorizat,
ambalat, ambalaj de
lallitru-5litri.

,rBaguette" SRL 69840,00 2000 kg + +

,rAlim Total"
SRL 74840,00 2000 kg & &

Lot 1б. Chefir 2,5О/о,

ambalat in pachet de
nolietilenй 0.5 litri.

FРС'oServiabil"
SRL 74277,78 4200 kg & о

Lot 17. Lapte de vaci
pasteurizat 215О/о,

ambalat iп pachet de
polietilenй 1 litru.

FРС'oServiabil"
SRL 34l"333,33 24000 litri + +

Lot 18. Lapte de vaci
pasteurizat 215О/о,

ambalat in pachet de
polietileni 0.5 litri.

FРС "Serviabiloo
SRL 349259,26 23000 litri + +

Lot 19. Smflntffni de
lUYoo аmЬаlаtй in
pachet de polietilenб
0.5 ks.

FРС "Serviabil"
SRL 51851,85 1400 kg * *

Lot 20. Вrffпzй de
vaei de 57о,
pasteurizatб,
аmЬаlаtй а cite 5.0
kд.

FРС "Serviabil"
SRL 187500,00 2500 kg g о

Lot 2l. Zаhйr tos
din sfecli de zahar,
ambalat in saci а
cflte 50 kg.

FРС o'Serviabil'o

SRL 74000,00 4000 kg ?t *

,rBaguette" SRL 77040,00 4000 kg s g

ooAlim Total"
SRL 79240,00 4000 kg Ф +

Lot22. Jeleu (peltea)
din fructeo ambalat
sчь fоrmй de brichet
а сfitе 200 srаmе.

FАRД ОFЕRТД



Lot23. Hriqci ЬоЬ
intreg, calitate
sчреriоаrй, amhalat,
ambalaj minim 1 kg,
maxim 5 ks.

orBaguette"
SRL 62250,00 1500 kg 0 *

Lot24. Orez ЬоЬ
rotundo calitate
superioara, qlefuit
ambalat, ambalaj
minim 1 kg, maxim
5 ks.

,rBaguette"
SRL 5329| 2300 kg

Lot 25. Sаrе
аlimепtаri iodati,
pachet, polietilenй,
ambalaj de 1kg.

,oAlim Totaloo
SRL 8080,00 1000 kg + +

,rBaguette"
SRL 8280,00 1000 kg * *

Sc ,GREEN
PROD,, SRL 8400,00 1000 kg * *

Lot26. Piper пеgru
mйcinat (ambalaj de
50 sau 100 s.)

,rBaguette"
SRL 1000,00 5kg + f

Lot27. Fruпzй de
dafin, ambalat.

,rBaguette"
SRL 908,35 5kg + +

Lot 28. Acid citric
ambalato pachete а
cate 100 g sau
maxim 200 s.

,,Baguette"
SRL 640,02 бkg * *

Lot29, Ceai пеgruо
infuzieo calitate
suреriоаri, ambalat
iп pachete а cf,te 100
gr sач 1000 gr.

,,Baguette"
SRL зб334,00 200 kg

Lot 30. Сасао praf,
calitate superioari,
ambalat in pachete а
cflte 200 gr.

,rBaguette"
SRL 3624,90 30 kg & &

Lot 31. Pffine din
fйiпй de grflu
calitate suреriоаrf,,
feliatй, аmЬаlаtй.

SC orAdrika"
SRL 228000,00 20000 kg + +

"Dorianis &
Со" SRL 237б00,00 20000 kg $ 0

IcP
"Panifcoop" а

Urесоор
Din striseni

238000,00 20000 kg Ф &

"Franzeluta"
SA 248926,00 20000 kg s 0

SC "Brodetchi"
SRL 259200,00 20000 kg о 0

Lot 32. Pfiine din
fйiпй de grffu ;i

Iср
"Panifcoop"

59500,00 5000 kg & 6

*



sесаri, feliati,
аmЬаlаtй.

"Dorianis &
Со" SRL

б1450,00 5000 kg + +

SC,rAdrika"
SRL б1650,00 5000 kg + s

SC "Brodetchi"
SRL б4800,00 5000 kg * *

"Frапzеlu{а"
SA

68241,00 5000 kg & &

Lot 33. Pesme{i
simpli de calitate
suреriоаriо ambalali
in cutii sau siсu;оri,
minim2kg-maxim
10 kg.

icp
"Panifcoop"

59318,50 2500 kg Ф ф

SC o,Adrika"
SRL б9450,00 2500 kg + +

,rBaguette"
SRL 99525,00 2500 kg * $

Lot 34. Cartofi
proaspe{i de mаsf,
alungi{i, calibrul пч
mai pu{in de 50 mm
in saci, calitativi, de
mйrimе medie, fйrй
ýernne de alterare.

'ОВujоr -
Тrапs" SRL 118597,00 23300 kg + +

,rAlim Total"
SRL 161236,00 23300 kg Ф +

Lot 35. Sfeclй rоqiе
de mаsf, in saci,
calitativй, de
mйrimе medie, fйri
semne de аltеrаrе.

"Вujоr -
Transoo SRL 21840,00 4000 kg + +

,rAlim Total"
SRL 39б40,00 4000 kg J +

Lot 3б. Vаrzй albfl
рrоаsрйtiо mйrimе
medie nu infoiatй. in
saci, calitativй, fйrй
sеmпе de аltеrаrе.

"Bujor -
Transoo SRL 43320,00 б000 kg + +

,oAlim Total"
SRL 594б0,00 б000 kg & *

Lot 37. Моrсоч de
masf,, mirimе
medie. in saci,
calitativin de mirimе
medie, fйri semne de
alterare.

"Вujоr -
Тrапs" SRL 29б50,00 5000 kg + +

,rAlim Total"
SRL 53100,00 5000 kg J &

Lot 38. Сеарй
uscatб, mйrimе
medie .In saci,
calitativi, de mf,rimе
medieo fйrf, semne de
alterare.

"Bujor -
Trans" SRL |7790,00 3000 kg + +

,oAlim Total"
SRL 2б940,00 3000 kg $ *

Lot 39. Usturoi uscat
fйrй semne de
alterare, mйrimе
medie.

"Bujor -
Trans" SRL 1389,00 30 kg + +

,,Alim Total"
SRL 1805,70 30 kg * +

9



Lot 40. Vеrdеа{i
proaspitЙ (mЙrаr,

рйtruпjеl) fёri
serrrne de alterare.

"Buior -

Тrапs" SRL
29б30,00 500 kg + +

,rAlim Totaloo
SRL 31020,00 * &

Lot 4|. Оuй dietetice
de giiпй cu gr. de 53
gr - б3 gr.

"DANT Agro"
SRL 83333,33 50000 Ьчс + +

orAcustie
Tehnologie"

SRL
85000,00 50000 Ьuс J J

ooAlim Total"
SRL 89500,00 50000 Ьчс J J

Lot42. Меrе
proaspete, calitativi
fйrй semne de
alterare, mйrimе
medie.

"Bujor -
Тrапs" SRL 27760,00 4000 kg J &

,oAlim Total"
SRL 28520,00 4000 kg 0 $

,rBaguette"
SRL 43720,00 4000 kg J J

Lot 43. Dovlecei
proaspe{i calitativi
de mйrimе medie,
firй sеmпе de
alterare.

"Bujor -
Тrапs" SRL 16665,00 1500 kg & +

,rAlim Total"
SRL 381б0,00 1500 kg & *

Lot 44. Bostan,
mйrimе medieo
ambalaj saci, oval
sau sferic. Рulра
fructului galbenй -
portocalie.

,,Alim Total"
SRL 11480,00 1000 kg & *

,rBaguette"
SRL 22220,00 1000 kg & &

Lot 45. Ardei dulci
proaspeli ff,rй semne
de аltеrаrе.

"Bujor -
Тrапs" SRL 30100,00 2500 kg * &

ooAlim Total"
SRL бзб00,00 2500 kg J *

Lot 46. Ro;ii
proaspeteo сurаtе са
qi aspect, practic
fйri materii strйine,
vizibil sйпйtоаsе, de
mйrimе medie.

"Bujor -
Тrапs" SRL 32400,00 2500 kg + +

,rAlim Total"
SRL б3600,00 2500 kg & J

Lot 47. Castraveli
proaspe{i, calitativi
fйrй semne de
alterare сч mirime
medie.

"Bujor -
Trans" SRL 32994,00 1800 kg J &

orAlim Total"
SRL 45792,00 1800 kg * &

Lot 48. Реrsiсi
proaspe{i intregi,
fйrй parazi{i,livra{i
in stare
satisfйcйtoare la
locul de destinatie.

"Bujor -
Тrапs" SRL 16б70,00 1000 kg
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Lot 49. Рruпе
calitative, fйrй
sепше de alterare.

"Bujor -

Trans" SRL 12040,00 1000 kg *

Lot 50. Carcase de

рui rrВrоilеrО'
eviscerat, calitate
suреriоаri cu
fierbere rapidй,
refrigerat in cutii de
саrtоп cu greutatea
de la 1.5-2.0 ks.

o'Floreni" SRL 182500,00 5000 kg + +

"Produse de
Famileo'SRL 203350,00 5000 kg + +

Lot 51. Pulpe de
g5inf, refrigerate la
mахimum + 4"С,
temperatura
dеtеrmiпаtй in
profunzime.

SC "Villa
Prodotti" SRL 239000,00 б000 kg + +

"Floreni" SRL 240000,00 б000 kg + J

"Produse de
Famile" SRL 2б5020,00 б000 kg Ф J

8. Репtru elucidarea uпоr песlагitili sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului anormal de
scйzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: пu suпt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot м
репtru mai multe loturi cumulate м
Pentru toate loturile м

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scйzut ff

Data
solicitf,rii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrчlчi economic

22.06.22 Adrika SRL А indica pentru lotul nr.
31 codul NCM oferit
(conform certifi catului
de conformitate)

Ореrаtоrul economic а prezentat
actele solicitate la tеrmеп.

22.06.2022 ICP "Panifcoop" А indica pentru lotul nT.

32 codul NCM oferit
(сопfоrm certifi catului
de conformitate)

Operatorul economic а prezentat
actele solicitate la tеrmеп

22.06.2022 ICP "Panifcoop" concretizarea
termenului de
valabilitate а1 ofertei

Operatorul economic а prezentat
actele solicitate 1а tеrmеп

t1



12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пu se aplicd

1,3. Rеечаlчаrеа ofertelor: пu se aplicd

14. iп чrmа ехаmiпйriо evaluйrii;i соmраrf,rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
аtriЬuirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепчmirеа lotului Denumirea
ореrаtоrului

economic

Cantitate;i
unitate de
mаSurа

Pre{ul
uпitаr
(fйrй
тчА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе!чl total
(inclusiv
тчА)

Lot2, Fйiпй de grf,u
calitate sчреriоаrй,
ambalat (1.0 kg-2.0
ks).

,rAlim
Total" SRL б00 kg 11,7 5 7050,00 84б0,00

Lot 4. Сrчре din griq
calitate suреriоаrй,
ambalat, ambalaj
minim lkgo maxim
5ks.

,rBaguette"
SRL 1500 kg 13,83 20145,00 24900,00

Lot б. Сruре de
аrрасаý calitate
sчреriоаrй, ambalat,
ambalaj minim 1kg,
maxim 5 kg.

ooAlim Total"
SRL 1 800 kg 9,зз |6794,00 201б0,00

Lot7. Сrчре de grf,u
calitate suреriоаrй,
ambalat, ambalaj
minim 1, kg, maxim
5ks.

Alim Total"
SRL 2300 kg 9,зз 2|459,00 257б0,00

Lot 8. Crupe de orz
calitate superioara,
ambalat, ambalaj
minim 1 kg, mахim
5ks.

,rAlim Total"
SRL 1700 kg 9,зз 15861,00 l9040.00

Lot 9. Crupe de

роrumЬ mйruпt5
calitate suреriоаrй,
ambalat, ambalaj
minim lkg, maxim 5
ks.

,rBaguette"
SRL 1000 kg lз,6,7 1з670,00 1б400,00

Lot 10. Маzйrе uscatй
ЬоЬ intrego qlefuitй,
аmЬаlаtй, ambalaj
minim 1 kg, maxim 5
kg, cu fiеrЬеrе rарidй.

,,Alim Total"
SRL 800 kg 1 1,55 9240,00 997б.00

Lot 12. Fasole uscate
albe ambalate,
ambalaj miпim 1kg,
mахim 5 kg.

,rAlim Total"
SRL 400 kg 24,69 9в7б,00 10бб8,00
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Lot 13. Castrave{i
marinali - Ьоrсапе а
cf,te 3litri. Masa
castravetilor 2 1.б kq.

,,Bagueffe"
SRL 800 kg ||,67 9зз6,00 11200,00

Lot 15. Ulei din
floarea soarelui,
rafinat, deodorizat,
ambalat, ambalaj de la
1litru-5litri.

,rBaguette"
SRL 2000 kg з4,92 69840,00 83800,00

Lot |7. Lapte de vaci
pasteurizat 2r5О/о,

ambalat in pachet de
polietileni 1 litru.

Fрс
"Serviabil"

SRL
24000litTi 14.22 341зз3,33 368640,00

Lot 18. Lapte de часi
pasteurizat 2,,5О/",

ambalat in pachet de
polietilenй 0.5litri.

Fрс
'oServiabilo'

SRL
2З000litri 1 5,19 з49259,26 377200,00

Lot 25. Sare
аlimепtаrй iodatй,
pachet, polietilenй,
ambalai de 1 ks.

ooAlim Total"
SRL 1000 kg 8,08 8080,00 9700,00

Lot26. Рiреr пеgru
micinat (ambalaj de
50 sau 100 s.)

,rBaguette"
SRL 5kg 200,00 1000,00 1200,00

Lot 21. Fruпzй de
dafin, ambalat.

,rBaguette"
SRL 5kg 181,б7 908,35 1090,00

Lot 31. Pffine din fйiпй
de griu calitate
sчреriоаrf,, feliatй,
аmЬаlаtй.

SC,,Adrika"
SRL 20000 kg 1 1,40 228000,00 246200,00

Lot32. PAine din fйiпй
de grf,u;i sесаrй,
feliatйo аmЬаlаtй.

icp
"Panifcoop"

5000 kg |2,85 59500,00 б42б0,00

Lot 33. Pesme{i simpli
de calitate suреriоаrйо
ambala{i in cutii sau
s5сugоri, minim 2 kg -
maxim 10 ks.

icp
"Panifcoop"

2500 kg 25.62 59з 1в,50 64063,75

Lot 34. Cartofi
proaspe{i de mаsi
alungifi, calibrul пu
mai pu{in de 50 mm in
saci, calitativi, de
mirimе medie, fйrй
sеmпе de аltеrаrе.

"Bujor -
Trans" SRL 23300 kg 5 0с) 1 1в597,00 128150,00

Lot 35. Sfeclй ro;ie de
masi in saci,
calitativй, de mflrime
medie, frrf, semne de
alterare.

"Вчjоr -
Trans" SRL 4000 kg 5,46 21840,00 23600,00

Lot 3б. Vаrzi аlЬi
рrоаsрitf,, mirimе
medie nu infoiatй. in
saci, calitativi, firй
ýеmпе de alterare.

"Bujor -
Trans" SRL 6000 kg 7822 43320,00 46800,00

1з



Lot 37. Моrсоч de
mаýЙ, mЙrimе medie.
iп saci, calitativi, de
mйrimе medie, fйrй
sеmпе de alterare.

"Вujоr -
Trans" SRL 5000 kg 5qз 29650,00 32000,00

Lot 38. Сеарi uscati,
mirimе medie.In
saci, calitativi, de
mйrimе medie, fйrй
sеmпе de alterare.

"Bujor -
Trans" SRL З000 kg 5gз 17790,00 19200,00

Lot 40. Vеrdеа{i
рrоаsрйtй (mirаr,
рйtruпjеl) fйri semne
de alterare.

"Вчjоr -
Trans" SRL 500 kg 59,26 29630,00 32000,00

Lot 41. Оuf, dietetice
de gflini сч gr. de 53
sr-63sr

"DANT Agro"
SRL 50000 buc 1,6,| 8333з,3з 100000,00

Lot 4б. Roqii
proaspete, сurаtе са ;i
aspect, practic fйri
materii strйiпе, vizibil
sanatoase, dе mаrlmе
medie.

"Bujor -
Trans" SRL 2500 kg 72,96 32400,00 35000,00

Lot 50. Carcase de pui
,rBroiler" eviscerat,
calitate suреriоаrй сu
fiеrЬеrе rарidй,
refrigerat in cutii de
carton cu greutatea de
la 1.5-2.0 kg.

"Floreni" SRL 5000 kg з6,50 182500,00 219000,00

Lot 51. Pulpe de gйini
refrigerate la
mахimчm *4оСо
tеmреrаturа
determinatf, in
profunzime.

SC "Villa
Prodotti" SRL 6000 kg з9,90 239000,00 287280,00

Дпulаrеа procedurii de achizilie рuЬliсd:
Аrgаmепtаrе:

1) Pentru lotul пr. 22 -Iп temeiul art.1| alin.(l) lit.a) а1 Legii nr.131 din 03.07.2015 privind
achizi{iile publice, se anuleazй atribuirea contTactului. Autoritatea сопtrасtапtd, diп propria iпi|iativd,
апulеаzd procedura de atribuire а coпtractului de achizilii publice, dасй ia aceastd decizie iпаiпtе de
data traпsmiterii соmuпiсdrii priviпd rezultatul aplicdrii procedurii de achizilie рuЬliсd, dacб пu а
fost depusf, nici о oferti

2) Pentru loturile пr.1, 3, 5, 11, |4, 16, 19-24,28-30, 39, 42-45, 47-49 - In temeiu| aft.'ll
alin.(l) lit.d) а1 Legii пr.lЗ1 din 03.07.2015 privind achizitiile publice, se anuleazй atribuirea
contractului dеоаrесе dерйsеsс сч 307о чаlоаrеа estimatй а achizitiei. саlсчlаti сопfоrm prezentei
legi:

Totodatй, grчрчl de lчсrч decide а ini{ia о рrосеdчrй de achizi{ionare RЕРЕТАТД pentru
loturile fйrй оfеrtй sau anulate.
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

1б. Теrmепul de а;tерtаrе pentru incheierea contractului:

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

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

..Acustic Tehnolosie" SRL 22.06.2022 e-mail" SIA RSAP
SC ".Adrika" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
..Alim Total" SRL 22.06.2022 e-mail" SIA RSAP

""Baguette'SRL 22.06.2022 e-mail. SIA RSAP
SC "Brodetchi" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
"Вuiоr - Тrапs" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
"DANT Аsrо" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP

"Dorianis & Со" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
"Flоrепi" SRL 22.06.2022 e-mail" SIA RSAP

"Franzeluta" SA 22.06.2022 e-mail" SIA RSAP
Sc ,GREEN PROD" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
iCP "Panifcoop" а Urecoop

Din striseni 22.06.2022
e-mail, SIA RSAP

"Produse de Famile" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP
FРС "Serviabil" SRL 22.06.2022 e-mail, SIA RSAP

SC "Villa Prodotti" SRL 22.06.2022 e-mail. SIA RSAP

In cazul iп care valoarea estimatё а contractului
este mai miсб decбt рrаgurilе prevбzute |а art.2
alin. (3) al Legii ш. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

J б zil'e in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
/|| zile iп cazul netransmiterii comunicёrii

prin miiloace electronice si/sau fax п
In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute 1а аrt. 2 а|lп. (3) al Legii ш. 131 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
J lб zi]re in cazul netransmiteTii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

i[пtrерriпdеrе
л:

Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striiп

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadrufirй ТVА inclusiv

тчА

SC rrAdrika"
SRL

autohton 06 -0151l22 07,0,7.2022 1 5 800000-6 228000,00 246200,00 з1,.|2,2022

,rAlim Total"
SRL

autohton 06 _ 15з122 05 06 2022
1 5800000-6 88з60,00 103 764,00 з|,12.2022

,,Baguette" SRL autohton 06 -014,7l22 05 0,7 2022
1 5 800000-6 1 l 5589,35 138590,00 з|,12.2022
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"Bujor - Тrапs"
SRL

autohton 06-148l22 06,0,7,2022
1 5800000-6 29з227,00 3 16750,00 з|.12.2022

''DANT Agro"
SRL

autohton 06 _ 155122 01.07.2022
1 5 800000-6 833зз,3з l00000,00 з1.|2,2022

"Floreni" SRL autohton 06 _ 150122 05.07 .2022
1 5800000-6 l 82500,00 2 19000,00 з1.|2.2022

][СР "Panifcoop"
а Urecoop

Din striseni
autohton 06 l54l22 05,0,7 ,2022 l 5800000-6 l 18818,50 |28з2з,,75 з|.|2,2022

FРС "Serviabil"
SRL

autolrton 06 _ 149122 05.01,2022
1 5 800000-6 690529,00 745 840,00 з|.|2.2022

SC "Villa
Prodotti" SRL

autohton 06 _ 152122 05.0,7,2022
1 5800000-6 2з9400,00 287280,00 з1.|2.2022

18. Informalia privind achizifii publice dчrаЬilе (achizifii verzi) (rubrica dаtй se completeazй
doar iп cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd au fost aplicate criterii de durabilitate Ei
s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

Рriп prezeпto dare de seamii, grupul de luсru dесlшrd сd tеrmепul de a;teptare репtru tncheierea
сопtrасtuluVсопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum ;i сd tп cazul depunerii coпtestaliilor ;Уsаu
recep|ioпdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, acestea аu fost examinate ;i sоluliопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achili|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedarii
de achizitrie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсitоrul grupului de luсru

19. Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)?

Nu

Yаlоаrеа de achizilie сu ТYА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulЛoturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

8a*''*'.ф
*;'чкжtЫ

89.*,*4

1б

И4-'



l. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtd:

Date сu privire Ia procedura de atribuire:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Gimnaziul,,V.Alecsandri''
Localitate s.Taraclia de Salcie

1012620010715
s.Tar4clia de Salcie str.Stefan Cel МаrеNumir de telefon 06092з504 ,0799з12оз

Numйr de fax
E-mail oficial mnazitrltarac l i а@, gmai l. соm
Adresa de internet
Persoana de contact (птtпле, p*r",rrq trk\"r, Condorachi Elizaveta 060923504

imnaziultaraclia(@ gmail. com

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice
Nr. 01 diп О8,07.2О22

3. clarificdri priyiпd dосumепtаliа de alribuire: па aufost
(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarfficdri)

Data solicitirii clarifi сйrilоrDепumirеаореffi
Ехрuпеrеа succintй а solicitaiii СБ сБiБа.е
Ехрuпеrеа suссiпtй а {йspunsului
Data transmiterii

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrqrеа оfеrtеlоr de рrеluriProcedura de achizitie rереtаtй (
Tipul obiectuIui contractului C. *ЬИitiЫ
acordului-cadru

Luсrйri п

ObiectuI achizi{iei Lucrari de reparatie la GimпаiББТаrасПа ф
Cod СРV 4_S200000_9

Expunerea mоtiчului/t.-еiuluГ-ffiЙ
alegerea procedurii de atribuire (iп cazttl
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisй)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se чсГtпdхаliп cadrul
р о r t а l ul u i $Ч v- € r П а lП € П t al yl yt, 1,1,. tl,t | е п cl е r, go ч. п cl )

Nr: 210589l 5

Link-ul : осds-ЬЗwd р.| -М D-.1 бЪФ6463343 1

Data publicйrii : 2З.О6.2О11
Platforma de achizi{ii publice,.tiП-И
Anun{ de inten{ie publicat iпВЬР (duрй caz) Data:0l .07.2022

Tehnici;i instrumente specifi.e С" Л.ibui..

sursа de finantare пВugеt Local
Vаlоаrеа estimatй (ei, fara ТЙ ЗЗ27З7.75lеi

4, Moditicdri operate iп dосаmепtаliа de atribuire: па аu fost



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

5, Рdпd la termeпuL-Limitd (data 01.07.2022 , ora 10 : 00 ), аu clepus oferta З ofertaп|i:

б. Iпfоrmа|ii priviпd ofertele depuse Ei dосаmепtеIе de calilicare qi феrепtе D(./лЕ prezentate de cdtre
operatorii есопоmiсi:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de
informare (4uрёt caz)

[Iпdiсаli SurSa tnilizatd ;i data pubticdriiJ

Termen-limitй de depunere;i a.r.bid... а
оfеrtеlоr prelungit (dир ii caz)

[Iпdiсаli пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{iil
administratorii

1. SRL San Construct Grup 101 16000241 17 Gandrabur oxana) тrепd - construct 1 0 1 4603002065 Niculita chirill
J. SRL LIAICUL 1 0036 1 0002698 Tulus Dmitri

1
Certifi cat de inregistrare
а intreprinderii

Copie emi
Stat, confi
semnёturi_

sй de Camera inregistйrii de
rmаtё prin aplicarea
;i gtampilei participantului Obligatoriu

2
certificat de atribuire а
contului bancar

Copie eliberati de banca delirratoare de
cont Obligatoriu

J

certificat de efectuare
sistematicй а plafii
impozitelor,
contribu!iilor

Copie eliberatй de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certifi catului-conform
cerinlelor Inspectoratul Fiscal al
Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Оfеrtа de pre!
Сопfirmаtй prin semnatura Ei qtampila
participantului Obligatoriu

5

DeclaTalia privind
conduita eticй;i
neimplicarea in practici
frauduloase qi de
conrpere

Сопfоrm F3.4 din Documentatia
Standard Obligatoriu

6
Autorizalia /1а lucrбri sus
mentionate/

Copie confirmatй prin semnatura qi

ýtampila participantului Obligatoriu

7
Grafic de executare а
lucrйrilor FЗ.З

Сопfirmаtй prin semnatura qi qtampila
participantului Obligatoriu

Declaralia de
neincadrarea in situatiile
се determinй excluderea
de la procedura de
atribuire,ce tin in
aplicarea art.18 din
Legea nr.13 l din
03.07,20 i 5.

Сопfirmаtб prin semnatura Ei gtampila
parlicipantului F3.5 Obligatoriu

9
Formularul informativ
despre ofertant F3.7

Сопfirmаt prin semnatura 9i ;tampila
ofertantului Obligatoriu



Denumire dосчmепt SI{1. San Соlrstrшсt
(iгr,rр

Trend - Construct SRL LIAICUL

DUAE рrе:е l,|tclt рrеzепtаt рrеZепtаt
Certificat de iпrеgistrаrе а
intreprinderii

рrеzепl.аI
prezeпtat

рrеzепtаt

certificat de atribuire а contului
Ьапсаr

preZe 11tal

рrеzепtаt
рrе:епtаt

сеrtifiсдt de efectuare
sistematicй а pln(ii impozitelor,
contri bufiilor

рrеzепtаl
рrеzепtаt

prezeпtctt

Ultimul rароrt fi nanciar prezelltat prezeпtat рrеzепtаt
Oferta de рrеt рrеzепtа[ prezentat рrеzе пtсlt
Declara{ia privind conduita eticй
5i е соruреrепеimрliсаrеа in
practici frачdulоаsе si d

preZeпt(tt рrеZеп|аt рrеZепtсlt

Autoriza{ia /la lчсriri sus
mеп{iопаtе/

рrеZепlаt рrеzепtаt рrеzепtаt

Grфс de ехесчtаrе а lчсrЕriIоr
F3.3

рrеzепtаt prezeпtat prezelltal

Fоrrпulаrul irЁormativ despre
оfеrtапt F3.7

рrеzепlаt рrеZепtсtt рrе:епtаt

Declara{ia privind obliga{iile
сопtrасtчаlе fa{i de al{i
Ьепеfiсiаri F3.8

pl,eZeпtat рrеzепtаt рrе:епtаl

Declara{ia privind lista
рri псiраlеlоr lчсrйri executate

in uItimul ап de activitate
F3.1 0

Dесlаrа{iа privind personaIul
de specialitate qi/sau а

ехреr{ilоr рrорus/рrорuqi
репtru imрlеlпепtаrеа

contractului F3.12

рrеzепtаt

рrеzепtаl

рrеzепlаt

prezeпtclt

рrеzепtаl

Dесlаrаliа privind dotйrile
specifice, utilajul gi

echiparnentul песеsаr pentru
indeplinirea соrеsрчпzйtоаrе
а contractului FJ.l l

prezelltclt рrеzепtаt рrеzепtаt

Document 1

Document п

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate сu сеriп!еlе diп
documeпta|ia de atribuire ;i se vа сопSеmпа priп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпсIе (tп'саzul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеSрuпdесеriп!еlоr de calфcare))

8. Iпfоrmа|iа рфiпd corespuпderea ofertelor сч ceriп|ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrй ТYА)*

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 SRi, San Cotlstгuct

Gгtrр
2зз914.\7 m2 + +

Trend - Construct 266247.|| m2 + +
SRL LIAICUL 274054,00 m2 + +



(IпfоrmаУiа priviпd "СоrеsрLtпdеrеа сu сеriп|еlе de calfficare" si "Corespuпderea сu specфcaliile i
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп; ,, + " |п cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

9. Репtrш elucidmea цпоt пeclaritd(j sси сопýrrпвrев KKcr dc(s prtvtKd,cotesptl1deteý,ore1tt1c11
сеriп|еIе stabilite tп dосumепtаtiа de atribuire (iпclusiv jastiJicarea preyalii апоrmаI de scdzat) s-a
solicitat:

Data
soIicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa(ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatoruIui economic

l0. Ofertaп{ii respiпsi/descaliJica|i: пч а,m fost

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi cйrii

11. Modalitatea de еvаlааrе а ofertelor:

pentru fiecare lot п

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

,, 
12. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scйzut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароП calitate-pretr п

_ Cel mai bun raport calitate-cost п
(Iп cctztll iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai mtite crilerii cle atribuire, se yor
iпсliса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l3. Itфrmа|iа priviпd.factorii cle eyпlttare прliспli:

(se va соmрlеtа репtru loltu,ile ссп,е au.fost crtribuite iп baza crileriilor; cel mai btm raport calilate-
pre| sat,t cel mаi Ьчп raport calitate-cost)

] 4. RееупI uarea oferte|.or:

(Se yct completct iп cazul iп care ofertele att.fost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

t5. iп urma ехаmiпdri, evaludrii si compardrii ofertelor clepase iп cadral procedurii de atribaire s-a
decis:

Atribuirea contraotului de achizilie pubIicй/acordului-cadru:

Factorii de evaIuare vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
SRL San Construct Gruр 100%

vаlоагеа ottrter 80% 80%
Execl-Itarea luсririlоr de рачаrе (ех1

sinliIari): se ча рrеzепtа uп contlac
ltlcrбri slnriIare - luсriri de рачаrе .

r аlоаrе lltjttillt5 I 000 000,00 lei - l

iп ultinlii 3 апl sl рrосеsеlе-чеrЬаlе
tегrп iпаrеа l uсriгilоr,

l0% I0%

Dctillerea сеrtitiсаtеlог pгivirrd
lllat-tagenlenttll calititii lSO 900l
00l

5% 5%

Реriоаdа de gaTantie аsuрrа Iuсriril
ча ргеzеntа о declaratie privind gаr
l uсriri ] оr

5% 5%

Denumirea operatorului econo 111с n TotaI
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate;i
unitate de
misurй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1 SI{L San
CorrstTuct Gгuр

m2 233974.17 2з3974.|7 280769,00

Anularea procedurii de achizilie publicй:

tn temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

16. Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupalai de luсru репtru achizi{ii:

(Iп.fоrпlаrеа operatorilor ессlпопliсi implicctyi iп procedura de aП,ibuire despre deciziile grupului de
luсrч репtrч achiziyii se realizeazii iп сопfоrmitаtе сч prevederile art.'3] al Legii пr. 131 diп 3 iulie
2() I5 priviпd achiziyiile publice)

]7, Теrmепul de aqleptпre репtru iпclteierea coпtractultti:

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea lеrmепеlоr рrеvёizъttе de Legea пr. I3] diп 3
ittlie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а |еrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаziiiп coпformitale
cu preveclerile TITLL|LUI П Capitolul I (Саlсчlсч,еа Termeпtltti) al Codtlui Ciyil al Republicii
futoldoyct).

Denumirea operatorului
|| | economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SIli- San C'otlstrlrct (jruр 0|.07.2022 e-mail
Trend - Construct 0I.0].2022 e-ma l
SRL LIAICUL 0L01,2022 е-mа l

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este mai micб decit pragurile pTevйzute \а aft.2
alin. (3) а1 Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

п б zile in cazul transmiterii comunicбrii
miiloace electronice si/sau йх п

prin

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice 9i/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatй а contra'ctului
este egalй sau mai mаrе dесбt pragurile
рrечйzutе la art. 2 alin. (3) al Legii пт. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
prin mi.iloace electronice gilsau fax п

] 8. Сопtrасtul de acltizi|ie/acordul-caclr u tпсllеiпl:

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Numйrul
qi data

contractului/
асоrduIui-саdru

Cod СРV
vаlоаrеа contractului теrmеп de valabilitate

al
contractului/acordului-

cadruinclusiv ТyА

SRL San
construct

Gruр

пг.1 0

08.0,],2022 45200000-9 2зз974.1] 280769.00 з1,|22022



19. Iпforma|ia priviпd achiziyii publice durabile (achizi|ii verzi) (rubrica сIаtd se completeazd cloar iп
cazul tп care la procedura de achiziyie publicd aufost aplicate criterii de darabilitate qi s-a tпcheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lotлotari репtru care aufost aplicate criterii de clarubilitate):

Рriп рrеl,епtа dare cle sеаmd, grupal de luсrч declard ,а 
'nr*"o*t 

de aqteptare репtrа iпcheierea
со пtract aI ui/с о пtr acte lor iп dic at е а fo s t r es р е ct at (

ехсерtапd cazarile prevdzute de art. 32 аliп. (3) aI Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi{iile рuЬliсе ),precam qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/saa rесер|iопdrti rapoartelor dъ moпitorizare, айаýеа аu
fost ехаmiпаtе qi sоlа|iопаtе.

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grapul de lacra репtrа achizilii сопlirmd corectitudiпea desfфardrii procedarii
de асhiфiе,fарt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducatorul gruрului de lucru репtru achizifii:

condorachi Elizaveta

Au f9lt aplicate criterii репtru achizi{ii рuЬliсе durabile (achizi{ii
verzi)? 0A/NUl

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТvА din сопtrасt/ contracte а
lоtului/lоturilог pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiсаli sumа cu TVA)

codul Срv al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtru lotulлoturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

Рrефl cel mai scйzut п

costul cel mai scйzut п

Cel mai bun rароrt calitate-
рrе1 tr

Cel mai bun raport calitate-
cost п



DAREA DE SEAMA
,/ de atribuire a contractului de achizifii publice
tr de incheiere a acordului-cadru
tr de anulare a procedurii de atribuire

Nr.3 din 07 iulie2022

Date cu nrivire la autoritatea contractanti

rocedura de atriburre

cu au c0n
Denumirea autoritltii contractante IMSP Centrul Stomatoloeic Municipal de Copii
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1003600153049

Adresa mun. Chisindu, bd. Negruzzi, 3

Numir de telefon 022-27-25-31

Num5r de fax 022-27-25-31

E-mail oficial csmc@ms.md

Adresa de internet csmc.md

Persoana de contact Coiuhari Ludmila

Date cu re la
Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie Deschisd

Procedura de achizitie repetati Nr:-
Tipul obiectului contractului de

achizitie I ac o rd u lu i- c a d ru
,/ Bunuri n Servicii n Lucrlri

Obiectul de achizitie Materiale si accesorii stomatologice

Cod CPV 33 100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd sau

cerereq ofertelor de preturi)

Procedura de atribuire (se vq include din
cadrul portalului guvernamental
WWIA.mtender.gov.md)

Nr : ocds-b3 wdp 1 -MD- | 65002812244 |
Link-ul:
16s0028122441
Data public Fnli: | 5 .04.2022

Platforma de achizifii publice utilizati '/ achizi{ii.md; neJicitafie.md;
nvptender.md

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd

caz)

{Da oNu
Data: 15.04.2022 m'.29
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire (dupd caz)

,/ Nu alicitafie electronica cacord-
cadru a sistem dinamic de achizifie
n catalog electronic

Sursa de finan{are Buget de stat
Buget CNAM
Buget CNAS
Surse externe
Alte surse - Miiloace SPeciale

tr

tr

tr

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) I 153 655,00

3. Ctarificiri privind documenta{ia de atribuire:
in rnzul in aorp mt fo.st solicitate clari

Data solicitlrii clarificlrilor 22.04.2022

Denumirea operatorului economic Anonim



oferte, transfer Prin

intermediul bbncii sau trans pe contul AC ? VA

-'rlfirmirn enti cinat nentru r[spuns !

E*p,ttt.t.u succinti a solicitirii de

clarificare

E*pon.".a succindi a risPunsului

Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
p"Ufic'ut" in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz)-
fertnen-timitl de depunere qi deschidere a

ofertelor nrelungit (duP[ caz)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

fost depuse 7 oferte:

rii economici:

in conformitate cu cerinlele dm

tat, nu coresPunde (in cazul cdnd
, . , t r- ^^l:I:^^-i\\

documentul o fost prezentai, dar nu corespunde cerin{elor de calificarb))

lici

{ PAni la termenul-limitl (data 264520nt-v3

-- 
Asociaf ii/administratorii

Trofimov Iurii
l\rf^-nznrr l\rforiq

Denumirea oPeratorilor
economici

IDNO

1003600009825MedTehFarm SRL
100360000s263M-Inter-Farma SA

A -norrf lVrihoil
r0L4600037327

Chirtoac[ Eugen

1003600050469Caracaq-Dental SRL

Dita EstFarm SRL 1002600046359

Chinec SRL 10106000r34rr Lnlrlra r\$utar ur

Jishili Tatiana
Triumf-Motiv SRL 1012600021180

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentere de carificare qi afente DUAE prezentate de

om econon
Propunerea

tehnici
Propunerea
financiarl

DUAE Garan{ia
pentru ofert[

(dupd caz)

Documente
de calificare

nrezentat ptezentat prezentat
Ir/edTehFarm SRL prezenlal prezental

Drezentat ptezeffiat-
ptezenlal prezefital prezentat

M-Inter-Fanna sA
r.rezentat

hfaf

Visiosvstems SRL Drezerllat otezental prezerttat

rrezentat prezeffial prezentat

-Caracaq-Dental 
SRL nrezentat prezentat

ptezerfiat prezenlal ptezerltal prezeruat
orczentalDita EstFarm SRL nrez.enlal

prezentat prezentat prezerfial
Chinec SRL

prezenlal ptezenlal Drezental
mitate cu cei

prezental
-'r--:,,*f 

\f^firr QPT nrezental ,inlele din

ia nrivind
f^-rtolnn nrr oorinfele st tate

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

Cantitate
gi unitate



(ftrd
TVA)*

de
mdsuri

Lot l Compozit
autopolimerizabil

MedTehFarm SRL 453,70 20/cut -r +

Lot 2 Compozit.
autopolimerizabil

MedTehFarm SRL 453,70 40/cut '1-

Lot 3 Compozit
autopolimerizabil

Lot 4 Ciment
glasionor-ner

MedTehFarm SRL | 574,20 150/cut + +
Chinec SRL I 035,00 150/cut + +
Triumf-Motiv SRL 680,00 150/cut +

Lot 5 Cirnent
glasionomer,
capsule

Visiosvstems SRL 2 944,44 20/cul 1- -r

Chinec SRL I 630,00 20/cut + +

Lot 6 Ciment
glasionomer

Visiosvstems SRL 787,04 4/cut + +
Caracag-Dental SRL 814,81 4/cut +
Chinec SRL 650,00 4lcut -r

Lot 7 Ciment
glasionomer

MedTehFarm SRL 7 574,20 8O/cut + +
Chinec SRL 645,00 80/cut +
Triumf-Motiv SRL I 590,00 80/cut + +

Lot 8 Compozit
foto-polimerizabil Visiosvstems SRL I 499,15 3O/set +

Lot 9 Compozit
foto-polimerizabil

MedTehFarm SRL | 463,00 5O/cut T T

Lot 10 Compozit
foto-polimerizabil

Caracas-Dental SRL 250,00 80/buc T -r

Triumf-Motiv SRL 260.00 80/buc T T

Lot 11 Compozit
foto-polimerizabil

Visiosvstems SRL 218,52 20/buc '1- -r

Triumf-Motiv SRL 390,00 2Olserinsi T +
Lot12 Compozit
foto-polimerizabil

Visiosystems SRL 2 462,96 3/set + T

Lot 13 Compozit
nanohibrid foto-
polimerizabil

MedTehFarm SRL 4 963,00 I 8/set T T

Triumf-Motiv SRL 3 450,00 I 8/set T

Lot 14 Liner foto-
polimerizabil Chinec SRL 450,00 200lbuc -l-

Lot 15 Material
foto-polimerizabil

Visiosvstems SRL 477,4r 5O/buc -1- T

Caracas-Dental SRL 209,25 50/buc T -r

Chinec SRL 485,00 5O/buc + T

Lot 16 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

Caracag-Dental SRL 131,48 30/buc T -1-

Chinec SRL 500,00 30/buc T +

Lot Il Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

Visiosystems SRL 729,63 60/cut T

Lot 18 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

MedTehFarm SRL 546,40 l0/set -T +

Chinec SRL 2000.00 lO/set -r +

Lot 19 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

Visiosvstems SRL 88,89 60/buc T +



+ +Lot20 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

Chinec SRL 545,00 40/seringi

10/cut

10/cut

-r +Lot2l Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

MedTehFarm SRL 537,20

-r +
Triumf-Motiv SRL 560,00

729,80 10/cut -r +
Lot22Material'
penffu obturarea
canalelor

Lot23 Material
pentru.sigilarea
fisurilor

MedTehFarm SRL

10/cut +
Triumf-Motiv SRL 380,00

+
MedTehFarm SRL 379,80 80/seringi +

1 000,00 50/cut -r +

+

Lot24 Material
pentru tratamentul
oulpitelor

MedTehFarm SRL

27,78 100/buc I +Lot25 Material
penffu Pansament
provizoriu

Visiosystems SRL

Lot 26 Pasti +
30/cut +

Lot2l Sistem

adezw

MedTehFarm SRL 1518,60

Chinec SRL I 170,00 30/cut -r

1O/cut + +
Lot 28 Sistem

adeziv

MedTehFarm SRL 252,00

Chinec SRL I 100,00 l0/cut -r

20lcttt

20lcttt

+Lot29 Gel Pentru
dezobturarea,
prelucrarea,
ldrgirea canalelor
radiculare

Visiosystems SRL 37,04

+ -r
Triumf-Motiv SRL 250,00

70.00 100/buc + +
Lot 30 Gel fluorat Caracag-Dental SRL

96,67 40/buc -r +
Lot 31 Gel
anestetic

Visiosystems SRL

44,44 60/cut + +
Lot 32 Pastl
devitalizatoare

Visiosystems SRL

716,67 3O/buc + +
Lot 33 Pastd

abrazivL

Visiosvstems SRL

Caracaq-Dental SRL 425,00 30/buc
-t-

Lot 34 Pastd

abraz,ivL

Lot 35 Past6

Lot 36 PreParat
onfisentic

Lot 37 Pasta
-t- +

Lot 38 Cremd
topic[

MedTehFarm SRL 298,40 20lcut

20lcut + T
Lot 39 Crem[
topic6

MedTehFarm SRL 248,40

Lot 40 Solufie

Lot 4l Solulie

Lot 42 Solufie
hipoclorid de Na
?,o/^

Lot 43 Solufle

Lot 44 Solutie
4



Lot 45 Solutie

Lot 46 Solu{ie Visiosvstems SRL 43,52 30/cut -r +
Lot47 Mahice MedTehFarm SRL 22,60 120/plic 't- -T

Lot 48
Pulooextractoare

Triumf-Motiv SRL 170,00 50/cut '1- T

Lot 49 Conuri
pentru obturare a
canalelor
radiculare

MedTehFarm SRL 63,89 100/cut T T

Triumf-Motiv SRL 58,00 100/cut + +

Lot 50
Obturatoare de

canal
Triumf-Motiv SRL 3,90 1700/buc T -t.

Lot 5l Aplicatoare
Visiosvstems SRL 57,50 250lcut + -r

Triumf-Motiv SRL 50,00 250lcut + +
Lot 52Freze
extradure

Visiosvstems SRL 25,67 1000/buc + +
Triumf-Motiv SRL 25,00 1000/buc + +

Lot 53 Freze
extradure

Triumf-Motiv SRL 15,00 100/buc + +

Lot54Freze
diamantate

Visiosvstems SRL 6,50 1000/buc + +
Triumf-Motiv SRL 5,00 1000/buc + +

Lot 55 Freze
diamantate

Visiosvstems SRL 6,50 1000/buc + +
Triumf-Motiv SRL 3,00 1000/buc -r +

Lot 56 Freze
diamantate

Triumf-Motiv SRL 18,00 200/buc + +

Lot57 Polipante
Visiosvstems SRL 19,33 800/buc + -r

Triumf-Motiv SRL 13,00 80O/buc -r T

Lot 58 Periu(i
pentru igienizare

Visiosvstems SRL I.JJ 2500/buc 'l- T

Triumf-Motiv SRL 14,00 2500/buc -r T

Lot 59 Pene

interdentare
Visiosvstems SRL 133,33 10/cut + +

Lot 60 Stripse
6and[ abraziv[)

Visiosystems SRL 305,33 50/buc -r -r

Lot 61 Material
oentru amorentare

Visiosystems SRL 87,50 30/buc T -r

Lot62 R69ind
acrill
Lot 63 R5gin6
acril[
Lot64 Rigind
acrild

Lot 65 Sdrmd
ortodonticS

Visiosvstems SRL 201,67 10/buc -r

Caracas-Dental SRL 320,83 10/buc T +

Lot 66 Perii
oentru ooleire

Lot67 Ceard
stomatoloeicl
Lot 68 Lame
oentru bisturiu

Visiosystems SRL a aa
J,JJ 500/buc , -r -1-

Lot 69 Bureti Visiosvstems SRL 484,26 5/cut T T

Lot 70 Ace
chirursicale
Lot 71 Spray
lubrifiant

Visiosystems SRL 448,33 40/buc T -r



Lot72 Sticlutd
oentru malaxare

Lot73 Spatull
lemn

M-Inter-Farma SA 41,66 500/cut -r +

Dita EstFarm SRL 26,2176 500/cut T +

Lot74 Rulouri
absorbante

M-Inter-Farma SA 91,66 200/cut + -r

Visiosvstems SRL 131,48 200/pachet + +

Lot75 Aspiratoare

M-Inter-Farma SA 43,33 150/pachet + +

Visiosvstems SRL 41,67 I 50/pachet + +

Triumf-Motiv SRL 46,00 150/pachet T +

Lotl6 File (foi)
roberdam

MedTehFarm SRL 120,00 20lcut + +

{in cazul utilizdrii lic
-itatiei 

eieEtronice se va indica prelul oJbrteiJinale

(Informalia privind "Corespunderea cu cerin;ete di caiifi"ir""-Si "Corespunderea c t specificaliile tehnice"' se va

'"orrr*i.o prin: ,,r" in ciul corespunderii Si prin ,,-" itt cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerinfele stabilite in documentaiia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal

de scizut) s-:
Rezumatul risPunsului
operatorului economic

Data
solicitdrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitati

07.06.2022 MedTehFarm SRL
Clarifi cdri qi prezentarea

mostrelor.

Ularflcan soluTronats fr llruDue

Drezentate, 08 .06.2022

07.06.2022 Chinec SRL
Clarific6ri gi Prezentarea
mostrelor.

Clarificdri solufionate 9i prezentare

catalog in schimbul mostrelor,

09.06.2022.

07.06.2022 Triumf-Motiv SRL
Clarifrcdri gi prezentarea

mostrelor.

Mo stre prezentate, 08.0 6.2022.

Clarificdri solu{ionate

07.06.2022 Visiosystems SRL
Clarificdri Ei prezentarea

mostrelor.

Ctarincari explicate, 08.06.2022 -

Mo stre pr ezentate, 10.0 6.2022

solicitat

Ofertantul - Visiosystems SRL a prezentat toate actele solicitate in termen' care intrunesc

tul de participare qi documentafia standard'

at valoarea lotului cu TVA' IMSP CSMC a

peratorul economic asupra problemei depistate'

tefectuatiinurmauneieroritehnicelainc[rcare

dePusi nici o oferti'
eazi mult asupra suplinirii stocurilor agen{ilor

ele solicitate'
pentru a nu fi afectati desflqurarea activiti{ii

spre evaluare oferta operatorului economic

anexa nr.23,
, Goncearenco F., Cojuhari L', Plimideali A.'

FiliPciuc Al.)
abfinut - 1 vot (Todica V')

Grupul de lucru hotiriq ctivi se consideri o abatere nesemnificativi,

respectiv ofertele propuse sunt ;i se vor evalua conform preful ISrn TVA din

anexa nr.23 care a fost incircat

wtotivut respingeriildescalifi clrii
Denumirea oPeratorului



MedTehFarm SRL Lot2 - noi solicitlm compozit microhibrid, conform mostrei prezentate preparatul
este microhibrid.
Lot27 - preparatul oferit depdsegte cu 30Yo valoarea estimativd a lotului.

nu

Triumf-Motiv SRL Lot 4 - noi solicitdm praf min 15 gr gi lichid max 8ml, conform mostrelor prezentate,3
cutii, dintre care2 cutii confin praf l0gr gi lichid 8ml, iar o cutie praf l5gr gi lichid l0ml.
Lot 13 - noi solicitim set min Tseringi: A2,A3,A3,5,CV,AO3,CT,P-Az a cdte 4gr qi
sistem adeziv max 4,5m1, conform mostrelor prezentate se ofer[ un set de 4 seringi x
4gr:A1,A2,A3,A3,5, inclusiv sistem adeziv 5ml gi inc[ trei cutii cite I seringl de 4gr
AO3,TW,B1.
Lot22 - noi solicitim pulbere max l5gr qi lichid max l5ml, conform mostrei prezentate
se oferd set 3 seringi a c6te 3gr.
Lot 52 - preparatul oferit depSgegte cu 30%o valoarea estimativd a lotului.
Lpt 54 - preparatul oferit depSgegte cu 30% valoarea estimativl a lotului.
Lot 58 - preparatul oferit depdseste cu 30% valoarea estimativi a lotului.

Chinec SRL Lot 6 - noi solicitim lichid max l5ml conform specificafiei tehnice se oferl lichid 20m1.
LotT - noi solicitim lichid max 6,4m1 conform catalogului prezentat se oferd lichid 8ml.
Lot 14 - preparatul oferit depdgeqte cu 30%o valoarca estimativd a lotului.
Lot 20 - preparatul oferit depdgegte cu 30%o valoarea estimativd a lotului.
Lot 27 - preparatul oferit dep[Segte cu 30%o valoarea estimativl a lotului.

Caracas-Dental SRL Lot 6 - noi solicitdm lichid max 15ml conform specificafiei tehnice se oferd lichid l7ml.
Visiosvstems SRL Lot 8 -noi solicitdm set seringi 7x4gr, Al, A2, A3, A2O,A3O, E,I conform specifica{iei

tehnice se oferi set seringi 4x4gr. Al, A2, A3, A3,5,B.2,C3.
Lot 17 - preparatul oferit depigegte cu 30%o valoarea estimativd a lotului.
Lot 29 - noi solicitlm seringi max 10m1, conform specificafiei tehnice se oferi cutie
c6te 3gr.
Lot 52 - preparatul oferit depdgegte cu 30%o valoarea estimativd a lotului.
Lot 54 - preparatul oferit depdgegte cu 30%o valoarea estimativd a lotului.
Lot 58 - preparatul oferit depdgegte cu 30Yo valoarea estimativd a lotului.
Lot 59 - preparatul oferit depiqe;te cu 30o/o valoarea estimativi a lotului.
Lot 60 - preparatul oferit dep$egte cu 30Yo valoarea estimativd a lotului.
Lot 65 - noi solicit[m s6rmd ortodontici min 30m, conform mostrei prezentate se ofer[
s6rmi ortodonticd de 5m.
Lot 68 - preparatul oferit depSgegte cu 30%o valoarea estimativl a lotului.
Lot 7l - preparatul oferit depise$te cu 30Yo valoarea estimativd a lotului.

,/ Pentru fiecare
lot

aPentru mai multe loturi cumulate nPentru toate loturile

Alte limitiri privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

10. Modalitatea de evaluare:

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel

calitate-cost

. Criteriul de atribuire icat:
Criteriul aplicat *Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa

tn cazul tn care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire)

,/ preful cel mai scizut
ncostul cel mai scdzut
ncel mai bun raport calitate-preJ
ncel mai bun raport calitate-cost

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl
sau cel mai bun



Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

13. Reevaluarea ofertelor:

14. in urma examinirii, evaluirii ;i comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

eta in cazul tn care
desemnat cdqtigdtor
de atribuire nr. 1 din

igdtor, Lotul31 se 4qgb{44!ul9l

|0.06.2022, prin scrisoarea cu nr. de intrare I86 din 2|.06.2022 (si

a scrisorii producdtorului ataqatd), ne informeaza despre faptul c6

nu vof putea executa contraciul la cest lot din motiv cd producltorul

a intrerupt producerea preparatului 9i, prin ufinare' nu mai poate fi

Oirpo"iUif. tinAnd "otti 
A. faptul cd la lotul respectiv a fost depusd

o singurd ofertd gi nu existd posibilitatea de a desemna un nou

Motivul reevaluirii ofertelor

totul 31 se declard Anulat.Modificdrile o

i de achizitie publicS/accord-cadru:Atlluuus<t
Cantita

tea
Preful unitar

I?ir[ TVA
Pre{ul total
f?lrtr TVA

Pre{ul total
cu TVADenumirea lotului Operatorul economic desemnat cafrlgator

ffi 9 800,00
lModTehtr'erm RL

--2nI80 | 574,20 t25 936.00 136 011,20

50
18

I 463,00 73 150,00 79 002.00

4 963.00 89 334.00 96 480.72

10 546,40 5 464.00 5 901,10

l0 537.20 5 372,00 5 801.80

10

80

729,80 7 298,00 7 881,80

379,80 30 384.00 32 814,40

50 I 000,00 50 000.00 54 000.00

10 252.00 2 520,00 272r,60

20
20

298,40 5 968.00 7 161,60

248,40 4 968.00 5 961,60

t20
20

22,60 2 712,00 3 254,40

r2o,oo | 240!pq 2 880,00
I nt /fr - t lle I l()l I l(rutrl\l4rlr

SA
18 332,00 I 19 8oo.ooT 200

-| 9t,06 |

150 43,33 6 499,50 7 800,00

RI
-T

20
a
J

60

2r8.52 4 370,40 4 720,00

2 462,96 7 388,88 7 980,00

88,89 5 333,40 5 760,00

100 27.78 2778,00 3 000,00

Lot 46 - Solutie
T nr 61 - Material nentru amprentare

60

30

44,44 2 666.40 2 880.00

43,52 r 305,60 I 410,00

30 87,50 2 625,00 3 150,00

5 484.26 2 421,30 2 615,00
Lot 69 - Bure{i

8



Anularea procedurii de achizi{ie publicl:

Lot 3,26,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,62,63,64,66,67,70,72 - se anuleazdintemeiul art. 7I alin.
1 lit a) - nu a fost depusd nici o ofertd, al Legii nr. I 3 1 din 03.07 .2015 .

Lot2,8 - se anleazdin temeiul art. 69 alin. 6 lit b) - nici una din oferte nu corespunde cerinlelor expuse in
documentafia de atribuire, al Legii nr. 13 1 din 03.07 .2015.

Lot14,17,20,27,52,54,58,59,60,68,71- se anuleazdintemeiulart.Tl alin. I litd) liniula6-depdgesc
cu30Yo valoarea estimativd aachiziliei, al Legii nr. 131 din 03.07.2015.

Lot 31 - se anuleazd in temeiul art.7l alin. 1 lit d) liniula | - a fost depusd ofertd neconformd, al Legii nr.
tr31din 03.07.2015.

Caracas-Dental SRL
Lot l0 - Compozit foto-polimerizabil 80 250.00 20 000.00 21 600.00
Lot I 5 - Material foto-polimerizabil 50 209,25 t0 462.96 11 300.00
Lot l6 - Material pentru obturarea canalelor radiculare 30 r31.48 3 944.44 4 260.00
Lot 30 - Gel fluorat 100 70.00 7 000.00 8 400.00
Lot 33 - Past[ abrazivd 30 425.00 12 750-00 l5 300.00
Lot 65 - Sdrmi ortodonticl t0 320,83 3 208.33 3 850.00

Dita EstFarm SRL
Lot73 - Spatul[ lemn 500 26.2176 13 108.80 t4 157.50

Chinec SRI
Lot4 - Ciment glasiomer 150 I 035,00 155 250.00 t67 670.00
Lot 5 - Ciment glasionomer capsule 20 r 630.00 32 600.00 35 208.00

Triumf-Motiv SRL
Lot29 - Gel pentru dezobturarea, prelucrarea, llrgirea canalelor
radiculare

20 250,00 5 000,00 6 000,00

Lot 48 - Pulpoextractoare 50 170.00 8 500.00 l0 200.00
Lot 49 - Conuri pentru opbturarea canalelor radiculare 100 58,00 5 800.00 6 960.00
Lot 50 - Obturatoare de canal 1700 3.90 6 630.00 7 956.00
Lot 51 - Aplicatoare 250 50.00 l2 500.00 rs 000.00
Lot 53 -Freze extradure 100 5.00 I 500.00 I 800,00
Lot 55 -Freze diamantate 1000 3.00 l3 000.00 l5 600.00
Lot 56 -Freze diamantate 200 8,00 3 600.00 4 320.00
Lot 57 - Polipante 800 3.00 10 400.00 l2 480.00

5.lnl'ormarea o tori lor economici despre deciziile srupului de lucru Dentru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

MedTehFarm SRL 5.06.2022 SIA RSAP qi e-mail

M-Inter-Farma SA 5.06.2022 SIA RSAP ri e-mail

Visiosystems SRL 5.06.2022, dup[ reevalu are 21 .06.2022 SIA RSAP qi e-mail

Caracas-Dental SRL 5.06.2022 SIA RSAP qi e-mail

Dita EstFarm SRL s.06.2022 SIA RSAP qi e-mail

Chinec SRL 5.06.2022 SIA RSAP gi e-mail

Triumf-Motiv SRL 5.06.2022 SIA RSAP gi e-mail

Noti* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru
achiziliiserealizeazdtnconformitatecuprevederileart.3l alLegiinr. l3I din3iulie20I5privindachiziliilepublice.

16. Termenul de tru incheierea contractului:

miiloace electronice si/sau fax
r' 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin



ffinsmiterii comunicirii Plin
mijloace electronice 9i/sau fax

ffimat[ a contractului este mai

micd dec6t pragurile prev[zute la art' 2 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizit!&I9qli99-
n t t zite in cazul transmiterii comunicErii prin

miiloace electronice ;i/sau fax
ffiat[ acontractului este egall

sau mai mare decAt pragurile prev[zute la art' 2 alin' (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice I tO zite in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax
6. inclusiv a termenelor de aEteptare, se

efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV capitolul I (calcularea Termenului) al codului civil, si

implicit, art. 261 (1), 264 @ ;i 265.

17. Contractt

MedTehFarm SRL autohton l5 24.06.2022 33 100000-l 414 580.00 449 672.22 t|.r2.2022

M-Inter-Farma SA autohton t7 24.06.2022 33 100000-1 24 83r,50 27 600.00 31.12.2022

Visiosystems SRL autohton 21 07.07.2022 33 I 00000- I 32 037,14 34 915,00 3t.12.2022

Caracag-Dental
SRL

autohton 20 24.06.2022 33 100000-1 57 365,73 64 710,00 31.12"2022

Dita EstFarm SRL autohton 1 8/3007 24.06.2022 33 100000-l l3 108,80 74 157,50 31.r2.2022

Chinec SRL autohton t6 24.06.2022 33 I 00000- I 187 850.00 202 878.00 31.12.2022

Triumf-Motiv SRL autohton t9 28.06.2022 33 1 00000-1 66 930,00 g0 316,00 3t.12.2022

cord-cadru incheiat

Prin prezenta dare de seamd, gtupul de lucru re

contictului/contructelor indicate afost respectat rt'

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )' p on

aufost examinate Ei solu(ionate.

prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea destfrgurdrii

procedurii de achizitrie,fapt pentru care poartd rdipt'' ndere conform prevederilor legale tn vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Tdrnd Marcela
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr._2_din 08.07.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca_ 
Localitate s.  Căinarii Vechi raionul Soroca_ 
IDNO 1007601001499 
Adresa Căinarii Vechi raionul Soroca 
Număr de telefon 023075236 
Număr de fax  
E-mail oficial  tatiana.misac.79@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1654003298562 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a apeductului magistral spre 
s. Căinarii Vechi, r. Soroca 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Conform Legii 131 privind achizițiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654005762299 
Link-
ul:https://achizitii.md/ro/public/budget/20043421 
Data publicării: 31.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;  

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

Da  cu data de 17.05.2022 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 41 din 27.05.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5255766,0 

 
 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654003298562
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654003298562
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://achizitii.md/ro/public/budget/20043421
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1. Data solicitării 
clarificărilor  

21iunie 2022 

Denumirea operatorului 
economic 

Profact Construct 
 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Operatorul economic nu a prezentat unele documente suplimentare conform anunțului de participare la 
ofertă și anume,  

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia 

- Declaraţie terţ susţinător tehnic 

- Declaraţie terţ susţinător profesional 

- Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace 
financiare 

- Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 

- Lichiditate generală conform IPO14 

 privitor  Art.  52. Oferta cuprinde următoarele formulare conform anunțului de participare și documentației 
standart 

1) Propunerea tehnică; 

2) Propunerea financiară; 

3) DUAE; 

4) Garanția Bancară 

În conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru, pct. 30  Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze și să compare ofertele 
operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire. 
De asemenea, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin. (3) La etapa examinării, 
evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații 
scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după 
caz, documentele justificative aferente DUAE. 
În cazul în care grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă poate cere informații potrivit art. 17 
alin. (4). În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sunt incomplete 
sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să 
clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal. 

La fel  Profact Construct se solicită clarificari care este motivul precum că documetele Specificația de 
preț (Oferta)  si DUAE nu este indicată ultimul pct. unde este stipulat (Se va completa și semna de către 
operatorul economic) 

2. Nume: [text] 

3. Funcția: [text] 

4. Data: [date] 

5. Adresa: [text] 

6. Semnătura ,  conform formularelor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor   nr.  72 din 
30.06.2022 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Prin prezenta, „Profact Construct” SRL, la adresarea D-stră nr. 02/17-37/20 din 22.06.2022, cu 
privire la argumentarea prețului la oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-
b3wdp1-MD-1654005762299 din data 20.06.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului. Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r. Soroca, cu referire 
la prețul ofertei, Vă informăm că toate utilajele necesare pentru execuția lucrării sunt în dotare, ceea ce 
ne permite să oferim un preț redus/competitiv la acesta. 

Suplimentar, reieșind din faptul, că nu s-au solicitat careva poziții să argumentăm, vă informăm 
că o diferență de preț de 338736,75 lei (a se vedea tabelul de mai jos) se formează doar de la diferența de 
preț la manoperă stabilită în cadrul companiei noastre de 51 h/om, și 84,97 h/om stabilită de autoritățile 
contractante la elaborarea devizului estimat. 

Ceea ce corespunde legislației în vigoare și respectă cadrul legislativ și normativ în vigoare care 
reglementează salarizarea în sectorul real. 

De asemenea am prevăzut la calcularea ofertei valoarea materialelor, la prețurile care se află pe 
piață preluate de la furnizorii noștri: „CarieraCobani” SA,  „Palplast” SRL, 
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„Debut-Gama” SRL, „Visconplast” SRL, Uniplast SRL, Polistirent Construct SRL, Macon SA, SRL 
ESPLAN-LUX, SC STILHOL SRL, Bimetcom SRL, Supraten SA, MCF Engros SRL, Lavincom Prim 
SRL, și alții, la care avem prețuri preferențiale. 

În vederea demonstrării prețurilor preferențiale pe care le avem vă remitem anexat, copia la 
conturile de plată de la furnizorii noștri pentru cîteva materiale care au o pondere/importanță mai mare 
în ofertă. (se anexează) 

Calitatea materialelor preconizate a fi utilizate la executarea lucrărilor corespund cerințelor de 
calitate stabilite în caietul de sarcini. 

Valoarea totală a ofertei depuse a fost determinată corect. Oferta a fost întocmită conform 
caietului de sarcini, a listelor de cantități prevăzute în acesta și a normativelor prevăzute de legislația în 
vigoare, precum și a instrucțiunilor în vigoare. La întocmirea ofertei, noi am cotat prețurile la parametrii 
și condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini, atât la materiale, manopera cât și la utilaje. 

Cele menționate mai sus sunt certificate prin Avizul Agenție pentru supraveghere Tehnică în 
construcții care a fost prezentat în documentele concursului. (N.B. Avizul este eliberat numai în baza 
procesului-verbal de verificare a întreprinderii). 

Noi, „Profact Construcut” SRL, prin oferta depusă ne asumăm obligația de a executa contractul 
la valoarea ofertei, conform caietului de sarcini și a volumelor lucrărilor expuse în listele de cantități, ne 
asumăm termenele prevăzute în oferta noastră. 

Totodată, în cazul în care grupul de lucru consideră sunt necesare argumentări pe careva 
poziții suntem disponibili să le prezentam în cel mai scurt timp. 

În speranța că oferta noastră va fi declarată câștigătoare vă mulțumim anticipat! 
Data transmiterii 22.06.2022 
  

 Data solicitării 
clarificărilor  

21.06.2022 

2. Denumirea operatorului 
economic 

SC ”Montex-Gaz” SRL 
 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Operatorul  economic nu a prezentat unele documente suplimentare conform anunțului de participare la 
ofertă și anume 

- Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace 
financiare 

- Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 

În conformitate cu prevedrile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, art. 16 alin.  (3) Operatorii 
economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se prezenta în calitate de 
ofertanţi asociaţi. Asociaţia este obligată să obţină o anumită formă juridică de organizare dacă această 
transformare este necesară bunei executări a contractului și doar după atribuirea acestuia. 
 
Autoritatea contractantă cere clarificări  în ce mod asociația trebuie să îndeplinească cerințele legate de 
situația economică și financiară menționate la art. 21 sau de capacitățile tehnice și profesionale menționate la 
art. 22, dacă acest fapt este justificat și se respectă principiul proporționalității. Orice condiție pentru 
executarea unui contract de către asociație, diferită de cele impuse participanților individuali, este, de 
asemenea, justificată și respectă principiul proporționalității. 
 

Expunerea succintă a 
răspunsului  Ca răspuns la scrisoarea Nr. 02/17-37/20 din 22.06.2022, în privința solicitării justificării prețului 

anormal de scăzut pentru Licitația Publică nr. https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1- MD-
1654005762299 din 20.06.2022 privind executarea lucrărilor ” Lucrări de construcție a 
apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r. Soroca”, vă comunicăm : 

Avem la dispoziție tehnică specializată proprie, stipulate în Anexele nr. 14, pentru executarea 
calitativ și în termen a lucrărilor susmenționate. 

De asemenea de mult timp lucrăm cu principalii producători de țevi și fitinguri PE, (ex. 
Palplast, Techno World România), de aceea avem prețuri preferențiale la principalele 
materiale pentru lucrările date. Ca justificarea prețurilor anexăm la scrisoare ofertele 
pentru principalele materiale la aceste lucrări. 

Avem experiența necesară și respectiv personal calificat pentru acest tip de lucrări, iar 
disponibilitatea unei baze de producere în or. Strășeni și a unei baze auto diversă, ne 
avantajează cu cheltuieli minime de transport. 

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
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1. Pentru Licitația dată s-a hotărât  ca : 

a. cheltuielile de transport să reprezinte – 2 % ; 

b. cheltuielile de regie să reprezinte – 9 % ; 

c. beneficiul de deviz – 3 % ; 

Sperăm, că prin prezenta, am oferit informație suficientă pentru grupul de lucru și considerăm 
oferta reală la prețurile existente la momentul actual prin care ne angajăm ferm de a îndeplini 
lucrările la suma propusă și în termenii indicați în documentația pentru licitație. 

Credem în obiectivitatea și imparțialitatea grupului de lucru. 
Data transmiterii 22.06.2022 
  
 Data solicitării 
clarificărilor  

21.06.2022 

3. Denumirea 
operatorului 
economic 

SRL Vipart Plus  

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Operatorul economic ce nu a prezentat unele documente suplimentare conform anunțului de participare la 
ofertă și anume. 

- Certificat de atribuire a contului bancar 

În conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 
grupului de lucru, pct. 30  Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze și să compare ofertele 
operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire. 
De asemenea, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin. (3) La etapa examinării, 
evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații 
scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după 
caz, documentele justificative aferente DUAE. 
În cazul în care grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă poate cere informații potrivit art. 17 
alin. (4). În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sunt incomplete 
sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să 
clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  La solicitarea Nr.02/01-37/18 din 21 iunie 2022 privind neprezentarea certificatului de atribuiere a 

contului bancar în cadrul ofertei depuse la licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1654005762299 

Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r. Soroca, v-ă prezentam 

anexat informatia solicitată 

Anexa1. Certificat atribuire cont bancar; 

Anexa2. Certificat atribuire cont bancar, certificat sold. 
Data transmiterii 21.06.2022 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 20.06.2022, ora 11.00), au depus oferta 14 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profact Construct 1010600024992 Costis Ion 
2 SC ”Montex-Gaz” SRL 1004600020810 Dan Mereacre 
3 Vipart Plus 1005600016494 Popov Vitalie 
4 SRL Fedion Com 1004607000666 Minascurta Ion 
5 Uralis 1012600018926 Moraru Petru 
6 Compania Termosistem 1003600117881 Arina Butmalai 
7 Polimer Gaz Constructii S.R.L. 1002600040564 Sergiu Gaidan 
8 Orizont 1003600059222 Vasile Lipcan 
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9 Polimer Gaz Conducte 1002600040678 Serghei Ciocirlia 
10 Comalion Invest 1016600032289 Negară Vladimir 
11 Drostal 1009607000546 Cojocari Artur 
12 Barzine – Cons 1008600012121 Elena Ciornei 
13 Horus 1002600011498 Dodita Eugen 
14 SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina 

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

 

Denumirea ofertant/candidat, semnate 
electronic de operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii 

Profact 
Construct 

SC 
”Montex-
Gaz” SRL 

Vipart Plus 

Oferta – Specificația de preț + + + 
DUAE + + + 
Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 
Garantia pentru ofertă 1% + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 
Formularul informație despre ofertant + + + 
Certificat de atribuire a contului bancar + + + 

CERERE DE PARTICIPARE + + + 
DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 
+ + + 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale 

+ + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + + 

AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și instalațiilor + + + 
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR - + + 
 

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ + + 
 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executateîn ultimul an de activitate 

+ + + 
 

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 
 

Declarație privind personalul de specialitate și/sau 
a experților 

+ + + 

Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta 
legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională 
valabile pentru perioada executării lucrărilor. 

+ + + 

Cerificat securitatea si sănătatea in muncă + + + 
DECLARAȚIE privind experienţa similară + + + 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care + + + 
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sunt îndeplinite de aceştia  

Declaraţie terţ susţinător tehnic  + + + 
Declaraţie terţ susţinător profesional  + + + 
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte mijloace financiare + + + 
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform 
IPO14  + + + 
Lichiditate generală conform IPO14  + + + 

Scrisori de recomandare + + + 
 
În conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru, pct. 
30  Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele 
și în condițiile stabilite în documentația de atribuire. 
De asemenea, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin. (3) La etapa examinării, evaluării şi 
comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, 
dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. 
În cazul în care grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă poate cere informații potrivit art. 17 alin. (4)În 
cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sunt incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal. 
 
Autoritatea contractantă cere clarificari de Profact Construct, SC ”Montex-Gaz” SRL 
și Vipart Plus la documentele lipsă conform tabelului de mai sus. 
De la  operatorul economic Profact Construct se v-a solicita clarificari care este motivul precum că documetele 
Specificația de preț (Oferta)  si DUAE nu este indicată ultimul pct. Unde este clar aratat Se va completa și semna de către 
operatorul economic) 
Nume: [text] 
Funcția: [text] 
Data: [date] 
Adresa: [text] 
Semnătura  
 conform formularelor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor   nr.  72 din 30.06.2020 
 
Deoarece suma propusă de  primii 3 ofertanti Profact Construct, SC ”Montex-Gaz” SRL 

și Vipart Plus   este mai mică cu 15% decît valoarea estimativă, grupul de lucru solicit în scris de la operatorul economic 
de a prezenta timp de 3 zile scrisoarea de justificare a prețului anormal de scăzut, în cazul cînd nu este prezentat răspunsul 
către autoritatea contractantă, conform HG 638/2020, art.143 Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la 
solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
lucrări, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie 
publică de lucrări, în cazul cînd: 

 - valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică de 15% din valoarea estimată a lucrărilor, calculate în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea nr. 131/2015. 

Operatorul economic SC Montex-Gaz SRL  este  în asociere cu SA Darnic Gaz . 

În cazul cînd autoritatea contractantă a hotărît de a anula procedura de  

LP, Legea 131 art 71, (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la 
procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia 
şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării. 

Astfel, în cadrul unei proceduri de achiziție publică,  Grupul de lucru trebuie să decidă dacă oferta depusă  de către 
operatorul economic a întrunit toate cerințele de calificare sau nu, conform documentației de atribuire. Prin urmare,  Grupul 
de lucru descalifică ofertantul/candidatul în cazul în care acesta nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile ori 
documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite. 
Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorii economici 
și să se conformeze la prevederile legale, prin prisma celor menționate supra. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
construcție a 
apeductului magistral 
spre s. Căinarii 
Vechi, r. Soroca 

Profact Construct 4 182 055,99 Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 
SC ”Montex-Gaz” SRL 4 316 666,67 + + 

Vipart Plus 4 448 132,28 
+ + 

 
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 

22.06.2022 

SRL 
Profact 
Construct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În urma examinării prețului 
ofertelor la LP nr 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654005762299  din 
20.06.2022 privind achiziționarea 
Lucrărilor de construcție a 
apeductului magistral spre s. 
Căninarii Vechi, r. Soroca, CPV: 
45200000-9, conform HG 638/2020, 
art.143 Autoritatea contractantă, din 
proprie iniţiativă, precum şi la 
solicitarea Agenţiei, în urma 
controlului efectuat, va anula 
procedura de atribuire a contractului 
de achiziţie publică de lucrări, dacă ia 
această decizie înainte de data 
transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de 
achiziţie publică de lucrări, în cazul 
cînd: 

 - valoarea totală a fiecărei oferte este 
mai mică de 15% din valoarea 
estimată a lucrărilor, calculate în 
conformitate cu prevederile art. 4 din 
Legea nr. 131/2015, cu condiția că 
nici unul dintre ofertanți nu a reușit 
să justifice oferta anormal de scăzută; 

În urma căreia Primăria 
Căinarii Vechi raionul 
Soroca solicită ca operatorii 
economici menționați ce a 
prezentat oferta la Lucrărilor 
de construcție a apeductului 
magistral spre s. Căninarii 
Vechi, r. Soroca, de a  
prezenta autorității 
contractante timp de 3 zile, 
prin email, scrisoare 
justificativă a ofertei anormal 
de scăzută pentru a lua o 
decizie corectă conform Legii 
131 privind achizițiile publice. 

Conform scrisorii 01 din 22.06.2022, cu explicatii 
Suplimentar, reieșind din faptul, că nu s-au 

solicitat careva poziții să argumentăm, vă informăm că 
o diferență de preț de 338736,75 lei (a se vedea tabelul 
de mai jos) se formează doar de la diferența de preț la 
manoperă stabilită în cadrul companiei noastre de 51 
h/om, și 84,97 h/om stabilită de autoritățile contractante 
la elaborarea devizului estimate. Ceea ce corespunde 
legislației în vigoare și respectă cadrul legislativ și 
normativ în vigoare care reglementează salarizarea în 
sectorul real. 

De asemenea am prevăzut la calcularea ofertei 
valoarea materialelor, la prețurile care se află pe 
piață preluate de la furnizorii noștri: 
„CarieraCobani” SA,  „Palplast” SRL, 
„Debut-Gama” SRL, „Visconplast” SRL, Uniplast 
SRL, Polistirent Construct SRL, Macon SA, SRL 
ESPLAN-LUX, SC STILHOL SRL, Bimetcom SRL, 
Supraten SA, MCF Engros SRL, Lavincom Prim SRL, 
și alții, la care avem prețuri preferențiale. 

În vederea demonstrării prețurilor preferențiale 
pe care le avem vă remitem anexat, copia la conturile 
de plată de la furnizorii noștri pentru cîteva materiale 
care au o pondere/importanță mai mare în ofertă. (se 
anexează) 

Calitatea materialelor preconizate a fi utilizate 
la executarea lucrărilor corespund cerințelor de calitate 
stabilite în caietul de sarcini. 

Valoarea totală a ofertei depuse a fost 
determinată corect. Oferta a fost întocmită conform 
caietului de sarcini, a listelor de cantități prevăzute în 
acesta și a normativelor prevăzute de legislația în 
vigoare, precum și a instrucțiunilor în vigoare. La 
întocmirea ofertei, noi am cotat prețurile la parametrii 
și condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini, atât la 
materiale, manopera cât și la utilaje. 

Cele menționate mai sus sunt certificate prin Avizul 
Agenție pentru supraveghere Tehnică în construcții care a 
fost prezentat în documentele concursului. (N.B. Avizul 
este eliberat numai în baza procesului-verbal de verificare 
a întreprinderii 

22.06.2022 SC 
”Montex-
Gaz” SRL 

 
Conform scrisorii 90 din 22.06.2022, cu explicatii 

Avem la dispoziție tehnică specializată proprie, 
stipulate în Anexele nr. 14, pentru executarea 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652773317674din
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calitativ și în termen a lucrărilor susmenționate. 

De asemenea de mult timp lucrăm cu 
principalii producători de țevi și fitinguri 
PE, (ex. Palplast, Techno World România), 
de aceea avem prețuri preferențiale la 
principalele materiale pentru lucrările date. 
Ca justificarea prețurilor anexăm la 
scrisoare ofertele pentru principalele 
materiale la aceste lucrări. 

Avem experiența necesară și respectiv personal 
calificat pentru acest tip de lucrări, iar 
disponibilitatea unei baze de producere în or. 
Strășeni și a unei baze auto diversă, ne 
avantajează cu cheltuieli minime de transport. 

Pentru Licitația dată s-a hotărât  ca : 
cheltuielile de transport să reprezinte – 2 % ; 
cheltuielile de regie să reprezinte – 9 % ; 
beneficiul de deviz – 3 % ; 

Sperăm, că prin prezenta, am oferit informație suficientă 
pentru grupul de lucru și considerăm oferta reală la 
prețurile existente la momentul actual prin care ne angajăm 
ferm de a îndeplini lucrările la suma propusă și în termenii 
indicați în documentația pentru licitație. 

22.06.2022 

Vipart Plus 

 
Conform scrisorii 33/22 din 22.06.2022,  la care se 
prezintă anexe la preturile ofertelor de materiale 
prezintă anexat informația cu privire la justificarea 
prețurilor la oferta depusă în cadrul licitației publice ocds-
b3wdp1-MD-1654005762299 (Lucrări de construcție a 
apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r. Soroca ), 
oraganizată de Primaria comunei Cainarii Vechi. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SC ”Montex-Gaz” SRL Pret mare 
Vipart Plus Pret mare 
SRL Fedion Com Pret mare 
Uralis Pret mare 
Compania Termosistem Pret mare 
Polimer Gaz Constructii S.R.L. Pret mare 
Orizont Pret mare 
Polimer Gaz Conducte Pret mare 
Comalion Invest Pret mare 
Drostal Pret mare 
Barzine – Cons Pret mare 
Horus Pret mare 
SC Foremcons SRL Pret mare 
 

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: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor:c nu este 
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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 și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de construcție a apeductului 
magistral spre s. Căninarii Vechi, r. 
Soroca 

SRL Profact 
Construct 

Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

4 182 055,99 5018467,18 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
Profact Construct Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail,  
SC ”Montex-Gaz” SRL Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Vipart Plus Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
SRL Fedion Com Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Uralis Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Compania Termosistem Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Polimer Gaz Constructii S.R.L. Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Orizont Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Polimer Gaz Conducte Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Comalion Invest Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Drostal Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Barzine – Cons Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
Horus Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 
SC Foremcons SRL Nr. 02/1-37/21 din 27.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

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 

 

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

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/  
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL Profact 
Construct 

Cu capital 
autohton 

31 08.07.2022 45200000-9 4 182 055,99 5018467,18 31.12.2023 

 
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 
__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

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

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

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. 

  
Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții: 
primarul comunei Căinarii Vechi 
Terentii Veaceslav                                                              ______________________ 
  
L.Ș 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr.   21057664 /1 __din    11 iulie  2022         .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1003611151227 
Adresa MD-6103, mun. Ceadir-Lunga, str. Miciurin 2 
Număr de telefon (0291)  2 24 48, 2 11 10 
Număr de fax (0291)  2 24 48 
E-mail oficial  srciadirlunga@ms.md  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cheleș Lilia , 078878708,  
achizitii_imsp@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Продукты питания на 3 месяца (июль-сентябрь) 
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: 21057664 
Link-ul: 
ocds-b3wdp1-MD-1654501000498 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654501000498?tab=contract-notice 
Data publicării: 06.06.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 411 835,0 lei   

mailto:srciadirlunga@ms.md
mailto:achizitii_imsp@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654501000498
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654501000498?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654501000498?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 
5. Până la termenul-limită (data 14.06.2022, ora 09_:00), au depus oferta _6__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SA «IugInterTrans» 1003610000214 Фаурян Вера 
2 II «Costova Maria» 1006611000898 Костова Мария 
3 SRL «Slavena-Lux» 1002600003240 СмирновАлександр 

/Смирнов Евгений 
4 SRL «Lapmol» 1002600024308 Ионица Елена 
5 SRL «Baguette» 1014600037741 Большакова Екатерина 
6 SRL «Alim Total» 1014600000912 Бахчиванжи Сергей 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 
Operator economic  

SA 
«YugInterTrans» 

Operator economic  
II «Costova 

Maria» 

Operator 
economic  

SRL «Lapmol » 
 

Operator 
economic  

SRL «Slavena-
Lux» 

Operator economic  
SRL «Baguette» 

Operator economic  
SRL «Alim Total» 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Декларация о 
действительности 
оферты 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/decizie/extras prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Финансовый 
рапорт/финансовая 
ситуация 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Список учредителей 
экономического 
оператора 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат о 
присвоении 
банковского счета 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат об 
отсутствии или 
наличии долгов перед 
национальным 
публичным бюджетом 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Санитарная 
авторизация на 
деятельность/ 
помещения, склады 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Санитарная 
авторизация на 
транспорт 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Сертификат 
соответствия 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

ЛОТ №1 ХЛЕБ 1. I.I. «Costova Maria» 51 157,41  
 

по целому лоту + _* 

2. SA «YugInterTrans» 60 834,50 по целому лоту + + 

ЛОТ № 2 ПЕЧЕНЬЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 5 443,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Alim Total» 
 

5 463,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 
 

5 500,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 3 МУКА 
ПШЕНИЧНАЯ 

1. SRL «Alim Total» 786,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 800,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 1 108,0 по целому лоту + 
 

+ 
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ЛОТ № 4 КРУПЫ 

1. SRL «Alim Total» 59 004,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 59 135,83 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 67 299,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 5 ГОРОХ, ФАСОЛЬ 

1. SRL «Alim Total» 3 367,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 3 422,0 по целому лоту + + 
 

3. SRL «Baguette» 3 952,0 по целому лоту + + 
 

ЛОТ № 6 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Baguette» 8 584,60 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 9 516,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Alim Total» 9 604,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 7 МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Lapmol» 80 758,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 8 МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 

1. SRL «Alim Total» 50 690,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Lapmol» 50 722,22 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Slavena-Lux» 55 108,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Baguette» 
 

61 112,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 9 МАРГАРИН 

1. SRL «Slavena-Lux» 9 270,83 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 13 332,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 10 МЯСО КУРИНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 86 466,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 
 

132 080,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 11 КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 15 850,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 
 

30 876,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 12 ЧАЙ 

1. SRL «Alim Total» 990,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 999,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 
 

2 750,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 13 РЫБА 

1. SRL «Slavena-Lux» 
 

17 083,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 
 

17 834,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 14 МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 11 500,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Alim Total» 
 

54 747,0 по целому лоту + 
 

+ 
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3. SRL «Baguette» 
 

54 750,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 15 ПРИПРАВЫ И 
СПЕЦИИ 

1. SRL «Slavena-Lux» 5 075,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 
 

5 308,30 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 16 САХАР 

1. SRL «Alim Total» 
 

11 333,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 11 340,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 
 

 12 509,0 
 

по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 17 ЯЙЦО КУРИНОЕ 

1. SRL «Alim Total» 
 

5 670,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 6 270,83 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ № 18 МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 
 

13 333,33  по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 
 

18 330,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL «Slavena-Lux» Лоты № 3, 4,5,6,8,12,16,17 -по причине высокая цена 
SRL «Lapmol» Лот № 8- по причине высокая цена 
SRL «Baguette» Лоты № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 - по причине 

высокая цена 
SRL «Alim Total» Лоты № 2, 6, 14- по причине высокая цена. 
SA «YugInterTrans» Лот № 1 - по причине высокая цена 

 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Лот № 1 Хлеб I.I. «Costova 

Maria» 
по целому 

лоту 
51 157,41  
 

51 157,41  
 

55 250,0 

Лот № 2 Печенье SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

5 443,33 5 443,33 6532,0 

Лот № 3 
Пшеничная мука 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

786,0 786,0 943,0 

Лот № 4 Крупы SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

59 004,0 59 004,0 70812,5 

Лот № 5 Горох, 
фасоль 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

3 367,0 3 367,0 3637,0 

Лот № 6 
Консервированные 
продукты 

SRL «Baguette» по целому 
лоту 

8 584,60 8 584,60 10303,0 

Лот № 7 Молочные 
продукты 

SRL «Lapmol» по целому 
лоту 

80 758,33 80 758,33 87219,0 

Лот № 8 Масло 
сливочное 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

50 690,0 50 690,0 54744,0 

Лот № 9 Маргарин SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

9 270,83 9 270,83 11125,0 
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Лот № 10 Мясо 
куриное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

86 466,67 86 466,67 103760,0 

Лот № 11 
Колбасные изделия 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

15 850,0 15 850,0 19020,0 

Лот № 12 Чай SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

990,0 990,0 1188,0 

Лот № 13 Рыба SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

17 083,33 17 083,33 20500,0 

Лот № 14 Масло 
растительное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

11500,0 11500,0 13800,0 

Лот № 15 
Приправы и специи 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

5 075,0 5 075,0 6090,0 

Лот № 16 Сахар SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

11 333,0 11 333,0 12243,0 

Лот № 17 Яйцо 
куриное 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

5 670,0 5 670,0 6825,0 

Лот № 18 
Макаронные 
изделия 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

13 333,33  13 333,33  16000,0 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA «IugInterTrans» 01.07.2022 e-mail 
II «Costova Maria» 01.07.2022 e-mail 
SRL «Slavena-Lux» 01.07.2022 e-mail 
SRL «Lapmol» 01.07.2022 e-mail 
SRL «Baguette» 01.07.2022 e-mail 
SRL «Alim Total» 01.07.2022 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 □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL «Slavena-
Lux» 

Cu capital 
autohton 

№ 
112/2022 

От 
08.07.2022г. 15800000-6 164 016,4 196 827,0 до 30.09.2022г. 

II «Costova 
Maria» 

Cu capital 
autohton 

№ 
115/2022 

От 
08.07.2022г. 15800000-6 51 157,41 55 250,0 до 30.09.2022г. 

SRL «Lapmol» Cu capital 
autohton 

№ 
113/2022 

От 
08.07.2022г. 

15800000-6 80 758,33 87 219,0 до 30.09.2022г. 

SRL «Alim 
Total» 

Cu capital 
autohton 

№ 
116/2022 

От 
08.07.2022г. 

15800000-6 
 

131 840,0 

 

150 392,5 
до 30.09.2022г. 

SRL «Baguette» Cu capital 
autohton 

№ 
114/2022 

От 
08.07.2022г. 

15800000-6 8 584,6 10 303,0 до 30.09.2022г. 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

















DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 14 din 08.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601007125 
Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III 
Număr de telefon 027322639 
Număr de fax 027322639 
E-mail oficial primariacantemir@gmail.com 
Adresa de internet primăriacantemir.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Puică Tatiana, GSM 078308494, 
puicatatiana@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 
Licitație deschisă V   Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumurilor din or. Cantemir 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  7 205 708,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21039125 
https:  ocds-b3wdp1-MD-1619682673228  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 29.04.2021 
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: 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

25.05.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Moncomtex 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 82 

Data: 11.06.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 331 500,66 

Inclusiv TVA: 7 597 800,80 
Termen de valabilitate 31.12.2023 
Termen de execuție 31.12.2023 

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 □ 

mailto:primariacantemir@gmail.com
mailto:puicatatiana@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619682673228
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Rezelierea contractului   
Altele:  

Temeiul juridic Conform art. 77 alin 1 lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu sunt 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu sunt 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

În urma desfășurării licitației publice Nr.     ocds-b3wdp1-MD-1619682673228, a fost înregistrat 
contractul de antrepriză Nr. 82 din 11.06.2021 cu operatorul economic SRL Moncomtex, obiectul achiziției fiind 
“Lucrări de reparație a drumurilor din or. Cantemir” , în valoare de 7 597 800,80 lei inclusiv TVA. 
Modificările prezentului contract prevede rezilierea acestuia, întru cât nici agentul economic nici autoritatea 
contractantă nu sunt în posibilitatea de a executa contractul în prezent. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Contractul de antrepriză nr 82 din 11.06.2021 “Lucrări de reparație a drumurilor din or. Cantemir” , a fost 
încheiat pe 3 ani 2021-2023 la suma totală de 7 597 800,80 lei.  
Valoarea actuală a contractului este 5 286 560,30 lei, valoarea executată până în prezent este 2 311 240,50 lei. 
Termenul de valabilitate a prezentului contract este 31.12.2023. 

La data de 27.06.2022 a fost înaintată o solicitare din partea agentului economic SRL Moncomtex privind 
rezilierea contractului. Motivul fiind creșterea excesivă a prețurilor la materialele de construcții (mixtură asfaltică, 
bitum, piatră spartă ș.a) și a combustibilului necesar la utilizarea mașinilor/mecanismelor în procesul de lucru.  

În contextul celor expuse, operatorul economic SRL Moncomtex este în imposibilitatea de a executa 
lucrările respective. Totodată, și autoritatea contractantă nu deține surse financiare suplimentare pentru a putea 
acoperi deficitul. 

Conform art. 77 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă 
reziliază contractul unilateral. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12  din 08.07.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului unilateral: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor         
(nu sunt) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Moncomtex X Nr. 96 Data 
08.07.2022 

- - 

 

Conducătorul grupului de lucru:   Roman CIUBACIUC                         
                                                                 (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
                                                                                                                                                     L.Ș. 
 
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 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619682673228


DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice X 
de incheiere a acorduJui-cadru □ 
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 3 din 11.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Primaria s.Popestii de Jos r-n Drochia 
s.Popestii de Jos r-n Drochia 
1007601001606
5229 s.Popestii de Jos r-n Drochia

Numar de telefon 
Numar de fax 
E-mail oficial 
Adresa de internet

0252-79-3-36
0252-79-3-36
turcantatiana@mai.ru

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e- Tatiana Turcan 068598948 turcantatiana@mai.ru
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 

Procedura de achizitie repetata (dupa caz)

X  Cererea ofertelor de preturi aLicitatie deschisa 
□Altele: [ 'Indicati]
Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru
Obiectul achizitiei

Bunuri □ Servicii □ Lucrari X

Reparatia drumurulor locale din s.Popestii de Jos r-

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (tn cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa)

n Drochia
45200000-9

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654243333234
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1654243333234
Datapublicarii: 03.06.2022

Anunt de intentie publicat !n BAP (dupa caz) Data:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Lmk-ul.
□Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie aLicitatie 
electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare

Valoarea estimata (lei, fd rd  TVA)

□Buget de stat; aBuget CNAM; aBuget CNAS; nSurše 
externe; nAlte surse: BugetAPL  
366781.61 lei

3. Clariflcari privind documentatia de atribuire:

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

Data solicitarii clarificarilor

1

mailto:turcantatiana@mai.ru
mailto:turcantatiana@mai.ru
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de clariflcare
Expunerea succinta a raspunsului 
Data transmiterii

4. Modiflcari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fo s t operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate m BAP/altemijloacelor de informare
(dupa caz)

[Indicafi sursa utilizata si data publicarii]

Termen-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numdrul de zile]

5. Pana la termenul-Iimita (datal7.06.2022, ora_13.03_), au depus oferta _4_ ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. S RL Magistrala- Nord 1011607000998 Railean Ion
2 SC PRIMATERAX-NORD SRL 1006602011124 Brenister Dumitru

3 SA.DRUMURI-RISCANI 1003602009760 Trestian Valerii

4 SRL Drostal'S 1009607000546 Cojocari Artur

5

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
SR L

Magistrala
Nord

SA

Drumuri-

Riscani

SRL
Magistral
aNistru

SC
Primatera

x-Nord

IPS Corsag 
SRL

(Se va con
Documen

smna prin: p
tele ce constitu
rezentat, neprez

le oferta
entat, nu coi^espunde)

Propunerea tehnica prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunereafmanciara prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garan^ia pentru 
oferta (dupa caz)

Nu sa 
cerut

Nu sa 
cerut

Nu sa 
cerut

Nu sa 
cerut

Nu sa 
cerut

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

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Oferta financiara prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Ofetra tehnica prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat de inregistr prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Demonstrarea 
accesului la personal

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Perioda de garantie a 
lucrarilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratia privind 
dotarile
specifice,utilajului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Informatii generale 
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratia privind prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



personalul de 
specialitate
Demonstarrea 
experientei 
operat.economic in 
domeniul de 
activitate

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic execut 
lucrarilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (m cazul 
cand documentul a fo st prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pretul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Reparatia 
drumurulor locale 
s. Popestii de Jos 
r-n Drochia

SRL Magistrala-Nord 319650.00 Conform 
caietului 
de sarcini

+ +

SC PRIMATERAX- 
NORD SRL

319699.00 Conform 
caietului 
de sarcini

+ +

S.A.DRUMURI-
RISCANI

319765.80 Conform 
caietului 
de sarcini

+ +

SRL Drostal 322753.38 Conform 
caietului 
de sarcini

+ +

+ +

* ln cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ”Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile 
tehnice”, se va consemnaprin: „ + ” in cazul corespunderii siprin „ -” in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
SC PRIMATERAX-NORD SRL Pret mai mare
S.A.DRUMURI-RISCANI Pret mai mare
SRL Drostal Pret mai mare



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile X
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia^i ofertant: [IndicatiJ 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___nu se aplica______________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scazut X 
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre^ □
Cel mai bun raport 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 si denumirea loturilor aferente)

12. Informa|ia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse m cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TVA)

Pretul total 
(fara TVA)

Pretul total 
(inclusiv TVA)

Reparatia
drumurulor
locale
s.Popestii de 
Jos r-n Drochia

Magistrala Nord 
SRL

Conform 
caietului de 
sarcini

319650.00 319650.00 383580.00

Anularea procedurii de achizitie publica: nu se aplica
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In temeiul art. 71 a lin .__li t__ .

A rgum entare:__________________________________________________________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
LLUllUllllv

SRL Magistrala-Nord 23.06.2022 e-mail
S.C.Primaterax-Nord SRL 23.06.2022 e-mail
SADrumuri-Riscani 23.06.2022 e-mail
SRL Drostal 23.06.2022 e-mail

■

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al leg ii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractuiui este 
mai mjca decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile 
publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxD
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxo

In cazul m 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 si/sau faxo
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxo

(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 efeclueaza in conformiiate 
cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

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

Denumirea
operatorului

Nuniarul 
si data 

contractului/acordului Cod CPV

Valoarea contractului 

inclusiv

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
economic

SRL
Magistrala

-Nord

21

-cadru

11.07.2022 45200000-9 319650.00

TVA

383580.00

dului-cadru

31.12.2022

18. Informatia privind achizitii publice durabile (acliizitii verzi)(rubrica data se completeaza doar 'm 
cazul in care laprocedura de achizifie publica au fo st aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contractepentru lot/loturipentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii (DA/NU)____nu^
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verzi)?

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

(indicatisuma cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepentru lotul/Ioturilepentru care au fost 
aplicatecriterii 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 declard ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fo s t respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precunt si cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urariiprocedurii 
de achizifie, fap t pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Prenume) (Semnatura)









DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilri publice rl

Nr. 26 din 12 iuhe 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

D enumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO I 009603003 860

Adresa Str.stefan cel Mare,23

Numlr de telefon 029912-24-48

Num[r de fax
E-mailoficial Sr. c ahul. ant icarner a@gmai I' com

Adresa de internet Snital.md

Persoana de contact (nume, prenltme, telefon,

e-mail)

Arteni Tatiana, te1.076700l12, e-

mail : offi ce. srcahul@,gmail. com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de Preturi

P'rocerilura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: ocds-b3 wdp 1 "MD- 1 65 | 141 59 1241'

I'ipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de proiectare privind elaborarea proiectuluLi de

execulie pentru lucrdri de repara{ie capitald a blocului

administrativ (REPETAT)

Cod CPV 71200000-0

Ilxpurnerea motivuluiltemeiului privind
atlegerea procedurii de atribuiru (in cazul aplicdrii

altor oroceduri decdt licilalia deschisd)

Pro cedura de atribuir Q $e va indica din cadrul portalului

gwernarnental

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 165 3379666099

Data publi cdr ii.24.0 5 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatd r achrzitii.md;

lProcerdura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoritifii contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

httos://soital.md/oategorv/achizitii-publice/plan achizirril

,A,nun.( de inten{ie publicat in BAP @upd caz) Data:

Link-ul:
'Iehnici ;i instrumente specifice de atribuirer
ltlunri enz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie nLicita(ie
electronicl lCatalog electronic

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

externe; lAlte surse: [Indicafi]

Valoarea estimati (tei, ldrdrvA) 220 850,00

3. Clarifrc[ri privind documentalia de atrib'uire: nu a fost

Data solicitirii clarificlrilor
DenuLmirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarillicare
ExDunerea succinti a risPunsului

I



transmiterii

4, l{odificlri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

ptn in c.ozul in care au em tcqrt

Rezumatul modifi c[rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdrii]

T,ermen-limit[ de depunere gi deschidere a
of'ertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zile]

5. Pflni la termenul-limitl (data 14. 06.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratoriLi

1. Genesisarchi Group SRL 1 0 1 6600036678 Clima Ion
) Fart-Home-Proiect SRL r020600024465 Homitchi Pavel

Denumire document
Denunnirea operatorului economic

l. Genesisarchi Croup SRL 2. Farl-Home-Project SF|L

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezenta!, ncprezenlal, nu corespunde)

Proounerea tehricd Drezentat prezentat

Propunerea financiard Drezentat nrezentat

DUAE prezen!at prezental

Garantia Dentru oferta Nu este caz Nu este caz

Documente de calificare
Se va consmna prin: pre::entul, neprezenlot. nu corespunde

C,:rere de participare Drezentat neprezenlat

Declaratie privind valabilitatea ofertei nrezentat neDrezentat

C ortifi cal/Decizie de inre sistrare a intreprinderii prezental neprezenlat

E.rtrasul din Ree.istrul de Stat al Dersoanelor iuridice Drezenral prezentat

Certificar de atribuire a contului bancar Drezentat prezental

Declaralie privind lista principalelor prestdri efectuate in ultimii 3

ani de activitate

prezentat neprezentat

Declaralie privind personaiul de specialitate propus pentru

inro lementarea contractulu i

prezentat neprezenlal

Demonstrarea accesului la personal necesar pentru indeplinirea
coresourLz6toare a obiectului contractului ceurmeaz6. a fi atribuit

prezentat prezentat

6, Informa(ii privind ofertele depuse qi docunnentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

(Informalia privincl denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de

atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in ca:zul cdnd documentul afost prezentqt, dqr nu

c or es punde c er inl e I or de c a I ifi c ar e) )

7, Informa(ia privind corespunderea ofefielor cu cerinfele solicitate:

(lnformalia privind
consemna prin: ,, +

Licitaliei electronice se va indica pre1ul ofertei finale
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va
" in cazul corespunderii;i prin ,,-" in cqzul necorespunderii)

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(rara
TVA)X

Cantitate
qi unlitate

de

mlsurd

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespund erea
cu specifica!iile

tehnLict:

Servicii de proiectare
privind elaborarea
proiectului de execulie
pentru lucrdri de repara{ie
capitald a blocului
administrativ.

Cenesisarchi Grouo SRL 198 232,00 1 lot + +

Farl-Home-Proiect SRL 691 730,00 -(30%) +

cazn, I uti I izdrii l.icitatiei ectronice se va indica brtei finqle



Data
s,olicitErii

C)peratorul economic Inforrna{ia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

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

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Nlotivul res Dinserii/d escalifici rii
Fart-Home-Proiect SRL lPretul Dropus maiorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut .
(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile

de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplilca{i:

(Se va completo pentru loturile care au fost atribuite in bazq criteriilor; cel mqi bun raport calitate-prey sau cel mai bun

va complela in cazul in care o{brtele at t reevaluate

M otivuLl reevalu[rii ofertelor
Modificlrile operate

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

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

calITA'E

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

Denumire factorul I lPonderea

13. Reevaluarea ofertelor:

rrDufea conffactulul de achrzltre pubhcdy'acordului-c ru
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate gi

unitate de
mlsurd

Pre{ul urLitar
(fdrI T\zA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Servicii de proiectare
privind elaborarea
proiectului de execufie
pentru lucrdri de repara{ie
capitald a blocului
administrativ.

Genesisarchi
Group SRL

I lot t98 232,00 198 232,00 Nu este pldtitor
de TVA

Anularea procedurii de achizilie publicd:

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

Den umirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Genesisarchi Group SRL Nr.01-1018 din 04.07 .2022 SIA RSAP, e-mail
Fart-Home-Proiect SRL Nr.01-1018 din 04.07 .2022 SIA RSAP. e-mail



(lnforntarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupultri de lucru pentru achizilii se realizeaza in
conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iuLie 20 | 5 privind achiziliite publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimat6 a contractului este mai micd
decdt pragurile prevdzute Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. I 3 I din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/saru fax n

! 1 I zile in cazul netransmiterii conunicarii prin nijloace
electronice gi/sau fax a

In cazul in care valoarea estimata a contractului este egal6 sau
rnai mar e decdt pragurile prevAzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.
I 3 1 din 3 iulie 20 1 5 privind achizifiile publice

tl I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin miiloace
electronice pi/sau fax I
| 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax o

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr I3l din 3 iutie 2015 pr-nind
achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLIJLUI IV Capitolul
[ (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Republicii Moldova).

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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

V:lloarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractu lui/acord ului-
cadru

fflrd
TVA,

:',1 
util

iiiclusiv
TI/A,,

-*-.

Genesisarchi
Group SRL

Cu capital
autohton

Nr.171
t2.07.2022 7 1200000-0 198232.00 198232,00 31.t2.2022

18. Inrforma{ia 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 incheiail
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotuluiiloturilor pentru
care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:
criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fosrt aplicate criterii de
durabilitate:

Preyul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclarii cd termenal tle aEteptare penrru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdncl cazurile previizute de urt. 32 olin, (3) al Legii nr.
131 din.3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum;i cd in cazul depunerii contesta(iilor\ittnu
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea su fost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizilii conrtrmd corectitudinea desfdEurdrii proceclurii
de ochixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducdrtorul grupului de lucru pentru achizi(iii:
t' t)i /tO (1 2(L

(Nume, Prenume) (,Semniitura)

L.$.

, 
' 

.t ,'.l/ .//

""//-'"u'vLl
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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. 01  din 12 iulie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Institutia Publica Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” 

Localitate Or. Straseni 
IDNO 1012620010232 
Adresa Or. Straseni str. M.Eminescu 187 
Număr de telefon 023729688 
Număr de fax  
E-mail oficial  lyceumeminescu@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Troian Tatiana 

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 

Lucrari 

Obiectul achiziției lucrari de constructie si dotarea cu utilaj a terenului 
de fotbal 56x36 la IP LT M. Eminescu din mun. 
Straseni 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655041973026 
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21058184/ 
Data publicării: 12 iun 2022, 17:07 

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://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-
publice/ 

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) 854000,00 lei 

http://www.mtender.gov.md/
http://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-publice/
http://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-publice/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  13.06.2022; 16.06.2022 
Denumirea operatorului economic ------- 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Plasa de protectie; sectiunea bordurii din beton 

Expunerea succintă a răspunsului  Explicat pe platforma 
Data transmiterii 15.06.2022; 16.06.2022 

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] 

1. Până la termenul-limită (data 24.06.2022, ora13:30), au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „ Kedacons ” SRL 1018600005878 Dragutanu Ion 
2. „ Nisprofcon” SRL 1003609010608 Gutanu Pavel 
3. „SCARTEH ” SRL 1013600018440 Ignatov Arcadie 

4. „5AQ INVEST” SRL 1008600004663 Igor Cebotarenco 

5. „WESTART SPORT” SRL 
 

1016600011969 Anghel Constantin 

6. „Ginacom” SRL 1008600035593 Panceva Marianna 

7. „MEDALMIR” SRL 1014600019994 Volcu Veaceslav 

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

Denumire 
document 

   Denumirea operatorului economic 
„Kedaco
ns ” SRL 

„Nisprofco
n” SRL 

„SCA
RTEH 
” SRL 

„5AQ 
INVES
T” SRL 

„WEST
ART 
SPORT
” SRL 

 

„Ginaco
m” 

SRL” 

„MEDA
LMIR” 

SRL 

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

 
DUAE  
 

prezentat       

Devizele locale 
aferente ofertei 

prezentat       

Garanţia pentru 
oferta 2.0 % 

prezentat       
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   Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Certificat de 
atribuire a 
contului bancar 

prezentat       

Certificat privind 
lipsa creantelor 
față de bugetul 
public național 
calculate în baza 
mandatului de 
executare eliberat 
de Inspectoratul 
Fiscal la data 
depunerii ofertei 

prezentat       

Certificat/Decizie 
de 
înregistrare/Extra
s din Registrul de 
Stat al 
persoanelor  
juridice 

prezentat       

Ultimul Raport 
financiar pentru 
anul 2021 

prezentat       

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul și 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat       

Declarația privind 
personalul de 
specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat       

Perioada de 
garanție a 
lucrărilor 

prezentat       

Certificate ce 
confirmă calitatea 
produselor 

prezentat       

Disponibilitatea 
bazei tehnico -
materiale 

prezentat       

Documente ce 
confirmă 

prezentat       
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experiența 
anterioară la 
executarea 
proiectelor 
similare 

 
 

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

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 
specificaț

iile 
tehnice 

Lucrari de constructie si dotarea 
cu utilaj a terenului de fotbal 
56x36 la IP LT M. Eminescu din 
mun. Straseni 

  lucrare   
„ 
Kedacons 
” SRL 
 

598997.89 
MDL 
 

1  
 

+ 
 
 

+ 
 

 

* 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) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

28.06.2022 „ Kedacons ” SRL Pretul 
scazut,divergenta la 
punctul 7 din deviz 

Explicat conform scrisorii din 
29.06.2022 

8. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

9.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

10. Criteriul de atribuire aplicat: 
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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 criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

11. 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 
  

12. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrari de 
constructie si 
dotarea cu 
utilaj a 
terenului de 
fotbal 56x36 
la IP LT M. 
Eminescu din 
mun. Straseni 

„ Kedacons ” 
SRL 

 
1 lucrare 

598997.89  598997.89 718797.47 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
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Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„ Kedacons ” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„ Nisprofcon” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„SCARTEH ” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„5AQ INVEST” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„WESTART SPORT” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„Ginacom” SRL 05 iulie 2022 e-mail 
„MEDALMIR” SRL 05 iulie 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) 

 
15. 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). 

 
16. 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 

„ Kedacons” 
SRL 

Cu capital 
autohton 

13 12.07.2022 45200000-9 598997.89 718797.47 31.12.2022 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

 

   
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:   
  
                          Troian Tatiana                          ____________________   

            (Nume, Prenume)                             (Semnatura)   
  

             L.S.   



DARE DE SЕАМД
de atribuire а contracfului de achizitii publice

Nr. 21050З9б din 08.07.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепum irеа autoritйtii сопtrасtапtе IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mosneaga"
Localitate mun.chisinйu
IDNo 10036001 50783
Adresa mun. Chisiniu. str.Testemiteanu. 29
Numir de telefon 022 40з 697
Numйr de fax 022 40з 697
E-mail oficial achizitiipublicescr(ri; gmai1, oclin
Adresa de internet wrччrr,ýсг.lпс1
Реrsоапа de contact (пumе, рrепuп,lе, tеlеfоп, е-
mail)

Natalia Тurсапч, tе1.02240З697,
email: achizitiipublicescr@,gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. СIаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate М Licitalie deschisй
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD- 1 б з 697 |2|597 0
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdului-саdru Lucrёri8

Obiectul achizi{iei
Lucrйri de reconstruclie а etajelor I qi II din blocul
principal si а blocului alimentar REPETAT П

Cod СРV 45000000-7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬuirе (iп cazul aplicйrii altor
proceduri decdt licitati а des chis d)

Рrпсрdrrrя dд яfriЬlrirд /со llп iигliггt ,li- nnr]"r,1 ocds-b3 wdp 1 -}lD -l 6427 645 5 8286

pclrtalului guуеrпаm еп tal y,1,1,1,t,, пt l.еп de r, gоу.m r.])
Link-ul : http s : //achizitii. md/rolpublic/tender2 1 05 03 96l
Data рuЬliсёrii: 2|.0| .2022

Platforma de achizitii publice utilizat5 Machizitii.md;

Апuп! de intenlie publicat iп ВАР (duрd caz)
Data: ВАР publicat Nr.55 din 16.07.2021
Link-ul: https://tender. gоч.md/rоlЪар

Tehnici;i instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz) Nu# пАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizilie

п Licitatie electronici пСаtаlоs electronic

sцrsа de fiпапtаrе пВugеt de stat; ffiBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе; BAlte surse:

Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 30.180.253,23 lei

Data solicit5rii clarificйrilor 21.01.2022, оrа 13:53
Dепumirеа ореrаtоrului economic

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Vizita obligatolie la santicr
Buna ziua, pl,ecizati va гоg exact data cind se va clesfasuгa sedinta de
iпtЬrrпагсsi чizitа а santieгului. Аtгаgеtп atentia са luna fеЬruагiе аге 28 de

1



zile dаr nu 3 1, totodata mentionam faptul са ргорuпеIеа ofertelor se

incheie la data de 2|,02.2022, iаr реriоаdа de clarificari |аЗ|,01.2022,
СопtЬnп anuntului de раrtiсiраrе рuЫiсаt: Autot,itatea contractanta va
desfasuгa la data de з1,02,2022. Multurnirn.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsuIui
l]unй ziua, сегеlп scuze, data;edinlei este 31.01,2022, оrеlе 11:00,
Multumim.

Data transmiterii 2|.0|,2022, ога 14:41

Data solicitбrii clarificйrilor 24,01,.2022, ога 09:40

Dепumirеа ореrаtоfului есопоmiс

Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de
clarificare

Вuпа ziua,tnun са 3 ре 2021| ! ! BNS in lista rароаrtеlоl оЫigаtогii cle

pгezentat ре 2021, tnunca 3 nu se solicita cle а fi pгezentat! ! ! Rugarn sa fie
сlагifi cat acest aspect???????

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului

Вuпi ziua, рflпй la finele zilei va fi publicat Апuп{ de рагtiсiраrс
MODIFICAT cu iпdiсагеа inclusiv а clocumentelor obligatoгii de prezentat

репtгu ореrаtогii cconorTici саrе nu pгezintir rароrt ,,Muncal" Ei ,.Munca
_.'

Data transmiterii 21 .0|,2022, оrа 09:41

Data solicitйrii clarific5rilor 24.01.2022,оrа: 10:14

Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succint5 а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Muncal,tlunca З. Buna ziua,sunt cotrrpanii саге nu sunt оЫigаtе de BNS
sa pгczinte aceste гароаftе! ! !curn ploccdatn in asa caz???

Ехрuпеrеа succint5 а rispunsului

Вuпй ziua, рАпi la I'inele zilei va fi publicat Anun{ de рагtiсiраге
MODIFICAT cu indicarea inclusiv а docutlrenteloг obligatoгii de ргеzепtаt

рспtгu ореrаtогii economici сагс пu ргеziпti гароrt ,.Мuпоаl" ;i ,,Мuпоа
з".

Data trarrsmiterii 27 ,0|,2022, оrа: 09:41

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 24.01.2022, ога: 10:49

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

Cif'r,a rnedie anuala. Buna ziua, рriп solicitarea pгezentat,ii а cifl,ei rncdii
апuаlе сlе la р,7 dirr invitatia de раrtiсiраге, iпсегсаti sa intetpretati егопаt

aceasta ccrinta, deoat,cce solicitind сifга rnedie anuala репtгu ultimii 3 ani,

nu aveti dгерtul de а solicitata citl,a anuala репtru fiесаге an са fiind minitn
de 15 000000,00, Matcmatica е sirnpla, de exernplu in 2019 compania at,

putea avea cifгa de afaceri de 10 000000,00; 2020 - 25 000000,00, 202|-|8
000000,00 сееа се аr constitui о сifга rnedie anula репtгu ultirnii 3 апi -

1'7666666,6'7. Va rugaln sa гevizuiti aceasta сегiпtа са sa согеsрuпdа cu

сегiпtеlе legislatiei in чigоаге.

Ехрuпеrеа succiIrtй а r5ýpunsului

Вuпi ziua, reiterirn са in legislalia din dorneniul achizitiilor sc utilizeazi
tегmепul ,.Cifi,a nredie ANUALA de аfасегi" - Tespectiv gгuрul de luсгu
este in drерt sh, stabileasc1 о limita а ciliei mcdii репtгu Песаге ап. Mai
mult са atAt, сопfЬгrп рrечеdегilог pct, 36 din Огсliпul МF пг. 69/2021 se

indici ci,...cifra mcdie anuali de afaceri nu trebuic si depiqeascй de doui
огi чаlоагса estirnati а contгactului", аstlЫ gгuрul de luсru а stabilit un

сгitеriu rnult mai loial falir cle орегаtоri decat limitelc indicate dc legislafic.
Ог, сhiаr Ei рriп sumаrоа cifiei nrcdii anuale de 15.000,000 (репtгu fiесаrе

ап) suma este cu nrult mai mici decAt prevederea lcgislaliei in чigоаге.

Data transmiterii 25.01,2022,ога: 17:18

Data solicitйrii clarificйrilor 25.01,.2022, оrа: 10:04

Dепumirеа operatorului economic

Ехрuпеrеа succint5 а solicitirii de
clarificare

Manualul Calitalii qi certificatul ISO: 9001. СопГогm anunt de participare

in docutncnte suрlirпепtаге de саliflсаге Ei seleclie in рсt.lб са cerinta cste

Manualul Calitatii qi ceгtificatul ISO: 9001,Се anume aveti iп vedele

trranualul calitatii in constructii si sерагаt certificat ISO sau manualul
calitatii elabol,at сопfоrrп ISO ?

Ехрuпеrеа sцссiпtб а rйsрuпsului Bun1 ziua, dupi curn este expus irr documentalia de аtriЬuirе ,.Manualul



Calitatii 5i certificatul ISO: 9001" - trеЬuiе prezentate ambele acte.

Data transmiterii 25.0|,2022, ога: 17:09

Data solicitйrii clarificйrilor 25.0|,2022, ога: 18:02

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

Ехрuпеrеа succintй а solicitбrii de
clarificare

Сifга medie de аfасегi апuаlа, Вuпй ziua! Сопfогm anunlului de
participare pct. 7 (docurnente suplimentare de calificare) dvs solicitali са
si о cifra rnedie de afaceri pentru апti2019-2020-2021 in чаlоаrе de miп
15 000 000 MDL confirrnatй ргiп rарогt financiar qi DUAE, Мепjiопim
ргесum сi iп luna сurепtа (iапuаriе-fеЬruагiе) пu este posibilй prezentarea
rapoltului financiar репtгu anul 2021 iпtгuсАt tennenul de prezentare а

raportului este З0 mаi 2021. Logic араrе intrebare, Cum ча fi posibili
dеmопstrаrеа cifrei rnedii de afaceri репtгu anii 20|9-2021 dасй репtru
ultimul an nu va fi posibili рrеzепtаrе rарогtului fiпапсiаr репtгu anul
2021 aytzat de BNS? ча rugam in mod insistent sД oferili un rispuns cert ;i
si corectali cerinlele de calificare it"r anunlul de рагtiсiраrе, О zi
fгurпоаsй! !!

Ехрuпеrеа suссiпtй а гаýрuпsului
In acest caz, documentalia de atribuire va fi rnodificati crr indicarea апilоr
-2020,2019,201 8.

Data transmiterii 26.01,2022, ога: 11:08

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 25,01.2022, ota: 18:18

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

ValoaTea estimata. Вuпа sеаrа. Colnunicatinc va гоg de се пu а avut 1ос

ечаluаrеа lepetata а valolii devizului оfегtа? iпtгuсit valoarea si lucrarile
din prezenta ргосеduга sunt idcntice cu cclc publicate la procedula
anterioara cale а avut loc in luna septernbrie. Tinern sa tnentionatn са in
регiоаdа lunilor octornbrie 2021- ianuat,ie 2022 а alцt loc о сrеstеrе cu
ctrca 20Yо la l-trагеа tTajoгitate а tпаtеriаlеlоr de constt,uctie, deasemnea si
costul mапореrеi sa tnajoгat de la 57,66 la 64,84 (decernbrie 2021), astfel
daca nu va avea loc aceasta evaluale participantii чог publica оfегtе
rnajoгate fata de suma de сопtгоl (analogic са рrосеdurа precedenta) cale
al,putea depasi рrаsul tnaxim adtnisibil de З0%. Multulnirn.

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Buni ziua, iпfоrmбrт cd la licitalia ргесеdепti nu au fost oferte се depё;esc
З0% din чаlоагеа estirnatД. Totodati comunicim сi bugetul а fost aIocat in
чаlоаrеа publicata si la etapa actuali nu poate fi rnodificat. Multurnim.

Data transmiterii 26.0|.2022,ога: 11:15

Data solicit5rii сlаrifiсйrilоr 25 iал 2022, \L):07

Dепumirеа operatorrrlui economic

Ехрuпеrеа ýuссiпtй а solicit5rii de
сlаrifiсаrе

Cifra rnedie anuala. Intelpгetali gre;it, aceasta поrmа legala, оr, autoritatea
contractanta stabile;te cuantumul сil'rеi medie anuale, insё cu sigurап!й пu
аrе dreptul sa irnpunй о cifra atruala practic egala cu сеа medie solicitata.
Este сlаr са astfel iпсегсаli sa trucati licitalia qi sa limitali nunrarul de
participanli. Арrоро, nu Sunt uп potenlial ofellat саге nu S-аг iпсаdга iп
аsttЪl de сеriп!е, dоаr rеsресtаti lеgеа

Expunerea suссiпtй а rйspunsului

But-ti ziua, aducem la ctrno;tir-rla dvs с1 la рrосеdurа in cauzl -
REPETATA au fost stabilite сегiп!е mult mai loiale fа{й de ореrаtоri,
inclusiv сеriп!а privind cifl,a medie апuаlй de afaceri. Astfel, ргiп stabilirea
сегiп{еlоr mult mai blinde autoritatea contractanta nu ul,mareýte tl,ucaгea
licitaliei ci din сопtга accesul а cбt mai multоr ореrаtоri ecorromici. Rog sй
fie adresate сlаrifiсlгi dc ordin tehnic йr1 invinuiгi neintemeiate iп adresa
slupului de lucru.

Data transmiterii 26.01.2022, оrа: 1 1:13

Data solicitйrii clarificйrilor 26.01 ,2022, ora |4:2З

Dепumirеа operatorulцi есопоmiс

Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de
сlаrifiсаrе

Cifra rnedie anuala. Stimata Doatnna/Dotnn, exatninati pгevedelile DUAE,
eu iпсеrс sa va explic, са cifl,a tnedie anuala si cu cifi,a anuala sunt total 2
luсruгi difeгite, оr, atunci cind in invitatia de participare se solicita сifrа
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medie anuala iп ргороrtiа stabilita cle lege, dstгa in calitate de autoгitate
contгactanta nu aveti dгерtul sa solicitati о citia anuala tlinima pentru
fiссаго ап in раrtе, сifга rnedie se calculeaza adunind sutnele репtгu fiесаге
an репtru ultirnii З ani si rrnpartit la 3. Е sirnplu. Inca un exemplu: Sa
pl,esupuneln са cotnpania activeaza de minirn 5 ani, in anul III de activitate
а ajuns la о cifl,a rnedie de 10 rnil, in anul IV - 15 rnil, dаr in апul V-27
mil, deci гezulta са compania respectiva nu at,e dleptul sa participe la
licitatia dstга, dеоагесе iп anul III аге dоаг 10 rnil? Ре de alta parte cifl,a
rnedie cifl,a rncdie constituie 1'7,3З rnil. Spel ca ati inteles!

Ехрuпеrеа succintй а rйýрuпsului

Toli inleleg foarte bine се inseatnnir tcrmcnul ,.n-rediu", insi in accst caz se

ореrа cu terminologia ргечйzutй in саdгul legisla!iei achizi!iei саl,е este

ехрrеsi ,,cifra de аГасегi апuаld rninirnir". Pontru а evita afirmaliilc сrопаtе
аdгеsаtе сitrе grupul de luсru privind ,.truсzrrea licitafiei" documentzrlia va
fi rnodiflcati astfel сi соriп!а ,,CiГr,a medie anuali de zrfaceri in rrltirnii 3

апi (202|,2020,2019) Minirn cAte 15.000,000,00 lci (репtru fiесаге ап),

сопfirmаti рriп DUAE gi rарогtul financiar" va fi inlocuitй cu сеriп!а

,,Сifга rncdic апuаli de afaceri in ultirnii 3 ani (2020,2019,2018) rninim
20.000.000,00 lei, confirmati рriп DUAE qi rароrtul fiпапсiаr",

Data transmiterii 26,01.2022,ога: 15:0З

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 26.01.2022, ога: 16:34

Dепumirеа operatorului economic

Expunerea suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Lista luсrdri. Вuп1 ziua! Referitor la dcvizul 2-|-2 паrса SA 0212020 poz.
ЗЗ6, ЗЗ'/, З4З, З52,381. Репtгu а evita calculul gгеqit а cantitalii
соrпiеrului va rugаm sб пе specifica{i anume се tАrпрlйгii dirr capitolul 7 va
fl luаtй iп сопsidегаrе репtгu calculul cantitatii, sau cel nrai bine si пе

colnunicali погmсlе de cot-tsum саrе au fost indicate de devizioг 'in deviz
(gйsifi iпfогmаtiа in fогrпulаrul F5) desigur dacД acestea au fost indicate de

clevizier. iп caz сопtrаr claci cantitatca determinati (la etapa реrfесtйrii
оfегtеi) de сitrе оГсгtапlii potenliali пu va coгespunde cu сеа песеsагir

duрй proiect, ре duгаtа executiei contгactului va fl песеsаr de suplirnentat
aceasta difегсп!i, Multumim. P.S. McnlionДm са aceasta cantitate trebuie
sa fic determinati de ргоiосtапt sau devizier, dаr пu de ореrаtогii
economici 1а etapa de регfесtаt,е а оtЪгtеi. Deasemenea чоm face геfегirе la
Апеха пг. 23 din docutnenta!ia stапdагd pentru realizarea achizi!iiloг
publice de lucriri арrоЬаti рriп Огdiпul Ministeгului Fiпап{еlоr пr. 69 din
0'7 .05,2021, ргiп саrе se specifica ехрrеs ргесulп сй autoгitatea
сопtгасtапti trebuie si ata5eze la caietul de sагсiпi, Fогmulаrul de deviz пr.

1 - Lista cu cantitalilc de luсrбгi, desciliat (publicarea descifi,atl а

consumului de геsuгsс aferent fiесirеi поrmе de devizaгe). Оsеагi
fiuпroasi!

Ехрuпеrеа succinti а r5spunsului
Pozilia 336 lzF55C- соrпiеr сопfогlт pгoiectului va constitui 878 rn.l.
Pozilia ЗЗ7- о rn.l; Pozilia 343 - 0 nr.l; Pozilia З52 - 0 rn.l; Pozilia З81 - 6
m,l.

Data tгапsmitеrii 27 .0| ,2022, ога: 1 5:5 7

4. Моdifiсйri ореrаtе in documentalia de аtriЬuirе:

1, Апчп( de participare - lnodificatea punctului 7 din
Documente suplimentare de calificare qi selec!ie
Diп ,,CLfra пеdiе atlualit de a_faceri iп ultiпlii 3 апi
(202],2020,2019), Мiпim cate 15.000.000,00 lei (репtrч

fiecare ап), соп сtаг-s-a
modificat iп ,,Ci{ra meclie cle a_faceri репtrtt ultiпii 3 апi
(2 0 2 0, 2 0 ] 9, 2 0 ] В ), ]|,1 i lli m 2 0. 0 0 0. 000, 0 0 le i с оlф r mа t d pr i п

DUАЕ sJlзррЦцЦцсlщ]ц,
2. Апuп! de раrtiсiраrе - tnodificarea punctului 14 din

Rezumatul modificirilor

Documente de calificare
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Diп Nuпldrtl medit: scriptic al persoпalului апgа.iаt iп ultiпlii
З апi, Реrsопаlttl scriptic atlga_iat rерrеziпtй cel рutiп З5
реrsоапе Dentrtt fiecare ап - dочt!с!а рriп рrеzепtаrет copiilor
de ре rapoartele arэr Mttпca З"
peпtl,u atlii zoz l
seпtl,tiilurii еlесtrопiсе s-a modificat iп Реrsопаlчl scriptic
allgaiat reprezitlld cel рtt|iп 35 реrsоапе репtru fiecare ап -
doyada rlriп prezeпlarea соlэiilоr cle ре rapoartele aprobal,e
de BNS "Mutlca l " лi_Д,fuцса 3 рецЦц qцli
202I,2020,20I9" sau copia diп Апеха пr. б al Situatiilor
fi.п апсi а re р е пtr u .fi ес а re ап ( " Р reze пtа re а s i tu at ii l or
.fiпatlciare " Aprobat cle Miпisterul Fi папtеl or

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmше (dupd
caz)
Termen-limiti de dерчпеrе qi deschidere а оfеrtеlоr
prelunsit (dupd caz)

Cu 4 zile

5. Рffпй Ia termenul - limitй (data 13.0б.2022, ora 08:30), а depuý oferta uп ofertant:

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

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

IDNo Asocia{iii
administratorii

1. ,,MAGDA"S.R.L. 100260001l546 Munteanu Mihail
1 ..Sisma Vепmеr" S.R.L. 1 0076000 1 855 1 cebotari veaceslav
3.

,,Vаriпсоm" S.R.L. l 00460003 1450
varinschii Alexandru, varinschii Andrei

varinscaia Tatiana
4. ,,Vicoliv Grup" S.R.L. 1014600018975 Turcanu Liviu

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului economic

,'MAGDA,,
S.R.L.

,,Sigma
Vепmеr" S.R.L.

ооYаriпсоm"
S.R.L.

,rVicoliv Gruр"
S.R.L.

Dосцmепtеlе се corrstituie oferta
(Se vct сопsепlпа рriп: pl.ezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat ,<

Galanlia репtru of'erti (dupd caz) prezeпtat prezeпtat prezeпtat ,<

Dcvizele locale afeTentc оfегtеi prezentat prezentat prezentat *

Сегеге de рагtiсiраго (Anexa пr. 7) preZeпtat prezeпtat рrеzепtаt *

Declara{ie privind valabilitatea
оfегtеi - 90 zile (Апеха пг. 8)

prezeпtat prezeпtctt preZelltat *

Documente de calificare
Se l,a соtlsепlпа рriп: prezetltat, пeprezeпtclt, tlu соrеsрuпdе

Dочаdа iпrеgistгiгi i реrsоапеi
juгidioe, iп confortl-titate cu
ргечсdсгilе legale din {аrа iп саrе
ofыtantul este stabilit

prezeпtat prezeпtat prezeпtat *

Сifга medie de аfассгi репtгu
ultilnii 3 ani (2020,2019,2018) prezeпtat prezeпtat prezeпtat

DECLARATIE
pгivind dotДrile specifice, utilajul 9i
echiparnentul песеsаг репtru

prezeпtat prezeпtat prezeпtctt



indeplinit,ea corespunzйtoarc а

contractului
DECLARATIE
ргiчiпd lista ргiпсiраlеlог luсгdri
executate in rrltilnii З ani de
activitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtclt *

DECLARATIE
ргiчiпd experienta sirnilarй 9i actclc

tloveditoal,e (сопfогlп ancxei пг.

12 din clocumenta{ia standard)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

DECLARATIE
plivind pelsonalul de specialitate

ргорtls pcntru itпрlеtпепtагеа

contгactului si actcle doveditoaгe

prezeпtctt рrеzепtсrt prezelltat *

Numirгul nlcdiu scгiptic al

peгsonalului angajat in ultirnii 3 ani
prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Dепrопstгаrеа accesului la
pelsonalul sau un organisrn tehnic

de specialitate

prezeпtctt prezeпtat prezeпtat

Manualul Calitalii Ei ceгtificatul

ISO: 9001
preZeпtat prezeпtctt prezeпtat

Gгаtiсul de executare а luсгdгilоr prezeпtat prezeпtat prezeпtat *

Dесlага!iе privind ternrenul gепегаl

de gагапJiе al luсr,йrilог
prezelltat prezeпtat prezeпtctt я<

Disponibilitatea de barri lichizi prezeпtat prezeпtctt prezeпtat *

Intbnna{ii pгivind аsосiегеа
(сопfогlп anexei пг. 17 al
docurnenta!iei standaгd)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat *

Declalalie ре рrорriа гйsрuпdеге
plivincl indepliniгea condili ilог
tehnice expuse in caietul de sагсirri

prezeпtat prezeпtcrt prezeпtat

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

8. pentru elucidarea uпоr neclaritйli sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdегеа ofertei
сu cerintele stabilite in documentalia de аtriьuirе (inclusiv justificarea рrеtцlui апоrmаl de

sсЙzut) s-a solicitat:

Dепumirеа Iotului
I)enumirea
ореrаtогului

economic

Рrе{ul ofertei
(йrё ТVА)*,

lei

cantitate
gi unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп!еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Lot 1. Lчсriri de
reconstruc!ie а
etajelor I qi II din
blocul principal gi а
blocului alimentar

,,Sigrna Vепlпеr"
S,R.L.

29.50з.031,00

1 lot,,MAGDA" S.R.L. з6.390.753,10 +

,,Vaгincotn" S,R.L. 37,91б.381,00 + +

,,Vicoliv Gl,uр"
S,R,L.

38.487 .8з8,37 * *



Data
soIicit5rii

Ореrаtоrul
economic Inforrna{ia solicitatй

Rеzumаtцl
rйspunsului
operatorului

есопоmiс

21.02.2022 ,,Sigma
Yепmеr" S.R.L.

S-a solicitat prezentarea асtеlоr de 1а alineatul 16,
subpunctele 6-21 din Arrurrlul de participare.

Operatorul economic а
prezentat informalia
solicitatй iп tennenii
stabili!i.

07.04.2022

14.04.2022

,,MAGDA,,
S.R.L.

S-a solicitat: l. Copia certificatelor се atestё

calificarea diriginliloг de Eantier ре domeniul
gazelor medicale qi tпопtаге аsсепsоаrе.
2. Dovada experienlei gепеrаlй de cel pu{in 7 ani
qi о ехреriеп!й in luсrбri similare de minim 5 ani
pentru diriginlii de qапtiеr. sunt din ultirrrii ani саrе
пu inttunesc реriоаdа 5-7 ani).
З. Cornpletarea ;i delir-rritarea сlаrё а

atribu!iilor/responsabilitalilor iп cadrul lucrdrii а

asociatului lider Ei asociatului secund.

S-a solicitat: 1. Dovada experien{ei de cel pulin 7

arri si о ехреriеп!й in luсrёri similare de minim 5

ani pentru dirigientele de Eantier - Uzutr Serghei;
2. Рrеzепtаrеа atestёгii qi raporturile juгidice cu
dvs а sudorului specializat репtru gaze medicale,
се ча executa luсrёrilе соrеsрuпzйtоаrе; 3.

Реrsоапа саrе ча executa furrclia de diriginte de

Eantier репtгu compartirnentul аsсепsоаrе (inclusiv
dovada рriп cerlificat de atestare tehnico-

ргоfеsiопаlй).

Ореrаtоrul economic
prezentat iпfоппаliа
solicitatб in terrnenii
stabiliti,

27.06.2022 ,rYаriпсоm"
SRL

prezentarea cotrtractelor de соlаьоrаrе оu

operatorii indicati in DUAE, сu operatorii de 1а

саrе se inchiriaja utilajul etc.

Operatorul econornic а
prezentat informalia
solicitatб in termenii
stabiliti,

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalificйrii

,,Sigma Yепmеr" S.R.L.

In conformitate сu prevederile art. 69 alin. (6) lit.a) din Legea lЗl/20l5 privind
achiziliile publice oferta nu corespunde cerinlelor solicitate qi anume, iп pct, lб
spct. 14 din Arrunlul de palticipare s-a solicitat ,,реrsопаlul scriptic ctпgctjat
repreziпtd cel рuУiп 35 реrsоапе репtl.u fiecare ап - doyada рriп prezeпtcп"ect
copiilor de ре rapocп,tele aprobate de BNS "Мuпса 1" ;i ,,Мuпссt 3" репtru ctпii
202 ],2020,20] 9 sau copia сliп Апеха пr. б al Situa|iilor /iпапсiаrе репtru fiecare
ап", са rёspuns 1а сlаrifiсаrеа adresatб ореrаtоrul а expediat гароаrtеlе BN si
raporlului fiпапсiаr, iаr confotm arTbelor acte se constata сё pentru апul 2019
personalul scriptic angajat rерrеziпtй 20 реrsоапе.
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n conformitate cu prevederile art. б9 alin. (6) Пt.а) din Legea 131/2015 privind
achiziliile publice ofefia пu соrеsрuпdе сеriп!еlоr solicitate ;i anume:

а)Nесоп formit5{i devize:
- Deviz 2-1-1
Р 15 S-a solicitat сопsum 0.16 kg/lэuс s-a oferit 0,016kg/Ьuс;

-Deviz 2-1-5 (Forrnular 5)
Р 23 s-a solicitat cablu 0,66 5х120 mm2 s-a oferit 0,6б 5х10 ппt
Р 44 s-a solicitat Corp de iluпiпаt LED, aplicabil 16Yt/, 1400Lпt s-a oferit Со;р
de ilumiпаt LED, aplicabil80l|/, 3200Lm;
Р 45 s-a solicitat Corp de iluminat LED, 1400Lm s-a oferit Corp de ilumiпсtt
LED 3200Lm;
Р 77,78 пu а fost aplicat соеГtсiепtul 5,4 conform caiefului de sarcini;

-Deviz 2-1-2 (Fоrrnulаr 5)
Р 361 s-a solicitat Borduri prefabriccrte diплепisuпi 100/20/8 s-a oferit
100/250/200
Р 373 s-a solcitat tabla ziпсаtа de 0,7 mш grosiпle s-a oferit Tabla ziпсаtа 0,5 х
800 х 2000 mпl

Deviz'7-1-1
Р. 11, 13, |'7, |9 pentru pozi{ia ,,Ьitum" опfоrm nortTei urmа sй fie aplicat
coificientul 1,03 dar s-a aplicat coificientul 0,65/0,4;

Deyiz2-|-4
р 20 s-a solicitat Radiatoare diп hotel 900хв00 s-a oferit 900х900 (пtodiJicatd ;i
поrmа)1

Ь) Ореrаtоrul есопоmiс пu а efectuat rераrtizаrеа fiziсй ;i valoric5 intre
fiесаrе asociat репtru ехесutаrеа obiectului supus licita{iei, сееа се face
imposibiIй ечаIuаrеа ofertei;
in conformitate cu Апuпlul de participare pct. lб sbpct. 20 este indicat ,,Iф'оrmа!ii
priviпcl ctsocierea (сслпfоrm апехеi пr, ]7 al dосumепtаliеi staпdard) - Origiпal,
ссlпfоrп Дпехеi пr. l7, сопftrmаtй рriп aplicarea setllпdturii еlесtrопiсе;
iп cazul ill ссл,е opet,atorul dерuпе оfеrtd iп mod r,lbligcttor se va

prezeпta сопtrасtul de asociere, сч descierea DЕТАLIАТД 0 fteciirei obligatii {!
attgaiameпt сuуе si-l аsuпtй |iecore Dшlе".
La апаlizа Anexei пг. 17 prezentati de сбtrе ореrаtоr este men{ionat la pct. i ,,i)
Repcп,tizarea lizicd, yaloricd ýi proceпtltalii iпtrе .fiecare asociat репtru
executarea obiectiyului supus licita|iei: Сопfоrm сопtrасtului de аsосiа|iuпе
Nr.09/22 diп 2б.0].2022 (Asociatul lider executd пliпiпlum 60Ой)"

Conform Contractului de socialiune пr.09122 din 26.01.2022 nu este indicat о

delimitaгe сlагй а repartizirii fizice, рrосепtuаlе sau чаlоriсе а fiесйrеi obligalii, se

indicё dоаr ,,Cota рrосепtuаlii а lucrdrilor executate de fiecare asociat va.fi
stаlэilit iп decur,c de 3 zile de la data sеmпdrii сопtrасtului cle aпtt,eprizct. |iпdПd
сопt cle faptul сd ctsociatul lider уа executa cel pulitl 60%, diп уоlumul total al
cotltl,ctctului " ,

Respectiv, grupul de luсru este in irnposibilitate de а aprecia obiectiv саliГlсаrеа

ofertarrtului (asociere) qi anurTe - ,,сеriп!еlе solicitate репtru indeplinirea
criteriilor de calificare Ei selec{ie rеfеritоаrе 1а situalia есопоmiсё;i financiarй sau

а capacitalilor tehnice ;i profesionale саrе pot fi indeplirrite prin cumul

рrорог{iопаl sarciniloг се revirr fiесйrui asociat".
in cazul in саrе se analizeazё rароfiul de 60% репtru asociatul lider qt 40% репtru
asociatul secund, afunci condiliile finarlciare qi econorrrice (ех. сifrа medie anualб

de afaceгi/disponibilitatea de bani lichizi, experienla similaгi etc) lru sunt

irrite .iolral fiecdrui asociat сum prevede pct. 93 а1 Ноtйrбrii de

Magda SRL



Guчеm nr. пr. 638 din 26.08.2020 репtru aprobarea Regulameпtului priviпd
achiziliile pltb|ice de lltcrdri ,,iп cazul uпеi asocieri, сеriп!еlе solicitate репtru
iпdерliпil"еа criteriilor de calificcп,e ;i selec|ie referitoqre la situa|ia есопопliсd ;i
fiпапсiаrd satt а capacitdlilor tеhпiсе ;i profesioпale pot_fi iпdерliпitе p lul
р! сlррцliрцgLý а! с l]LЦ оr с е r еч i п .f'i е с dru i а s о с i аt. "
Totodatй se stabileqte сй ореrаtоrul economic nu а completat сопfопп Anexa пr.
17, unde 1а toate punctele face trimitere 1а Contracful de asociere пr. 09122 dirr
26,01 .2022 insi саrе nu рrечеdеrе о епulпеrаrе сlаrё 9i detaliatб а fiecёrei
obligafii. Оr, сопfопп pct. pct. 110 din documentalia standard арrоЬаt prin
Ordinul МF nr. 69.202l ,fiecare оfеrtапt care participd, iп пlоd iпdiyidual sall са
asocicrt, la procedura de atribuire а cc,lпtl,ctctului de achizilie publicd de lucrdri
are obligutia sii oreziпte апехеlе оrеvrizutе tп prezeltlц сlосumепlgtiе, сопtпlеtале
ill пtоtl coresDuttztitor qi sеmпаtе de реrsоапеlе aurol,izate, сопfоrпl сеriп!еlоr
stabilite iп апехсt пr. 2 (апuп! de participare)."
Referitor la acest aspect ANSC s-a expus ре spele similare - а se vedea Decizia
ANSC пr. 03D-8-22 din 10.01.2022, Decizia ANSC пr. 03D-898-21 din
з1.12.202l.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot м
репtru mai multe lоtчri cumulate м
репtru toate loturil" Й

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scбzut ff

12.Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplicali: пu se арliсй

13. Reevaluarea ofertelor:

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie рuЬliсй: se atribuie Contractul de achizilie operatorului economic
care а oferit cel mai mic рrе! per/lot.

Motivul rеечаluйrii ofertelor Decizia ANSC пг. 0зD-зз2-22 diп 23,06.2022 - s-au solicital clarific5ri
suplilrrentare de la орсгаtоrul econotTic ,,Vаriпсоrп" SRL

Modific5riIe operate Se tnentine decizia iniliali а grupului de lucru cu dеsеmпагеа ofertei
сАqtigitоаге -,,Vагiпсоrт" SRL

Denumirea lotului
Dепumirеа
operatorului

ecorromic

cantitate
;i unitate

de m5surй

Pre{ul чпitаr
(fйr5 ТVА),

lei

Рrе{ul total
(fйri ТVА),

lei

Pre{ul total
(cu ТVА),

lei
Lot 1. Luсr5ri de
reconstruc{ie а etajelor I
gi II din blocul principal
si а Ьlосului аlimепtаr.

,оVаriпсоm"
S.R.L. 1 lot 37.916.з 81,00 з7.916.з81,00 45.499.657,00

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,.MAGDA"S.R.L.

LL.05.2022 (decizie initialй)

e-mail, SIA RSAP

.,Sigma Vепmеr" S.R.L.
Vаriпсоm" S.R.L.

Vicoliv Grup" S.R.L.
,,MAGDA"S.R.L.

27 .06.2022 (decizie reevaluare)Varincom" S.R.L.
Vicoliv Grup" S.R.L.

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

16. Теrmепul de agteptare pentru incheierea contractului:

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

18.Iпfоrmаliа privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se completeazй

doar in cazul in саrе la procedura de achizilie рuьliсй аu fost aplicate criterii de

durabilitate gi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate):

iп cazrrl iп саге чаlоаrеа estimat1 а contractului
este tnai miсб decAt рrаgurilе prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr, 131 din З iulie 2015 privind
aclriziliile publice

/ б zile in cazul tratrsnriteгiicomunicёrii ргiп
rnijloace electronice 9i/sau fax п
п 1 1 zile in cazul netrarrstniterii соmuпiсбrtt
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

iп cazul itr саге valoarea estinratд а contractului
este еgаlй sau t-t-tai mаге decAt ргаgrrгilе
pгev5zttte laart.2 аliп. (З) al Legii rir. 1З1 din 3
iulie 2015 privind aclriziliile publice

П 1 1 zile in cazul transtniteгii cotnunicirii рriп
rniiloace electronice ýi/sau fax п
п 16 zile ill cazul пеtrаtrsmitегii соrпuпiсйrii
рriп rniiloace еlесtrопiсе ;i/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohtorr/
Cu capital

mixt/asociere/

Cu capital
striin

Numйrul

;i data
contractului/

асоrdulцi-саdru

Cod
срч

vаlоаrеа colrtractului

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtului

fпrп ТVА inclusiv ТyА

Vаriпсоm SRL autohton 06-156l22 08.0,7.2022 45000000-7 з7.9l6.з81 ,00 45.499.657,00 з1,12.202з

Au fost aplicate criterii репtru achizilii ptrblice duгаЬilе
(aclrizitii verzi)?

Nц

Yаlоаrеа de achizi{ie сu ТYА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРY al lotulцi/loturilor репtru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

10



Criteriul de atribuire репtru lоtuИоturilе pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de lucru declard сd tеrmепаI de a;teptare репtru iпсllеiеrеа
contractulai/controctelor iпdicote а fost respectat (exceptdnd cozarile prevdzate de art. 32 аIiп. (3) al Legii
пr. 131 tliп 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice ), рrесum ;i сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor ;i/sau
recep|ioпdrii ropoartelor de moпitorizare, aceastea аu fost ехgmiпоtе ;i solu|ioпate.

Рriп prezeпta dgre de sешmd, grupul de luсrа репtru achizitii сопJirmd corectitadiпea desfdsur,drii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poortd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legaleiп vigoare.

Сопduсйtоrul gruрului de
(concediu)

11





 
 

DARE DE SEAMĂ 

Nr 34 din 11 iulie 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 Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru II jumătate a anul 2022; 
fructe și legume trim III 2022 

Cod CPV 15100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650445295611 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1650445295611 
Data publicării: 20 apr 2022, 12:05 

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://mama-
copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf  

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Linkul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire 

□ nu    

Sursa de finanțare  Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 259 294 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: clarificări relevante nu su fost. 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mama-copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf
https://mama-copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf


 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  26 mai 2022, 11:30), au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici IDNO Asociații/administratorii 

Carnprodlux SRL 1014600022000  
Produse de Familie SRL 1010600010111  
Telemar SRL 1003600098573  
AVT Lux Com SRL 1014600040053  
Serviabil SRL 1003600030995  
Acustic Tehnologie SRL 1003600041432  
Dant Agro SRL 1003609001903  
Dorianis & Co SRL 1003601001929  
Franzeluţa SA 1002600004030  
ÎCP Panifcoop a URECOOP  din 
Strășeni 1003600132567  

Adrika SRL 1014600026086  
Baguette SRL 1014600037741  
Casa de Comert Vita 1002600003745  
SRL Nobil Prest 1010600021038  
Prodagrotrade S.R.L. 1014600029375  
Floreni 1002601002055  
SRL Viocris-Impex 1006600032107  
DAMMAG GRUP 1014606003096  

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

7. Loturile care au valoarea ofertei minime mai mare de 30%, decît valoarea estimată: 

  
Denumire obiectului lotului Cantitatea 

Unitatea 
de 

măsura 

Valoarea 
estimativă 
al lotulul 

Preț ofertă 
mimnimă 

2 
Carne de bovină dezosată refrigerată, calitate 
superioară (buc. 1-3 kg) Graficul de livrare-
1/72ore; 

8000 kg 953333,00 1733360 



 
 

9 Brînză (5%);  ambalaj 1-5 kg.                                                  
Graficul de livrare-1/72 ore; 7700 kg 427778,00 570370,37 

10 Smintina cu bifidobacterii (15%) ambalaj 
05kg,Grafic de livrare zilnic, 3450 kg 124232,00 166111,11 

11 Unt taranesc la cintar 72,5% , ambalat 200 gr  
Graficul de livrare-1/7 zile;                                    4600 kg 532407,00 724074,07 

18 Făină de grîu, calitate superioară  (ambalaj 1-5 kg)  
Graficul de livrare-1/luna;                                                   3700 kg 24821,00 38110 

20 Biscuiți de ovăz cu adaos de stafide si unt de vaca 
(1-5 kg.).   Graficul de livrare-1/15 zile;  1300 kg 27083,00 39975 

21 Biscuiți pentru diabetici. Graficul de livrare-
1/lună;  300 kg 8000,00 12150 

22 Biscuiti p/u copii zaharosi. Grafic livrare 1/7 zile, 2200 kg 44000,00 57750 

23 
Covrigei uscati cu graham de dimensiuni mici cu 
continut redus de glucide (0,2-1,0 kg), Graficul de 
livrare-1/15 zile;                       

350 kg 8458,00 12907,9 

24 Napolitane p/u copii cu aroma de lapte si 
vanilie.Graficul de livrare - 1/15zile 850 kg 20542,00 38179,17 

25 
Iaurt natural fara adaos de fructe si zahar 2,5-5,0 
% grasime, ambalat (0,1- 0,150) ambalaj 
ermetic.Graficul de livrare 1/72ore 

4000 buc 13889,00 25925,93 

26 
Paste făinoase scurte (pene,cornisoare,sfredelus) 
din soiuri de griu tare cat.A,  ambalaj (1 kg), 
Graficul de livrare-1/15zile;                          

3300 kg 55000,00 95975 

27 
Paste fainoase (ineluse,fidea) din soiuri de griu 
tare cat.A  ambalaj (1 kg) Graficul de livrare-
1/15zile 

600 kg 10000,00 17450 

28 Zahăr, amb.1 kg;                                                               
Graficul de livrare-1/15 zile; 7500 kg 81250,00 134025 

29 Pasta de tomate (25%substanta uscata)ambalaj 
0,300-0,500, Grafic de livrare1/7zile 600 kg 14000,00 18400 

31 Hrişcă cal. Superioară  (ambalaj 1-5 kg) Graficul 
de livrare-1/7 zile; 3250 kg 66354,00 128635 

32 Fulgi de ovas de origine germană, c/s (ambalaj 0,5 
kg, hirtie). Grafic de livrare-1/7zile, 2300 kg 34500,00 47533,33 

33 Crupe de mei, calitate  superioară; (ambalaj 1kg) 
Graficul de livrare-1/7zile;          2250 kg 23156,00 40687,5 

34 Crupe de Griş cal. superioară (ambalaj 1 kg) 
Graficul de livrare-1/7zile;                               2300 kg 19167,00 31433,33 

35 Malai extra, calitate superioară (ambalaj 1 kg) 
Graficul de livrare-1/7zile; 1800 kg 13500,00 24600 

39 Mazăre uscată (bob intreg), c/s (ambalaj 1kg) 
Graficul de livrare-1/luna; 1200 kg 9000,00 13511,11 

42 Ulei vegetal  deodorat, rafinat (ambalaj 1-5 l) 
Graficul de livrare-1/luna;                                   2400 kg 57980,00 82760 

43 Peltea din fructe. Graficul de livrare-1/luna; 700 kg 15073,00 22925 

44 Magiun de mere dens (borcan0,380-1kk)Grafic de 
livrare 1/10zile 700 kg 12250,00 16741,67 

45 Gem de caise si gutui (botcan 0,300-0,380gr) 
Grafic de livrare 1/luna 300 kg 8750,00 14000 

49 Ceai negru (frunze mascate) cal.sup.(ambalaj 100 
gr.)   Graficul de livrare-1/luna;  160 kg 17067,00 27332,8 

50 Cafea din cereale. Graficul de livrare-1/luna 115 kg 15813,00 20795,83 
51 Drojdii, presate în pachet de 100gr.                             140 kg 6767,00 9800 



 
 

Graficul de livrare-1/10zile; 
53 Oţet de masa 9%;    Graficul de livrare-1/luna 200 l 1100,00 1490 

54 Piper negru măcinat, (ambalaj pachete 50-100 gr.) 
Graficul de livrare-1/luna                 3 kg 410,00 560 

55 Frunze de dafin, (ambalaj pachete 10 gr.) Graficul 
de livrare-1/luna 3 kg 363,00 545 

59 Stafide aurii, cat. Superioară, ambalaj pînă la 1 
kg, Graficul de livrare - 1/15 zile  425 kg 25429,00 17709,75 

60 
Cartofi , diametru > 6cm, fără semne de alterare. 
Ambalate 20kg.,spalate. Graficul de livrare-1/10 
zile.   I-trimestru 

16500 kg 91667,00 129855 

62 Morcov diametru >5cm, fără semne de alterare. 
Graficul de livrare-1/10 zile, I-trimestru 2500 kg 16204,00 29166,67 

63 Sfeclă roşie >200gr., fără semne de alterare, 
Graficul de livrare-1/10 zile, I-trimestru                            2400 kg 6667,00 24000 

65 Dovlecei proaspeți, grafic de livrare 1/7 zile. 
Ambalaj: lăzi 20 kg 1900 kg 12667,00 17029,63 

67 Tomate rotunde cat. Extra. Grafic de livrare 1/7 
zile. Ambalaj: lăzi 20 kg 2000 kg 20000,00 27407,41 

71 Prune proaspete ,50-80gr. Grafic de livrare:1/7 
zile, Ambalaj :lăzi 20kg. 1300 kg 8667,00 13722,22 

74 Banane, calibrate 180-200 gr., fără semne de 
alterare.Graficul de livrare - 1/7 zile, I-trimestru 300 kg 5055,00 7450 

75 Portocale calibrate (200-220gr.).Graficul de 
livrare 1/7zile. I trimestru. 100 kg 1833,00 2417 

76 Greifruct calibrat (250-300gr.) Graficul de livrare 
1/7zile. I trimestru 200 kg 3667,00 5366 

Notă* Loturile menționate în tabelul asupra nu sunt evaluate în continuare. 

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot 
1 

Piept de curcan congelat, 
fără os, ambalat 1-5 kg 
Graficul de livrare-1/15 
zile; 

SRL Nobil Prest 103 833,33 + + 

Carnprodlux SRL 104 475 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Produse de Familie 116 08 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
3 

Pulpe de pui 
refrigerate,fara 
spata,calitate 
superioara(ambalaj 1-
5kg) HG696 din 
04/08/2010,Grafic de 
livrare 1/72ore, 

Produse de Familie 584 793 + + 

Carnprodlux SRL 589 270 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
4 

Fileu de găină natural 
fără os; refrigerat 
(neinjectat )    1-5kg.  
Graficul de livrare- 1/72 
ore; 

Carnprodlux SRL 384 160 + + 
Floreni 385 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Produse de Familie 389 648 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

Lot 
5 

Peşte congelat "Merluciu 
Hubbsi", fără cap, bucăți 
300-500gr.  Graficul de 
livrare-1/10zile 

AVT LUX COM 204 96 + + 
SRL Viocris-Impex 213 570 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Telemar 235 200 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
6 

Brînză cu cheag tare 
(50%); Graficul de livrare 
- 1/7 zile; 

FPC "Serviabil" 
SRL 243 750 + + 

Lot 
7 

Lapte(2,5%); Ambalaj: 1 
litru                                                  
Graficul de livrare- 
zilnic;  

FPC "Serviabil" 
SRL 736 666,67 + + 

Lot 
8 

Chefir cu bifidobacterii 
(2,5%);  Ambalaj: 0.5 l - 
1 l    Graficul de livrare-
zilnic;  

FPC "Serviabil" 
SRL 428 750 + + 

Lot 
12 

Ouă dietetice de găină; I-
jum.a anului, Graficul de 
livrare-1/7 zile; 

SRL Nobil Prest 173 250,00 + + 
Acustic Tehnologie 

SRL 183 333,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

DANT-Agro SRL 206 250 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
13 

Piine alba din faina de 
griu, c/s, ambalata, 
feliata,fortificata cu Acid 
Folic,Fe.Grafic de livrare 
zilnic ora 7-10 

Adrika 392 275 + + 
ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
399 750 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Dorianis & Co SRL 404 300 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Franzeluţa 404 504,75 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
14 

Piine din amestec de 
faina de griu cal,1 si 
secara 50/50,fara adaos 
de zahar,feliata, 
ambalata.Grafic de 
livrare zilnic ora7-10 

ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
55 350 + + 

Adrika 59 175 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Dorianis & Co SRL 61 380 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Franzeluţa 61 416,90 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
15 

Pesmeţi pentru 
pesmeţeală din paine alba 
c/s, Graficul de livrare-
1/luna;                            

ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
2 651,52 + + 

Dorianis & Co SRL 3 570 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Franzeluţa 3 783,91 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Adrika 4 200 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL BAGUETTE 6 222,30 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL Nobil Prest 6 338,89 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
16 

Chifla din făină de grîu, 
calit. Super, cu 
stafide(80-
100gr),ambalată, grafic 
livrare 2ori/săpt 

Adrika 9 905 + + 
Dorianis & Co SRL 11 725 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
12 950 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL Nobil Prest 16 851,85 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
17  

Chifla din făină de grîu, 
calit. Super, cu 
magiun(80-
100gr),ambalată, grafic 
livrare 2ori/săpt 

Adrika 9 905 + + 
Franzeluţa 11 375 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Dorianis & Co SRL 11 725 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
12 950 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL Nobil Prest 14 907,41 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
19 

Covrigei uscati cu aroma 
de vanilie, ambalat 0,2-
0,5kg. Grafic de livrare 

ÎCP Panifcoop a 
URECOOP DIN 

sTRASENI 
27 950 + + 



 
 

1/7zile SRL Nobil Prest 29 972,22 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 37 193 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Franzeluţa 49 014,94 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL BAGUETTE 82 810 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
30 

Orez (bob rotund), 
calitate superioară; 
(ambalaj 1-5 kg)    
Graficul de livrare-
1/7zile; 

Prodagrotrade 
S.R.L. 68 000 Refuză semnarea 

contractului 
Refuză semnarea 

contractului 
SRL Nobil Prest 75 933,33 + + 

SRL BAGUETTE 82 994 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
36 

Crupe de arpacaş (calitate 
superioară), (ambalaj 
1kg). Graficul de livrare-
1/7zile; 

SRL Nobil Prest 10 637,50 + + 
SRL BAGUETTE 11 385 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 11 408 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
37 

Crupe de grîu (calitate 
superioară) (ambalaj 1 
kg)               

SRL Nobil Prest 24 975 + + 
SRL BAGUETTE 26 730 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 26 784 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
38 

Crupe de orz, calitate 
superioară (ambalaj 1 kg) 
Graficul de livrare -
1/7zile;                

SRL Nobil Prest 21 275 + + 
SRL BAGUETTE 22 609 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 22 816 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
40 

Fasole uscate albe 
(ambalaj 1 kg). Graficul 
de livrare 1/1luna. 

SRL Nobil Prest 11 125 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 12 042 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 12 460,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
41 

Mazare verde conservata, 
c/c, amb.05-0,8l, Grafic 
de livrare1/7 zile. 

SRL Nobil Prest 16 545,83 + + 
SRL BAGUETTE 16 625 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 19 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Casa de Comerț 
Vita 21 726,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
46 

Suc de rosii (ambalaj 2l) 
grafic de livrare 1/10 zile 

SRL Nobil Prest 5 866,67 + + 
SRL BAGUETTE 6 534 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Casa de Comerț 

Vita 6 710 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
47 

Suc de mere, limpezit, 
natural, fara de zahar 
(ambalaj 1l). Grafic de 
livrare 1/10zile 

SRL Nobil Prest 91 666,67 + + 
SRL BAGUETTE 105 952 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Casa de Comerț 

Vita 107 360 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
48 

Suc de mere, limpezit, 
natural fara adaus de 
zahar (ambalat de 0,2 l)   
Graficul de livrare-
1/luna;  

SRL Nobil Prest 6 966,67 + + 
Casa de Comerț 

Vita 8 265 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 8 512 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L 10 127 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
49 

Sare iodată;  (ambalaj 1 
kg)                             
Graficul de livrare-
1/luna;  

SRL Nobil Prest 9 100 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 10 569 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 12 129 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
56 

Aperetiv de dovlecei 
(ambalaj 0,5-1kg)  
Graficul de livrare-1/15 
zile                        

SRL Nobil Prest 6 950 + + 

SRL BAGUETTE 9 699 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

* 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.) 
 

9. 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 

02-06.22 Adrika SRL 
conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de 
participare, dar și DUAE – s-a solicitat prezentarea 
următoarelor documente: 

Ofertantul a prezentat actele 
solicitate. Acestea sunt acceptate 
de către grupul de lucru. 

Lot 
57 

Prune uscate, c/s  ambalaj 
- saci din hirtie 5-10 kg, 
Graficul de livrare-
1/1luna, I-trimestru                     

SRL BAGUETTE 13 425 + + 

SRL Nobil Prest 24 500 Oferta depășește 
30% 

Oferta depășește 
30% 

Lot 
58 

Mere uscate, c/s  ambalaj 
- saci din hirtie 5-10 kg  
Graficul de livrare-
1/1luna, I-trimestru                   

DAMMAG GRUP 13 280 + + 
SRL Nobil Prest 14 600 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 19 332 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
61 

Ceapă  diametru > 5 cm, 
fără semne de alterare , 
Graficul de livrare-1/10 
zile,I-trimestru             

Prodagrotrade 
S.R.L 18 888 Refuză semnarea 

contractului 
Refuză semnarea 

contractului 

SRL Nobil Prest 21 777,78 + + 

Lot 
64 

Ardei dulci, calibrați 180-
200 gr. Grafic de livrare 
1/7 zile. Ambalaj: lăzi 20 
kg. 

SRL Nobil Prest 19 518,52 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L 44 081 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
66 

Castraveti 
proaspeți,calibrați. Grafic 
de livrare 1/7 zile. 
Ambalaj : lăzi 20 kg 

SRL Nobil Prest 20 555,56 + + 

Lot 
68 

Varză proaspătă >1kg, 
fără semne de alterare , 
Graficul de livrare-1/10 
zile I-trimestru                     

Prodagrotrade 
S.R.L 24 076 Refuză semnarea 

contractului 
Refuză semnarea 

contractului 

SRL Nobil Prest 33 222,22 + + 

Lot 
69 

Verdeaţă (pătrunjel, 
mărar) prospătă fără 
semne de alterare   
Graficul de livrare-1/3 
zile 

SRL Nobil Prest 15 925,93 + + 

SRL BAGUETTE 22 668 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
70 

Conopidă fără semne de 
alterare, grafic de livrare 
1/7 zile. Ambalaj lăzi :20 
kg 

SRL Nobil Prest 1 296,30 + + 

SRL BAGUETTE 1 625 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
72 

Piersici, cat 
extra,calibrați 150-200gr, 
Grafic de livrare 1/7 zile, 
Ambalaj: lăzi 20kg 

SRL Nobil Prest 20 481,48 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L 32 407,41 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
73 

Mere proaspete, cat. 
extra, calibrate (180-200 
g c/s), fără semne de 
alterare.  Graficul de 
livrare - 1/7 zile I-
trimestru 

SRL Nobil Prest 16 707,41 + + 

DAMMAG GRUP 21 190 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 21 658 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

- Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant; 
- Certificat de conformitate sau echivalentul, care să 
confirme calitatea și proviniența bunurilor; 
- Autorizația pentru transport; 
- Confirmare de deţinere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile. 
- Raportul financiar 

02-06.22 
SRL 
DAMMAG 
GRUP 

conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de 
participare, dar și DUAE s-a solicitat certificatul de 
conformitate sau echivalentul, care să confirme 
calitatea și proviniența bunurilor pentru lotul 
58//Mere uscate, c/s. 

Ofertantul a prezentat actul 
solicitate. Acestea sunt acceptate 
de către grupul de lucru. 

-- Prodagrotrade 
SRL -- 

După deschiderea ofertelor, prin 
email, operatorula anunțat că a 
depistat o eroare și anume că nu 
au fost încărcate certificatele de 
conformitate pentru produsele 
oferite, anexîndu-le. Astfel, în 
urma examinării certificatelor 
prezentate – grupul de lucru a 
constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate și sunt 
acceptate. 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.         

12. 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) 

13. Reevaluarea ofertelor: din 13.06.2022 

Motivul reevaluării ofertelor 

Scrisoarea operatorului economic Baguette, din 07.06.22. Prin 
scrisoare acesta informează despre faptul că, reieșind din 
situația la zi, și pentru a exclude incertitudinea livrării de 
produse alimentare – refuză să semneze contractul. 
 
Totodată, s-a constatat că, din greșeală tehnică lotul 12//ouă de 
găină a fost inclus în lista produselor a căror valoare a ofertelor 
depășește 30% din valoarea estimată, deși acest lot nu cade sub 
incidența art. 71 alin 1 litera d din Legie 131/15 privind 
achizițiile. 

Modificările operate 

Întrucît ofertantul Baguette SRL refuză să semneze contractul 
pentru lotul 57//prune uscate, iar următoarea ofertă a 
operatorului economic Nobil Prest SRL depășește 30% din 
valoarea estimată - Legii 131/15 privind achizițiile publice art. 
71 alin 1 litera d – lotul se anulează. 



 
 

 
Deoarece valoarea ofertelor pentru lotul 12//ouă de găină nu 
depășesc 30% din valoarea estimativă – cîștigător este desemnat 
operatorul economic ”Nobil Prest”SRL, conform prețului 
minim oferit și care întrunește cerințele de calificare solicitate. 

14. Reevaluarea ofertelor: din 27.06.2022 

Motivul reevaluării ofertelor 
Scrisoarea operatorului economic Prodagrotrade SRL prin care 
informează despre faptul că refuză să semneze contractul pentru 
loturile: orez, ceapă și varză proaspătă. 

Modificările operate 

Întrucît ofertantul Prodagrotrade SRL refuză să semneze contractul 
pentru loturile varză proaspătă, ceapă și orez – cîștigător este 
desemnat operatorul economic ”Nobil Prest”SRL, conform 
următorului preț minim și care întrunește cerințele de calificare 
solicitate. 

15. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică: 

SRL Nobil Prest 

  
Denumire obiectului lotului Cantita

tea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

1 
Piept de curcan congelat, fără 
os, ambalat 1-5 kg Graficul de 
livrare-1/15 zile; 

700 kg 148,33 178,00 103831,00 124600,00 Pascolina/RM 

12 Ouă dietetice de găină;  
Graficul de livrare-1/7 zile; 110000 buc 1,58 1,89 173800,00 207900,00 Aviton 

Agro/RM 

36 
Crupe de arpacaş (calitate 
superioară), (ambalaj 1kg)      
Graficul de livrare-1/7zile; 

1150 kg 9,25 11,10 10637,50 12765,00 Vitalcomus/St
eviprod/RM 

37 Crupe de grîu (calitate 
superioară) (ambalaj 1 kg)               2700 kg 9,25 11,10 24975,00 29970,00 Vitalcomus/St

eviprod/RM 

38 
Crupe de orz, calitate superioară 
(ambalaj 1 kg) Graficul de 
livrare-1/7zile;                

2300 kg 9,25 11,10 21275,00 25530,00 Vitalcomus/St
eviprod/RM 

40 Fasole uscate albe (ambalaj 1 
kg).Graficul de livrare 1/1luna. 450 kg 24,72 26,70 11124,00 12015,00 Vitalcomus/R

M 

41 
Mazare verde conservata, 
c/c,amb.05-0,8l,  
Grafic de livrare1/7 zile 

950 kg 17,42 20,90 16549,00 19855,00 CAP 
Basarabia/RM 

46 Suc de rosii (ambalaj 2l) grafic 
de livrare 1/10 zile 550 l 10,67 12,80 5868,50 7040,00 ICS Natur 

Bravo/RM 

47 
Suc de mere, limpezit, natural, 
fara de zahar (ambalaj 1l). 
Grafic de livrare 1/10zile 

8800 l 10,42 12,50 91696,00 110000,00 ICS Natur 
Bravo/RM 

48 

Suc de mere, limpezit, natural 
fara adaus de zahar (ambalat de 
0,2 l)   Graficul de livrare-
1/luna;  

1900 buc 3,67 4,40 6973,00 8360,00 ICS Natur 
Bravo/RM 

52 Sare iodată;  (ambalaj 1 kg)                             
Graficul de livrare-1/luna;  1300 kg 7,00 8,40 9100,00 10920,00 Importator: 

Rodalis/RM 

56 
Aperetiv de dovlecei (ambalaj 
0,5-1kg)  Graficul de livrare-
1/15 zile                        

300 kg 23,17 27,80 6951,00 8340,00 Conserv 
Grup/RM 



 
 

64 
Ardei dulci, calibrați 180-200 
gr. Grafic de livrare 1/7 zile. 
Ambalaj: lăzi 20 kg. 

1700 kg 11,48 12,40 19516,00 21080,00 Andra 
Service/RM 

66 
Castraveti proaspeți,calibrați. 
Grafic de livrare 1/7 zile. 
Ambalaj : lăzi 20 kg 

1500 kg 13,70 14,80 20550,00 22200,00 Feran&Co/RM 

69 
Verdeaţă (pătrunjel, mărar) 
prospătă fără semne de alterare   
Graficul de livrare-1/3 zile 

400 kg 39,81 43,00 15924,00 17200,00 Biofruct 
Exim/RM 

70 
Conopidă fără semne de 
alterare, grafic de livrare 1/7 
zile. Ambalaj lăzi :20 kg 

50 kg 25,93 28,00 1296,50 1400,00 Andra 
Service/RM 

72 
Piersici, cat extra,calibrați 150-
200gr, Grafic de livrare 1/7 zile, 
Ambalaj : lăzi 20kg 

1400 kg 14,63 15,80 20482,00 22120,00 RM 

73 

Mere proaspete, cat. extra, 
calibrate (180-200 g c/s), fără 
semne de alterare.  Graficul de 
livrare - 1/7 zile I-trimestru 

2600 kg 6,43 6,94 16718,00 18044,00 RM 

   TOTAL         577266,50 679339,00   

 
SRL Carnprodlux 

  
Denumire obiectului lotului Canti

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

4 
Fileu de găină natural fără os; 
refrigerat (neinjectat ) 1-5kg.   
Graficul de livrare- 1/72 ore; 

5600 kg 68,60 82,32 384160,00 460992,00 Carnprodlux
/RM 

  TOTAL         384160,00 460992,00   

 
SRL Produse de Familie 

  
Denumire obiectului lotului Canti 

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

3 

Pulpe de pui refrigerate, fara spata, 
calitate superioara (ambalaj 1-5kg) 
HG696 din 04/08/2010 
Grafic de livrare 1/72ore 

12100 kg 48,33 58,00 584793,00 701800,00 Basarabia 
Nord/MD 

  TOTAL         584793,00 701800,00   
 

AVT Lux SRL 

  
Denumire obiectului lotului Canti

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA 

Producăt
or 

5 
Peşte congelat "Merluciu Hubbsi", 
fără cap, bucăți 300-500gr.  
Graficul de livrare-1/10zile 

4200 kg 48,80 58,56 204960,00 245952,00 Canada 

  TOTAL         204960,00 245952,00   

 
SRL Serviabil 

  

Denumire obiectului 
lotului Cantitatea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Producăt
or 

6 Brînză cu cheag tare (50%); 
Graficul de livrare- 1/7 zile; 1950 kg 125,00 150,00 243750,00 292500,00 Lactis/RM 



 
 

7 
Lapte(2,5%); Ambalaj: 1 
litru                                                  
Graficul de livrare- zilnic;  

52000 l 14,17 15,30 736840,00 795600,00 Lactis/RM 

8 
Chefir cu bifidobacterii 
(2,5%);  Ambalaj: 0.5 l - 1 l. 
Graficul de livrare-zilnic;  

24500 l 17,50 18,90 428750,00 463050,00 Lactis/RM 

  TOTAL         1409340,00 1551150,00   

 
Adrika SRL 

  

Denumire obiectului 
lotului Cantitatea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

13 

Piine alba din faina de 
griu,c/s, ambalata, feliata, 
fortificata cu Acid Folic, Fe. 
Grafic de livrare zilnic ora 
7-10 

32500 kg 12,07 13,04 392275,00 423800,00 SRL 
Adrika/RM 

16 

Chifla din făină de grîu, 
calit. Super, cu stafide(80-
100gr),ambalată, grafic 
livrare 2ori/săpt 

3500 buc 2,83 3,06 9905,00 10710,00 SRL 
Adrika/RM 

17 

Chifla din făină de grîu, 
calit. Super, cu magiun(80-
100gr),ambalată, grafic 
livrare 2ori/săpt 

3500 buc 2,83 3,06 9905,00 10710,00 SRL 
Adrika/RM 

  TOTAL         412085,00 445220,00   
 

SRL Panifcoop 

  
Denumire obiectului lotului Canti 

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

14 

Piine din amestec de faina de 
griu cal,1 si secara 50/50,fara 
adaos de zahar, feliata, 
ambalata.Grafic de livrare zilnic 
ora7-10 

4500 kg 12,30 13,284 55350,00 59778,00 ICP 
Panifcoop/RM 

15 
Pesmeţi pentru pesmeţeală din 
paine alba c/s, Graficul de 
livrare-1/luna;                            

210 kg 12,6263 13,6364 2651,52 2863,64 ICP 
Panifcoop/RM 

19 
Covrigei uscati cu aroma de 
vanilie, ambalat 0,2-0,5kg,Grafic 
de livrare 1/7zile, 

1300 kg 21,50 23,22 27950,00 30186,00 ICP 
Panifcoop/RM 

  TOTAL         85951,52 92827,64   
Dammag Grup SRL 

  
Denumire obiectului lotului Cantitatea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

58 
Mere uscate, c/s  ambalaj - saci 
din hirtie 5-10 kg  Graficul de 
livrare-1/1luna, I-trimestru                   

400 kg 33,20 39,84 13280,00 15936,00 Dammag 
Grup/RM 

  TOTAL         13280,00 15936,00   

 
 
 
 
 



 
 

 
SRL ”Nobil Prest” – după reevaluare II 

  

Denumire obiectului 
lotului Canti U/M Preț fără 

TVA 
Preț cu 
TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

30 

Orez (bob rotund), calitate 
superioară; (ambalaj 1-5 
kg).  
Graficul de livrare-1/7zile 

3400 kg 22,33 26,80 75922,00 91120,00 Vitalcomus/ 
RM 

61 

Ceapă  diametru > 5 cm, 
fără semne de alterare, 
Graficul de livrare-1/10 
zile, I-trimestru             

2400 kg 9,07 9,80 21768,00 23520,00 

GT 
Agroandrieș/G

T Stinca 
Victoria/Flore

an Vr/RM 

68 

Varză proaspătă >1kg, 
fără semne de alterare, 
Graficul de livrare-1/10 
zile I-trimestru                     

2600 kg 12,78 13,80 33228,00 35880,00 

GT 
Agroandrieș/G

T Turcan 
Igor/RM 

            130918,00 150520,00   

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul Legii 131/15 privind achizițiile publice art. 71 alin 1 litera d se anulează loturile menționate 

la pct.7, a căror valoarea tuturor ofertelor este mai mare cu 30%, decît valoarea estimată.  

 
Argumentare:  Pentru loturile anulate a fost inițiată o nouă proceduri de achiziții, cu revizuirea și 
ajustarea prețurilor estimative la prețurile actuale de piață. 
 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Toți ofertanții 06.06.22 e-mail 

Toți ofertanții 13.06.22 - reevaluare e-mail 

Toți ofertanții 29.06.22 – reevaluare II 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)                                                  

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 

 în 6 zile. 

 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 încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL NOBIL PREST c/a 142 23.06.22 

15
10

00
00

-9
 

708184,50 829859,00 31.12.22 

SRL Carnprodlux c/a 140 23.06.22 384160,00 460992,00 31.12.22 
SRL Produse de 
Familie c/a 145 23.06.22 584793,00 701800,00 31.12.22 

AVT Lux SRL c/a 139 23.06.22 204960,00 245952,00 31.12.22 

SRL Serviabil c/a 146 23.06.22 1409340,00 1551150,00 31.12.22 

Adrika SRL c/a 138 23.06.22 412085,00 445220,00 31.12.22 

SRL Panifcoop c/a 143 23.06.22 85951,52 92827,64 31.12.22 

Dammag Grup SRL c/a 141 23.06.22 13280,00 15936,00 31.12.22 
SRL NOBIL PREST 
(DUPĂ REEVALUAREA 
DIN 27.06) 

c/a 148/2 11.07.22 130918,00 150520,00 31.12.22 

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

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: 

 

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.4 din 11.07.2022 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Direcția Învățământ a CR Ocnița 
Localitate Or.Ocnița 
IDNO 100760109750 
Adresa Str.Independenței,51 
Număr de telefon 027121459 
Număr de fax 027122276 
E-mail oficial  diocnita@mail.ru 
Adresa de internet http://www.diocnita.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Silvia Chistruga, 
067217943, s.chistruga@gmail.com 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație 

deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Amenajarea stadionului  Scolii Sportive 
or.Ocnița 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  21055506 
 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1650549097424  
Data publicării: 21.04.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 
Link-ul către planul de achiziții publice 
publicat: https://diocnita.md 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; Alte surse: [Buget local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 846500-00 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650549097424
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  01.06.2022, 23.06.2022 
Denumirea operatorului economic SC Primaterax-Nord SRL, Companado SRL 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Prezentarea unor acte confirmative privind 
îndeplinirea cerințelor prevăzute în  în anunțul 
de participare 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost prezentate toate cerințele 
Data transmiterii 02.06.2022, 24.06.2022 

 
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] 

 
1. Până la termenul-limită (data 10.05.2022, ora 15:00), au depus oferta 2 (două)ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. Companado SRL 1002601000590 Ion Leah 
2. SC Primaterax-Nord SRL 1006602011124 Vladimir Badrajan 

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

către operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 
Companado 

SRL 

SC Primaterax-
Nord SRL 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

    

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

Garanția pentru ofertă 2%  prezentat prezentat   
Neîncadrarea în situațiile ce 
determină excluderea de la  
procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art.18 din 
Legea nr.131 din 
03.07.2015. Declarația pe 
propie raspundere. 

prezentat prezentat   

Neimplicarea în practici 
frauduloase și de corupere. 
Declaratie pe propria 
raspundere. 

prezentat prezentat   
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Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat   

Certificat privind lipsa 
creantelor față de bugetul 
public național calculate în 
baza mandatului de 
executare eliberat de 
Inspectoratul Fiscal la data 
depunerii ofertei 

prezentat prezentat   

Certificat/Decizie de 
înregistrare/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor  juridice 

prezentat prezentat   

Informații cu privire la 
obligațiile contractuale față 
de alți beneficiari 

prezentat prezentat   

Ultimul Raport financiar 
pentru anul 2021 

prezentat przentat   

Disponibilitatea de bani 
lichizi conform IPO14 

prezentat prezentat   

Certificat ISO 9001 
Sistemul de Manegment al 
Calității lucrărilor 

prezentat prezentat   

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani 

prezentat prezentat   

Declarația privind 
experiența similară sau 
Declarația privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate  

prezentat prezentat   

Cazier judiciar prezentat prezentat   
Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat   

Declarația privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat prezentat   

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat prezentat   

Demonstrarea accesului la 
personal/un organism tehnic 
de specialitate, care să 
garanteze asigurarea unui 
control al calittății 

prezentat prezentat   

Informații privind asocierea 
prezentat prezentat   
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Avizul Inspecției de Stat în 
Construcții 

prezentat prezentat   

Manualul Calității prezentat prezentat   

Perioada de garanție a 
lucrărilor 

prezentat prezentat   

Devizele locale aferente 
ofertei 

prezentat prezentat   

Certificate ce confirmă 
calitatea produselor 

prezentat prezentat   

Disponibilitatea bazei 
tehnico -materiale 

prezentat prezentat   

Mostre la materialele de 
bază solicitate 

prezentat prezentat   

Documente ce confirmă 
experiența anterioară la 
executarea proiectelor cu 
suprafețe sport 
artificiale(iarbă sintetică și 
turnături de cauciuc 
executate mecanic) 

prezentat prezentat   

  Declarația privind 
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 
 

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)) 

 
3. 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 

Amenajarea 
stadionului  
Scolii 
Sportive 
or.Ocnița 
 

 
Companado 
SRL 

 
833367,43 

 
1 lucr. 

+ + 

SC Primaterax-
Nord SRL 

825648,62 1 lucr. + + 
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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) 
 
4. 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 
 

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

Companado SRL Preț majorat 
 

6.  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: 
__________________________________ 
7. 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) 
 
 
 
 
 
 
 
8. 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 
  

Prețul ofertei    
Consum combustibil    
Termen de garanție    
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9. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr.03D-329-22 data: 23.06.2022  
Modificările operate S-a desemnat câștigător Primaterax-Nord SRL 
 

10. 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) 
Amenajarea 
stadionului  
Scolii 
Sportive 
or.Ocnița 

SC 
Primaterax-
Nord SRL 

 
1 lucr. 

 
825648,62 

 
825648,62 

 
990778,34 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
 În temeiul art. 71 alin. __ lit __.      
   
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 
11. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 
Companado SRL 

 
28.06.2022 

   e-mail, 

SC Primaterax-Nord SRL 28.06.2022 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) 
 
12. 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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13. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acordu

lui-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SC 
Primaterax-
Nord SRL 

 
 

17 

 
 

08.07.2022 

 
 

45200000-9 

 
 

825648,62 

 
 

990778,34 

 
 
31.12.2022 

 

14. 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: 
 
 
Ivan ZAHARCO                                                                         ______________________ 
(Nume,Prenume)                                                                                   (Semnătura) 



























model-tip

DARE DE SBAMA

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

Nr.08 din 12.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Primdria comunei Grdtiesti
Localitate S. Gr6tie5ti, mun. Chisindu
IDNO 1007601010219
Adresa Str.$tefan cel Mare 72, s.Gr6tiegti, mun.Chisinlu
Numir de telefon 022-4 5 1 23 1, 022-4 5 tzs 4
Numir de fax 022-45r231
E-mail p r im gr a t i e s t i (D s m a i I . c o m, ana,b alan.63 (d m a i L ru
Adresa de internet
Persoana de contact Mardare Victor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri n Licitalie deschisl
nAltele: [Indicatil

Procedura de achizitie renetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cad ru

Bunuri n Servicii r Lucrdri V

Obiectul achizi{iei Lucrlri de reabilitare a drumurilor din
com.Gr[tiesti, mun.Chiqinlu: imbrlclminte-
beton asfaltic suprimat

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cctzul aplicdrii altor
pr oc e dur i de c dt I ic itatia de s c his it)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or I al u I ui guv ern am e nt al www. mt e n tle r. gov. md )

Nr:21058579

Link-ul : ocds- b3wd p1-MD- I 655 4637 16832
Data publicdr 17.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl V achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

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

VDa nNu
Link-ul cf,tre planul de achiziliipublice publicat:

https ://g ratiesti. m diwp-
co ntent/upl oads 12022 I 06/plan ul-d e-achizitii. pd f

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie llicitalie
electronicd nCataloe electronic

Sursa de finantare rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurse
externe; nAlte surse: IBusetal Locoll



Valoarea estimatd tlei. fdrd TVA) 1424700,00lei

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

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

Data solicitlrii clarifi cirilor 2l iun 2022, 13:21

Denumirea oneratorului economic Nu s-a prezentat

Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare pentru pentru sistem rutier suplu solicatat conform
caietului de sarcinio termenul de garantie solicitat este

exagerat;. Solicitam revizuirea termenului de

garantiesistem rutier suplu solicatat conform caietului de

sarcini, termenul de garantie solicitat este

&quot;exagerat&quot;. Solicitam revizuirea termenului
de sarantie

Expunerea succintfl a rispunsului Autoritatea contractant[ nu Ya revizui termenul de

garan{ie din considerentele ci, doreqte si se asigure ca la
concurs sI participe Operatori, care au capacitatea si
execute lucrdri la cel mai inalt nivel al caliti{ii. O astfel de

abordare permite gestionarea cit mai ra(ional5 a banilor
publici. in com.Grdtieqti existl drumuri reabilitate.
aplicindu-se imbricdminte din beton asfaltic suprimat,
care si dupl 3 qi mai multi ani sunt in stare foarte buni qi

nu au fost necesare careva interven(ii.Drumurile selectate

pentru a fi reabilitate cu beton asfaltic suprimat in acest

an nu fac parte din categoria celor puternic spllate de ape

oluviale.

Data transmiterii 22 iun 2022,08t48

Data solicitlrii clarifi cfirilor 22 iun 2022,09t55

Denumirea operatorului economic Nu s-a prezentat

Expunerea succinti a solicit[rii de clarificare Vd rugim sa ne oferi{i o defini{ie clari a betonului asfaltic
suprimat. In ce consti reabilitarea drumului din beton

asfaltic suprimat qi care este diferenta dintre beton

asfaltic qi beton asfaltic suprimat! Conform CP
DI225t2021 Nu exista asa tip de asfalt. Vd multumim
anticipat!

Expunerea succint[ a rlsPunsului Beton asfaltic- mai simplu asfalt fierbinte. Beton asfaltic
suprimat - mai simplu asfalt rece frezat (colectat de pe

straziile, care au fost asfaltate qi se repari la moment)

Data transmiterii 22 iun 2022,1028

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(clur:d caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertefor prelungit @upd cazl
flndicayi numdrul de zileJ

5, Pflni la termenul-limiti ( data 30.06.20220 oral4z30), au depus oferta 3 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Edilitate SA 1003600045544 Tatiana Burlac
J Andis Trans SRL 100760007s800 Zinfida Virlan

2



3. I SA Drumuri Str[geni 10036001rr971 Igor Gonta

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

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
' specificatiei

tehnice

Propunerea
financiari

DUAE

Edilitate SA prezentat prezentot prezentat
Andie Trans SRL prezentot prezentat prezentflt
SA Drumuri Strdseni Drezentat prezentat prezewat

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

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,, * " in cazul corespunderii Si prin ,, - " tn cez.4l necoreipun-derif)

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

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

({dr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mdsur[

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I

Lucrlri de reabilitare a
drumurilor din
com.Gritiegti,
mun.Chiqindu:

imbriclminte- beton
asfaltic surrrimat

Edilitare SA
1323053,83 BUC. + T

Lot I
Lucriri de reabilitare a
drumurilor din
com.Grltieqti,
mun.Chi5inIu:
imbriclminte- beton
asfaltic sunrimat

Andig Trans SRL
1358754,57 BUC. + +

Lot I
Lucrlri de reabilitare a
drunrurilor din
com.GlItieSti,
mun.Chi5iniu:
imbrdclminte- beton
asfaltic suprimat

SA Drumuri Str[seni r740770,62 BUC. + +

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezumatul
rlspunsului

operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalificati:



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut V
Costul cel mai sc[zut tr
Cel mai bun raport calitate-pret 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. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile onerate

14. In urma examinirio evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

ln temeiul art.71 alin. lit

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
m[sur[

Preful unitar
(f[rn TVA)

Pre{ul total
(flrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucriri de reabilitare a
drumurilor-din
com.Gritie$ti,
mun.Chi$iniu:
imbrlciminte-beton
asfaltic suprimat

Edilitate SA I buc. 1 323053,83 1 323053,83 1587664.60

Argumentare:



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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Edi tate SA 0s.07.2022 I e-naill
And e Trans SRL 0s.07.2022 I e-maill
SA Drumuri Strdseni 0s.07.2022 I e-maill

(lnforntarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

1 7. Contractu I de achizitiel acord u l-cad ru in cheiat :

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazl doar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micf, decdt pragurile prevlzute la arl. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
nublice

Y 6 zile in cazultransmiterii comuniclriiprin
miiloace electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul ne

miiloace electronice s

ransmiterii comunic[rii prin
./sau fax n

In caztil in care valoarea estimat[ a contractului este
egal6 sau mai mare decdt pragurile previzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
! 16 zile incazul netransmiteriicomunic[rii orin
miiloace electronice si/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

Intrepiihderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixtlaiociere/
Cu capital

stilin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

ftrfl TVA inclusiv
TVA

Edilitate SA Cu capital
autohton

54
t2.07.2022 45200000-9 1 323053.83 1587664,60 3r.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU NA

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

(indicatri suma cu TVA)



Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: 19.

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

20. Preful cel mai scizut r
21. Costul cel mai sc[zut a

22. Cel mai bun raport
calitate-pref n

23. Cel mai bun raport
calitate-cost r

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfind cazurile prevdzute de urt. 32 slin. (3) al Legii
nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cd tn cazul depunerii contestaliilor gi/sau
recepliandrii rapoartelor de monitorizflre, aceflstea aufost examinate Ei solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie,fupt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   X   

Nr. 2 din   13.07.2022      .      
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Brigada de Poliție cu destinație specială ,,Fulger”  
IGP al MAI 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1006601000646 
Adresa mun. Chișinău str. Mesager 5/5 
Număr de telefon 022-592-499 
Număr de fax  
E-mail oficial  sgp.fulger@igp.gov.md 
Adresa de internet secretariat.fulger@igp.gov.md 
Persoana de contact  Petru Vdovicenco tel. 068507771 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate v Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări v 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație interioare și exterioare  
Cod CPV 45450000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

în temeiul art. 57  al Legii nr.131/2015 privind 
achizițiile publice și Hotărîrea Guvernului 
nr.638/2020 privind aprobarea Regulamentului  
privind achizițiile publice de lucrări 

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

Nr: 21054257 
 ID: ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 
Link-ul:       https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1648720446971?tab=contract-notice 
Data publicării: 31.03.2022 

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Link-ul: nu necesită 
Platforma de achiziții publice utilizată v achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:    nu necesită 

Link-ul:  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu se aplică 

Sursa de finanțare v Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 339 833,39 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  Nu au fost solicitări 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor Nu au fost aplicate modificări 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare  - 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 13.04.2022, ora 09:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

http://www.mtender.gov.md/
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Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 
1 SRL „MEGA NORD CONSTRUCT” 1011604002876 Tintiuc Aliona  

tel.079112999 
email: achizitii@megaconstruct.md 

2 SC „PROFIPLAST” SRL 1004600024221 Sinetchi Serghei 
 tel.079402875  
email: profiplast@mail.ru 

3 SRL „SV REGAL CONSTRUCT” 1009600000754 Oprisco Andrei 
 tel. 069905522 e 
mail: svregal@mail.ru 

4 SRL „STRENGTH” 1003600090315 Ocul Oleg  
tel. 062038190  
email: cin005.li@mail.ru 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „MEGA 
NORD 

CONSTRUCT” 

SC 
„PROFIPLAST” 

SRL 

SRL „SV 
REGAL 

CONSTRUCT” 

SRL 
„STRENGTH” 

Documentele ce constituie oferta 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară conține 

(pct.49 sub.2) din 
documentația standard) : 

a) Formularul ofertei (Anexa 
nr. 2),  
b) Specificațiile de preț 
(Anexa nr. 2 la contract), 

a) prezentat a) prezentat a) prezentat a) prezentat 

b) n-a fost 
prezentat 
Specificația de 
preț 

b) Specificația 
de preț 
prezentată după 
termenul limită 
de depunere a 
ofertei 
(15.04.2022) 

b) Specificația 
de preț 

prezentată 
după termenul 

limită de 
depunere a 

ofertei 
(18.04.2022) 

 

Propunerea  tehnică conține 
(pct.49 sub.1) din 

documentația standard) : 
a) graficul de executare a 
lucrării (anexa nr. 5); 
b) documentația de deviz 
(formularele 3, 5 și 7) 
corespunzător CPL.01.01-2012 

a) graficul de 
executare 

prezentat după 
termenul limită 
de depunere a 

ofertei 
(15.04.2022) 

a) prezentat a) prezentat a) prezentat 

b) prezentat b) prezentat b)prezentat b) prezentat 

Cerere de participare   prezentat după 
termenul limită 
de depunere a 

ofertei 
(15.04.2022) 

prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

prezentată 
după termenul 

limită de 
depunere a 

ofertei 
(15.04.2022) 

prezentat prezentat prezentat 

Documentele prezentate în conformitate cu anunțul de participare 
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Dovada înregistrării persoanei 
juridice: 

- Certificat/decizie de 
înregistrare a întreprinderii; 

- Extras din Registrul de 
stat al persoanelor juridice; 

- Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și 
instalațiilor, eliberat de către 
Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada lipsei restanțelor față 
de bugetul public național 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAȚIE  
privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (cu 
anexarea copiilor 
certificatelor de atestare în 
domeniul construcție) 

nu corespunde 
Formularul 
prezentat nu 
corespunde cu 
cel solicitat în 
Documentația 
Standard 

prezentat prezentat prezentat 

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimii 2 
ani de activitate 

nu corespunde 
Formularul 
prezentat nu 
corespunde cu 
cel solicitat în 
Documentația 
Standard 

prezentat prezentat prezentat 

DECLARAȚIE 
privind experiența similară în 
ultimii 5  
ani de activitate (cu anexarea 
copiilor de contracte și cu 
anexarea actelor de recepție a 
lucrărilor aferente 
contractelor prezentate)  

nu corespunde 
neprezentat 
formularul 
declarației 
 

prezentat prezentat prezentat 

Lista subcontractanților și 
partea/pârțile din contract care 
sunt îndeplinite de aceștia 
(după caz); 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Informații privind asocierea 
(după caz) 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Angajament terț susținător 
financiar (după caz) 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Angajament privind susținerea 
tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de 
operatori economici (după caz) 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Declarație terț susținător tehnic 
(după caz)  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
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Certificate de conformitate sau 
alte documente ce confirmă 
calitatea, țara de origine și 
producătorul bunurilor 
propuse, eliberate de instituții 
autorizate în acest sens: 

- Invelitori din placi din tabla 
amprentata 

- Usi confectionate din 
profiluri 

- Turnichet tripod cu control 
acces 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate de garanție: 
-Invelitori din placi din tabla 

amprentata 
-Turnichet tripod cu control 

acces 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Declarație de garanție pentru 
lucrările executate 

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 
corespunde cerințelor 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 
Lucrari de 
reparatie 
interioare și 
exterioare 

SRL „MEGA 
NORD 
CONSTRUCT” 

283 219,71  1 lucrare - + 

SC 
„PROFIPLAST” 
SRL 

289 694,40 1 lucrare - + 

SRL „SV REGAL 
CONSTRUCT” 

301 013,20 1 lucrare - + 

SRL 
„STRENGTH” 

305 843,71 1 lucrare + + 

* 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) 
Notă: Oferta a cărei valoare constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor se 
consideră ofertă anormal de scăzută. 

-15% din valoarea estimată a lucrărilor, fără TVA:  288 858,38 lei                                                                   
-15% din valoarea estimată a lucrărilor, inclusiv TVA:  346 630,06 lei. 

Ca urmare a examinării ofertelor propuse prin intermediul platformei de tranzacționare SIA 
RSAP ,,M-Tender”  s-a depistat că: 

- oferta SRL „MEGA NORD CONSTRUCT” preț anormal de scăzut cu 16,66% în raport cu 
prețul estimat al achiziției; 

- oferta SRL „PROFIPLAST” preț scăzut cu 14,75 % în raport cu prețul estimat al achiziției; 
- oferta SRL „SV REGAL CONSTRUCT” preț scăzut cu 11,42 % în raport cu prețul estimat 

al achiziției; 
- oferta SRL „STRENGTH” preț scăzut cu 10 % în raport cu prețul estimat al achiziției. 

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

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

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

15.04.2022 SRL „MEGA 
NORD 

CONSTRUCT” 

Prezentarea următoarelor 
documente: 

Specificațiile de preț (anexa nr.2) 
Cerere de participare 
Declarația privind valabilitatea 
ofertei 
Graficul de executare a lucrării 
(anexa nr. 5) 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii 
Certificat privind confirmarea lipsei 
restanțelor față de buget – eliberat 
de Serviciul Fiscal de Stat – în 
original 
DECLARAȚIE  privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului (cu 
anexarea copiilor certificatelor de 
atestare în domeniul construcție)- 
conform anexei nr.9) 
DECLARAȚIE privind experiența 
similară în ultimii 5 ani de activitate 
(anexa nr. 6) 
Certificate de garanție: Invelitori din 
placi din tabla amprentata și 
Turnichet tripod cu control acces 
Justificarea prețului anormal de 
scăzut cu anexarea actelor 
confirmative. 

La 15.04.2022 au fost 
prezentate documentele 
solicitate incomplet  

15.04.2022 SC 
„PROFIPLAST” 

SRL 

Prezentarea următoarelor 
documente: 

Specificațiile de preț (anexa nr.2) 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii; 
Extras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice; 
Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, eliberat 
de către Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică. 
Certificat privind deținerea contului 
bancar 
Certificat privind confirmarea lipsei 
restanțelor față de buget – eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat – în original 
DECLARAȚIE  privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (cu 
anexarea copiilor certificatelor de 
atestare în domeniul construcție)- 

La 15.04.2022 au fost 
prezentate documentele 
solicitate incomplet 
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conform anexei nr.9) 
Certificate de conformitate sau alte 
documente ce confirmă calitatea 
pentru: 

-Invelitori din placi din tabla 
amprentata 
-Uși confecționate din profiluri 
-Turnichet tripod cu control acces 

Certificate de garanție: Invelitori din 
placi din tabla amprentata și 
Turnichet tripod cu control acces 
Justificarea prețului anormal de scăzut 
cu anexarea actelor confirmative. 

15.04.2022 SRL 
„SV REGAL 

CONSTRUCT” 

Prezentarea următoarelor 
documente: 

Specificațiile de preț (anexa nr.2) 
Certificate de conformitate sau alte 
documente ce confirmă calitatea 
pentru: 

-Invelitori din placi din tabla 
amprentata 
-Uși confecționate din profiluri 
-Turnichet tripod cu control acces 

Certificate de garanție: Invelitori din 
placi din tabla amprentata și 
Turnichet tripod cu control acces 
Declarație privind perioada de 
garanție a lucrărilor executate 
Justificarea prețului scăzut cu anexarea 
actelor confirmative. 

La 18.04.2022 au fost 
prezentate documentele 
solicitate incomplet 

15.04.2022 SRL 
„STRENGTH” 

Prezentarea următoarelor 
documente: 

Certificate de conformitate sau alte 
documente ce confirmă calitatea 
pentru: 

-Uși confecționate din profiluri 
-Turnichet tripod cu control acces 

Certificate de garanție: Turnichet 
tripod cu control acces 
Justificarea prețului scăzut cu anexarea 
actelor confirmative. 

La 15.04.2022 au  fost 
prezentate documentele 
solicitate 

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

SRL „MEGA NORD 
CONSTRUCT” 

Ca urmare a examinării ofertei și a documentelor depuse la 
solicitare s-a  depistat că: 

a) n-a prezentat document obligatoriu solicitat, Specificațiile 
de preț (Anexa nr. 2 la contract), contrar prevederilor 
pct.49, secțiunea a 3-a din Documentația standard 
plasată în SIA RSAP ,,M-Tender” în cadrul procedurii 
vizate și pct.37 din Anunțul de participare. 

b|) a prezentat după termenul limită: 
Cerere de participare  
Declarația privind valabilitatea ofertei  
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Graficul de executare a lucrării (anexa nr. 5)  
În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice ,,Prezentarea ofertei presupune 
depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a 
propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru 
ofertă. ”, alin. (5) din articolul vizat prevede că, ,,Oferta, scrisă 
și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în 
documentația de atribuire utilizând SIA RSAP, cu excepția 
cazurilor prevăzute la art.33 alin. (7) și (11)” și alin. (8) din 
articolul menționat stipulează că ,,SIA RSAP nu va accepta 
oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor”. 

Concomitent, pct.49, secțiunea a 3-a din Documentația 
standard plasată în SIA RSAP ,,M-Tender” în cadrul procedurii 
vizate, învederează că, ,,Oferta elaborată de ofertant trebuie să 
cuprindă:  

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează 
propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute 
în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În 
acest scop propunerea tehnică conține:  

 a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 5); 
 b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 

corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și 
aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și 
Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa 
nr. 17, lista cu cantitățile de lucrări.  

2) Propunerea financiară - ofertantul elaborează 
propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la 
alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de 
proiectare și de lucrări. 

 a) Formularul ofertei (Anexa nr. 2), 
 b) Specificațiile de preț (Anexa nr. 2 la contract). 
Totodată, conform cerințelor de calificare, pct. 37 din 

Anunțul de participare, documentele obligatorii de a fi 
prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP 
sunt: 

Cerea de participare 
DUAE 
Propunerea financiară 
Propunerea tehnică 
Declarația privind valabilitatea ofertei 

În concordanță cu art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, ce reglementează că,          
,,(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în 
conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 
autoritatea contractantă. 
(3) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la 
adresa stabilită și până la data și ora limită pentru depunere 
stabilite în anunțul sau în invitația de participare.” 
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Pct. 50 secțiunea a 3-a din Documentația standard 
stipulează că,  ,,Operatorii economici pregătesc ofertele 
conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat 
de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor 
publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile 
interactive de lucru puse la dispoziție de platformele 
electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) 
și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.” 

Totodată, conform pct. 60 din Documentația standard               
,,Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să 
fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită 
pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar 
pentru încărcarea ofertei în sistem.” 

Urmare celor menționate supra, ținând cont de 
prevederile pct. 78 din Documentația standard ,,Dacă oferta, 
inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor 
prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în 
documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, 
semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul 
corespunzător, ea se respinge de către autoritatea 
contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a 
corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea 
devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție 
constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor 
neînsemnate.”,  pct. 77 sub.pct.1) prevede că, grupul de lucru 
respinge oferta dacă oferta nu respectă cerințele prevăzute în 
documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor. 

La fel, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, ce prevede că, ,,În cazul în 
care informațiile sau documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sânt incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal.”, la 15 aprilie 2022, 
întru elucidarea unor neclarități, de la participanți s-a solicitat 
prezentarea în termen de 1 zile lucrătoare documentele 
obligatorii la evaluarea ofertei, justificarea prețului anormal 
scăzut cu anexarea actelor confirmative, precum și justificarea 
prețului scăzut cu anexarea actelor confirmative. 

Ca urmare a examinării documentelor expediate s-a 
depistat că, 
-DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului (cu anexarea copiilor 
certificatelor de atestare în domeniul construcție)- conform 
anexei nr.9) - Formularul prezentat nu corespunde cu cel 
solicitat în Documentația Standard; 
-DECLARAȚIE privind experiența similară în ultimii 5 ani de 
activitate (anexa nr. 6) - Lipsește formularul declarației; 
-DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în 
ultimii 2 ani de activitate - Formularul prezentat nu corespunde 
cu cel solicitat în Documentația Standard; 
-Justificarea prețului anormal de scăzut cu anexarea actelor 
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confirmative – prezentat Notă justificativă fără anexarea actelor 
confirmative. 

Reieșind din cele relatate supra, alin. (5) din articolul 
vizat prevede că, autoritatea contractantă descalifică  
ofertantul/candidatul în cazul în care nu suplimentează, nu 
prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau 
documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în 
care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, 
minimum o zi lucrătoare).”  

SC „PROFIPLAST” SRL Ca urmare a examinării ofertei și a documentelor depuse la 
solicitare s-a  depistat că, a prezentat după termenul limită 
Specificațiile de preț (anexa nr.2), contrar prevederilor. 

În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice ,,Prezentarea ofertei presupune depunerea 
într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii 
financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. ”, 
alin. (5) din articolul vizat prevede că, ,,Oferta, scrisă și 
semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în 
documentația de atribuire utilizând SIA RSAP, cu excepția 
cazurilor prevăzute la art.33 alin. (7) și (11)” și alin. (8) din 
articolul menționat stipulează că ,,SIA RSAP nu va accepta 
oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor”. 

Concomitent, pct.49, secțiunea a 3-a din Documentația 
standard plasată în SIA RSAP ,,M-Tender” în cadrul procedurii 
vizate, învederează că, ,,Oferta elaborată de ofertant trebuie să 
cuprindă:  

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează 
propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute 
în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În 
acest scop propunerea tehnică conține:  

 a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 5); 
 b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 

corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și 
aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și 
Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa 
nr. 17, lista cu cantitățile de lucrări.  

2) Propunerea financiară - ofertantul elaborează 
propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum şi la 
alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de 
proiectare și de lucrări. 

 a) Formularul ofertei (Anexa nr. 2), 
 b) Specificațiile de preț (Anexa nr. 2 la contract). 
Totodată, conform cerințelor de calificare, pct. 37 din 

Anunțul de participare, documentele obligatorii de a fi 
prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP 
sunt: 

Cerea de participare 
DUAE 
Propunerea financiară 
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Propunerea tehnică 
Declarația privind valabilitatea ofertei 

În concordanță cu art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Legea 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ce reglementează că, ,, 
(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate 
cu prevederile din documentația de atribuire. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 
autoritatea contractantă. 
(3) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la 
adresa stabilită şi până la data şi ora limită pentru depunere 
stabilite în anunțul sau în invitația de participare.” 

Pct. 50 secțiunea a 3-a din Documentația standard 
stipulează că,  ,,Operatorii economici pregătesc ofertele 
conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat 
de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor 
publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile 
interactive de lucru puse la dispoziție de platformele 
electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) 
şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.” 

Totodată, conform pct. 60 din Documentația standard                 
,,Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să 
fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită 
pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar 
pentru încărcarea ofertei în sistem.” 

Urmare celor menționate supra, ținând cont de 
prevederile pct. 78 din Documentația standard ,,Dacă oferta, 
inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor 
prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în 
documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, 
semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul 
corespunzător, ea se respinge de către autoritatea 
contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a 
corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea 
devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție 
constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor 
neînsemnate.”,  pct. 77 sub.pct.1) prevede că, grupul de lucru 
respinge oferta dacă oferta nu respectă cerințele prevăzute în 
documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor. 

La fel, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, ce prevede că, ,,În cazul în 
care informațiile sau documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sânt incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal.”, la 15 aprilie 2022, 
întru elucidarea unor neclarități, de la participanți s-a solicitat 
prezentarea în termen de 1 zile lucrătoare documentele 
obligatorii la evaluarea ofertei, justificarea prețului anormal 
scăzut cu anexarea actelor confirmative, precum și justificarea 
prețului scăzut cu anexarea actelor confirmative. 

Ca urmare a examinării documentelor expediate s-a 
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depistat că:  Justificarea prețului scăzut cu anexarea actelor 
confirmative – prezentat Declarație că prețul ofertat nu 
reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată 
de autoritatea contractantă în modul stabilit, neprezentarea 
actelor confirmative. 

Reieșind din cele relatate supra, alin. (5) din articolul vizat 
prevede că, autoritatea contractantă descalifică  
ofertantul/candidatul în cazul în care nu suplimentează, nu 
prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau 
documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în 
care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, 
minimum o zi lucrătoare).”  

SRL „SV REGAL CONSTRUCT” Ca urmare a examinării ofertei și a documentelor depuse    
s-a  depistat că, a prezentat după termenul limită Specificațiile 
de preț (anexa nr.2), contrar prevederilor. 

În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice ,,Prezentarea ofertei presupune 
depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a 
propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru 
ofertă. ”, alin. (5) din articolul vizat prevede că, ,,Oferta, scrisă 
și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în 
documentația de atribuire utilizând SIA RSAP, cu excepția 
cazurilor prevăzute la art.33 alin. (7) și (11)” și alin. (8) din 
articolul menționat stipulează că ,,SIA RSAP nu va accepta 
oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor”. 

Concomitent, pct.49, secțiunea a 3-a din Documentația 
standard plasată în SIA RSAP ,,M-Tender” în cadrul procedurii 
vizate, învederează că, ,,Oferta elaborată de ofertant trebuie să 
cuprindă:  

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează 
propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute 
în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În 
acest scop propunerea tehnică conține:  

 a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 5); 
 b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 

corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și 
aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și 
Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa 
nr. 17, lista cu cantitățile de lucrări.  

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează 
propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum şi la 
alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de 
proiectare și de lucrări. 

 a) Formularul ofertei (Anexa nr. 2), 
 b) Specificațiile de preț (Anexa nr. 2 la contract). 
Totodată, conform cerințelor de calificare, pct. 37 din 

Anunțul de participare, documentele obligatorii de a fi 
prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP 
sunt: 
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Cerea de participare 
DUAE 
Propunerea financiară 
Propunerea tehnică 
Declarația privind valabilitatea ofertei 

În concordanță cu art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Legea 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ce reglementează că,      
,,(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în 
conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 
autoritatea contractantă. 
(3) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la 
adresa stabilită şi până la data şi ora limită pentru depunere 
stabilite în anunțul sau în invitația de participare.” 

Pct. 50 secțiunea a 3-a din Documentația standard 
stipulează că,  ,,Operatorii economici pregătesc ofertele 
conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat 
de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor 
publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile 
interactive de lucru puse la dispoziție de platformele 
electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) 
şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.” 

Totodată, conform pct. 60 din Documentația standard                
,,Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să 
fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită 
pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar 
pentru încărcarea ofertei în sistem.” 

Urmare celor menționate supra, ținând cont de 
prevederile pct. 78 din Documentația standard ,,Dacă oferta, 
inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor 
prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în 
documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, 
semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul 
corespunzător, ea se respinge de către autoritatea 
contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a 
corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea 
devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție 
constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor 
neînsemnate.”,  pct. 77 sub.pct.1) prevede că, grupul de lucru 
respinge oferta dacă oferta nu respectă cerințele prevăzute în 
documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor. 

La fel, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, ce prevede că, ,,În cazul în 
care informațiile sau documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sânt incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal.”, la 15 aprilie 2022, 
întru elucidarea unor neclarități, de la participanți s-a solicitat 
prezentarea în termen de 1 zile lucrătoare documentele 
obligatorii la evaluarea ofertei, justificarea prețului anormal 
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scăzut cu anexarea actelor confirmative, precum și justificarea 
prețului scăzut cu anexarea actelor confirmative. 

Ca urmare a examinării documentelor expediate s-a 
depistat că, 
Certificate de garanție pentru Turnichet tripod cu control 
acces - lipsește 
Justificarea prețului scăzut cu anexarea actelor 
confirmative - Lipsește nota justificativă (anexate două conturi 
de plată) 

Reieșind din cele relatate supra, alin. (5) din articolul 
vizat prevede că, autoritatea contractantă descalifică  
ofertantul/candidatul în cazul în care nu suplimentează, nu 
prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau 
documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în 
care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, 
minimum o zi lucrătoare).”  

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Cel mai bun raport calitate-preț v   

corespunderea specificației tehnice și cerințele obligatorii solicitate 
 

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 
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”  

Prețul 80% 283219,71 80 
Perioada de garanție 10% 5 ani 10 

Perioada de executare a lucrărilor 10% 60 zile 5 
Total 90,5 

SC „PROFIPLAST”SRL  
Prețul 80% 289694,40 78,40 

Perioada de garanție 10% 3 ani 6 
Perioada de executare a lucrărilor 10% 30 zile 10 

Total 90,07 
SRL „SV REGAL CONSTRUCT”  

Prețul 80% 301 013,20 75,20 
Perioada de garanție 10% 5 ani 10 

Perioada de executare a lucrărilor 10% 60 zile 5 
Total 85,70 

SRL „STRENGTH”  
Prețul 80% 305 843,71 74,40 

Perioada de garanție 10% 5 ani 10 
Perioada de executare a lucrărilor 10% 60 zile 5 

Total 84,90 
Notă: criteriul dat nu poate fi aplicat din motiv că, trei operatori economici nu întrunesc cerințele 

corespunzătoare criteriilor de eligibilitate, calificare și de selecție. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
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Motivul 
reevaluării 
ofertelor 

Decizia nr.03D-284-22 din 06.06.2022 
privind soluționarea contestației formulată de către „MEGA NORD CONSTRUCT” 

SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 
02/261/22 la data de 27.04.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-

1648720446971 din 13.04.2022. 
Aprecierea contestației și a argumentelor autorității contractante de către Agenția 

Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
,,Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut 

un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul 
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al 
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este 
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.  

Dat fiind faptul că autoritatea contractantă a invocat excepția de tardivitate, 
Agenția urmează să analizeze, cu prioritate, excepția respectivă privind contestația în 
cauză, or potrivit art. 86 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor se pronunță mai întâi asupra 
cazurilor de restituire a contestației, iar când se constată că acestea sânt întemeiate, nu 
se mai procedează la examinarea în fond a cauzei.  

Astfel, contestația înaintată de către „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL a fost 
depusă prin mijloace electronice la data de 26.04.22 ora 18:16, fiind înregistrată la data 
de 27.04.2022 cu numărul de înregistrare 02/261/22.  

În vederea aprecierii întrunirii excepției de tardivitate, invocate de către autoritatea 
contractantă, relevante sunt prevederile art. 388 alin. (6) din Codul civil conform cărora 
documentele depuse la oficiile poștale sau telegrafice până la ora 24 a ultimei zile a 
termenului se consideră depuse în termen. Echivalează cu depunerea la poștă 
transmiterea textului documentului prin teletip, fax şi prin alte mijloace de comunicație.  

Prin urmare, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante prin care face 
referire la prevederile art. 388 și anume: alin. (4) Codul Civil ,,Termenul expiră la ora 
24 a ultimei zile a termenului. Dacă acțiunea trebuie săvârșită la o organizație, termenul 
expiră la ora când această organizație, în conformitate cu normele stabilite, încheie 
programul de lucru.”, deoarece chiar dacă programul Agenției se încheie la ora 17:00 
depunerea contestațiilor prin mijloace electronice este posibilă, fiind aplicabile în 
această situație prevederile art. 388 alin. (6) din același cod, ceea ce impune examinarea 
în fond a contestației „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL. 

Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția reține că „MEGA 
NORD CONSTRUCT” SRL își exprimă dezacordul în raport cu decizia autorității 
contractante de respingere a ofertei sale pentru neprezentarea unor documente solicitate 
de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de achiziție din speță și solicită 
respingerea ofertei declarate câștigătoare ca fiind mai scumpă și plasată pe locul 4.  

Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că BPDS „Fulger” a 
IGP al MAI la data de 31.03.2022 a publicat documentația de atribuire la procedura de 
achiziție publică nr. MD-1648720446971 din 13.04.2022, privind achiziționarea 
„Lucrări de reparație interioare și exterioare”.  

În ceea ce privește pretenția contestatorului privind respingerea ofertei acestuia din 
motivul neprezentării Anexei nr. 2 la contract care reprezintă specificația de preț, 
relevante sunt prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora 
autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice 
cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o 
informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de 
atribuire.  

Subsecvent, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede că ofertantul are 
obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de 
atribuire, iar potrivit art. 65 alin. (4) din aceiași lege, prezentarea ofertei presupune 
depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, 
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după caz, a garanției pentru ofertă.  
Totodată, relevante sunt și prevederile pct. 52 din Documentația standard pentru 

realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul nr. 69/2021 oferta 
cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) 
DUAE; 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).  

Potrivit pct. 54 din aceiași documentație oferta elaborată de ofertant trebuie să 
cuprindă: 1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel 
încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele 
prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop 
propunerea tehnică conține: a) graficul de executare a lucrării (anexa nr.10); b) 
documentația de deviz (formularele 3, 5 şi 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte 
metode elaborate şi aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr.1, din anexa nr.23, lista cu cantitățile 
de lucrări. 2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel 
încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum 
şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție 
publică de lucrări sau de servicii de proiectare şi de lucrări. 

La caz, aplicabile speței sunt și prevederile pct. 63 din aceiași documentație 
prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în 
lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr.2 
prevede altfel. La caz anexa nr.2 la documentația standard este Anunțul de participare. 
Totodată, examinând documentația de atribuire publicată aferentă procedurii din litigiu, 
Agenția atestă că autoritatea contractantă la elaborarea documentației de atribuire a 
modificat prevederile documentației standard, aprobate prin Ordinul Ministrul 
finanțelor nr.69 din 07.05.2021, introducând noi cerințe. 

Astfel, urmează fi reținut faptul că autoritatea contractantă a inclus în documentația 
sa de atribuire, pe lângă formularele indicate în documentația-standard, următoarele 
formulare: a) Formularul ofertei (Anexa nr. 2), b) Specificațiile de preț (Anexa nr. 2 la 
contract) Formularul Specificații de preț nu reprezintă un formular caracteristic solicitat 
de autoritatea contractantă ca fiind obligatoriu în cadrul procedurilor de achiziție 
publică de lucrări, totuși dat fiind faptul că formularele au fost incluse în documentația 
de atribuire, iar contestatorul nu a făcut uz de prevederile art. 35 din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice în privința clarificării acestora și, totodată, nu a inițiat o cale 
de atac în privința acestora, neprezentarea acestora nu poate fi considerată ca și o 
acțiune întemeiată.  

Cu toate acestea, reieșind din circumstanțele de fapt și de drept constatate, urmează 
a fi menționat faptul că prețurile pentru categoriile de lucrări, inclusiv prețurile unitare 
sunt reflectate în Formularele 3, 5 şi 7 care sunt prezentate de către ofertați ca parte 
componentă a ofertelor, iar respingerea ofertei contestatorului din motivul neprezentării 
formularului Specificațiile de preț în condițiile în care toate prețurile sunt reflectate 
Formularele 3, 5 şi 7, ar fi o măsură disproporționată în raport cu omisiunea admisă, or 
principiul proporționalității impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a 
ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se 
că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se 
recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie 
disproporționate în raport cu scopul urmărit.  

Referitor la condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziție publică de lucrări, precum este termenul de execuție, acesta a fost indicat poate 
fi identificat în documentul oferta.semnat.pdf, din documentele ofertei contestatorului 
încărcate pe portalul mtender.gov.md, până la termenul limită de depunere a ofertelor.  

Suplimentar, este de menționat faptul că respingerea unei oferte trebuie 
fundamentată pe o evaluare temeinică a acesteia, sub toate aspectele, atât de formă cât 
și de conținut, iar la caz, respingerea unei oferte mai avantajoasă economic din motivul 
invocat de către autoritatea contractantă și contestat de către „MEGA NORD 



16 
 

CONSTRUCT” SRL ar fi contrară și principiului de utilizare eficientă a banilor publici.  
Tot aici, urmează fi reținute și prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, 

la etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are 
dreptul să solicite ofertantului explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile şi 
documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative 
aferente DUAE, iar conform dispozițiilor alin. (5) din același articol, autoritatea 
contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri 
neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi 
înlăturate fără a afecta esența ei, în astfel de situații, în cazul în care există 
incertitudini/neclarități în ofertă, autoritatea contractantă are dreptul, dar și obligația să 
solicite clarificări ofertantului. 

 La acest aspect, Agenția reține că, reieșind din prevederile legale enunțate, în cazul 
din speță, dacă a existat o incertitudine privind informația indicată în Formularele 3, 5 
şi 7 cu referire la prețurile propuse, eventual, alte informații relevante cu referire la 
acestea, o astfel de solicitare este necesară, cu atât mai mult că nu s-a demonstrat faptul 
că prin explicația dată s-ar determina apariția unui avantaj evident în favoarea „MEGA 
NORD CONSTRUCT” SRL.  

Prin urmare, situația din litigiu nu reprezintă un temei de respingere automată a 
ofertei, în acest sens fiind necesare măsuri de remediere a deficiențelor constatate, 
autoritatea contractantă urmând să aplice prevederile art. 69 din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice.  

Aceeași apreciere este valabilă și pentru celelalte motive de respingere invocate de 
autoritatea contractantă, or potrivit Formularului de ofertă prezentat de către „MEGA 
NORD CONSTRUCT” SRL aceasta a declarat:  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să 
începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere şi să 
terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua ) luni 
calendaristice de la data înregistrării constructului.  

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) 
zile, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  

Prin urmare, necompletarea formularelor specifice informațiilor indicate de către 
autoritatea contractantă nu indică implicit la o neconformitate a ofertei, în măsura în 
care informațiile respective pot fi identificate din alte părți sau acte ale ofertei, or o 
respingere automată din aceste motive ar depăși cadrul normativ din domeniul 
achizițiilor publice.  

În ceea ce ține de cererea de participare este de menționat faptul că potrivit pct. 51. 
din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată 
prin Ordinul nr. 69/2021, operatorul economic interesat de a participa la procedura de 
achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de 
către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor 
art.33 alin.(7) şi alin.(11) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte 
cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.  

Astfel, urmează a fi reținută relevanța cererii de participare pentru procedurile de 
achiziție ce se desfășoară fără aplicarea mijloacelor electronice de comunicare și 
anume, conform excepțiilor de la aplicarea mijloacelor electronice de comunicare 
reglementate la art.33 alin.(7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Deoarece, conform cererii de participare depuse, autoritatea contractantă eliberează un 
set de documentație de atribuire care nu este disponibilă pentru accesare liberă, precum 
și remite clarificările pe marginea acesteia tuturor participanților ce au depus cereri de 
participare. La caz, însă, procedura de achiziție nr. MD-1648720446971 din 13.04.2022, 
privind achiziționarea Lucrări de reparație interioare și exterioare, inițiată de către 
BPDS „Fulger” a IGP al MAI a fost inițiată și desfășurată prin intermediul protalului 
guvernamental de achiziții publice www.mtender.gov.md, ceea ce presupune utilizarea 
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mijloacelor electronice. Prin urmare, respingerea unei oferte avantajoase din motivul 
neprezentării cererii de participare, în condițiile unei proceduri de achiziție inițiate prin 
mijloace electronice ar fi o măsura disproporționată și, respectiv, contrară principiului 
proporționalității. 

Referitor la nejustificarea prețului anormal de scăzut, se atestă că în scrisoarea de 
informare autoritatea confirmă prezentarea de către contestator a unei note justificative.  

Cu referire la pretențiile contestatorului pe marginea ofertei declarate câștigătoare, 
în special, dezacordul „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL cu atribuirea contractului 
ofertantului „Strenght” SRL, care potrivit primului reprezintă un ofertant clasat pe locul 
4 cu oferta cea mai scumpă, este de menționat potrivit pct. 21 din anunțul de participare 
la procedura din speță „criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel 
mai bun raport calitate-preț corespunderea specificației tehnice și cerințele obligatorii 
solicitate.” Astfel, speței sunt aplicabile prevederile art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau 
administrative privind prețul anumitor bunuri ori remunerarea anumitor servicii, 
autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziții publice/acordul-cadru 
ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în 
conformitate cu prevederile alin.(2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
unul dintre următoarele criterii de atribuire: a) prețul cel mai scăzut; b) costul cel mai 
scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preț; d) cel mai bun raport calitate-cost.  

Suplimentar, conform scrisorii de informare se atestă faptul că autoritatea 
contractantă a informat participanții cu privire la faptul că aceasta a atribuit contractul 
operatorului economic ce a prezentat o ofertă ce a fost examinată și evaluată conform 
criteriului cel mai bun raport calitate-preț.  

Totodată, conform Deciziei de atribuire a contractului nr. 48 din 20.04.2022 se 
constată că „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL a acumulat un punctaj de 95 de puncte, 
iar ofertantul declarat câștigător „Strenght” SRL un punctaj de 89,40 puncte.  

Astfel, pe de o parte „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL având un punctaj mai 
mare decât ofertantul declarat câștigător nu este ținut să-și demonstreze interesul în 
procedura din litigiu raportat la oferta „Strenght” SRL, iar pe de altă parte solicitarea 
de respingere a ofertei „Strenght” SRL nu este însoțită de argumente sau probe ce ar 
impune o atare măsură, or potrivit art. 93 alin. (1) din Codul administrativ fiecare 
participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția. 
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), 
art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/2015, Agenția 
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,  

d e c i d e: 
1. Se admite parțial contestația nr. 02/261/22 din 27.04.2022, depusă de către 

„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de 
achiziție publică nr.MD-1648720446971 din 13.04.2022, privind achiziționarea Lucrări 
de reparație interioare și exterioare, inițiată de către BPDS „Fulger” a IGP al MAI;  

2. Se anulează decizia nr. 48 din 20.04.2022 de atribuire a contractului de achiziție 
publică, aprobată în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 
MD1648720446971 din 13.04.2022, inclusiv toate actele subsecvente acesteia; 

3. Se obligă BPDS „Fulger” a IGP al MAI, ca măsură de remediere, în termen de 
până la 10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta operatorului 
economic „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL primită în cadrul procedurii de achiziție 
publică nr. MD-1648720446971 din 13.04.2022, cu luarea în considerare a constatărilor 
din partea motivată a prezentei decizii;  

4. Se obligă BPDS „Fulger” a IGP al MAI, în termen de 3 zile din data adoptării 
măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale 
pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora, cu anexarea actelor 
confirmative în acest sens.” 
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Modificările 
operate 

Reevaluarea ofertei depuse de către „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL în cadrul  
procedurii de achiziție publică nr.MD-1648720446971 din 13.04.2022, privind 
achiziționarea lucrărilor de reparație interioare și exterioare. 

 
În cadrul reevaluării ofertei pentru elucidarea unor neclarități, confirmarea unor date 

privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, și inclusiv 
justificarea prețului anormal de scăzut, precum și potrivit pct. 111 din Regulamentul privind 
achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 638/2020 ,,Perioada de 
valabilitate a ofertelor, indicată în anunțul de participare și în documentația de atribuire, este stabilită 
astfel încât să cuprindă toate etapele până la data încheierii contractului, cu luarea în calcul a 
eventualelor contestații ce pot fi depuse pe marginea procedurii de achiziție publică de lucrări. În 
cazul apariției unei contestații pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică, la care se 
constată că perioada de valabilitate a ofertelor stabilită inițial nu asigură întreaga perioadă legal 
reglementată de soluționare a acesteia, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților 
prelungirea perioadei respective, inclusiv a garanției pentru ofertă, în condițiile art. 67 din Legea 
nr. 131/2015.”, s-a solicitat:  

 
Data solicitării/ 
Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

8 iunie 2022 
SRL „MEGA 
NORD 
CONSTRUCT” 

S- a solicitat  potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice solicităm prelungirea cu 
60 zile al termenului de valabilitate pentru oferta prezentată 
în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-
1648720446971 din 13.04.2022 privind achiziționarea 
lucrărilor de reparație interioare și exterioare.  

Concomitent, unul din temeiurile de respingere a 
ofertei depuse de către MEGA NORD CONSTRUCT” SRL 
a fost ne anexarea documentelor de rigoare ce ar justifica 
prețul anormal de scăzut, la nota justificativă prezentată 
anterior, ce conține informații doar declarative 

La 8 iunie 2022, suplimentar s-a solicitat, în temeiul 
art. 9 alin (1) din Codul administrativ să probeze faptele 
invocate, ținând cont și de cele menționate mai jos. 

1.Justificarea prețului anormal de scăzut cu anexarea 
actelor confirmative, pentru următoarele poziții: 

1 RpCG29C 

Demolarea peretilor de zidarie din 
caramida plina, BCA, blocuri ceramice 
sau din beton  usor, caramizi GVP, 
exclusiv schela si curatirea caramizilor 

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 220,930 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 321,00 
lei/bucată – cu 31,17% anormal de 
scăzut) 

2 RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn (usi, 
ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, 
etc.)  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local– 23,097 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 33,597 
lei/bucată – cu 31,25% anormal de 
scăzut) 

9 iunie 2022, ora 
11:33  
a confirmat recepționarea 
scrisorii, precum și a 
solicitat termen 
suplimentar pentru 
acumularea informației 
necesare având ca scop 
probarea celor invocate în 
scrisoare. 
 



19 
 

3 RpCJ06A 

Reparatii de tencuieli interioare, in 
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si 
ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, 
executate cu mortar de ciment-var 
marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 
15 cm latime  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 32,535 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 45,843 
lei/bucată – cu 29,03% anormal de 
scăzut) 

4 RpCJ12A 

Tencuieli interioare si exterioare 
sclivisite, executate cu mortar de ciment 
M 100-T de 2 cm grosime medie, la 
pereti din beton sau caramida, cu 
suprafete plane  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 122,108 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 164,794 
lei/bucată – cu 25,90% anormal de 
scăzut) 

6 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu amestec 
uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a 
mortarului.  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 95,264 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 125,810 
lei/bucată – cu 24,79% anormal de 
scăzut) 

8 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 
baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm 
pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local– 35,518 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 52,252 
lei/bucată – cu 32,025% anormal de 
scăzut) 

9 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 
baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 49,056 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 61,424 
lei/bucată – cu 20,135% anormal de 
scăzut) 

11 CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu amestec 
uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului Notă: 
(prețul prezentat în devizul local – 
112,489 lei/bucată, conform devizului 
local de control – 150,732 lei/bucată – 
cu 25,37% anormal de scăzut) 

13 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe 
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baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm 
pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 38,518 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 52,22 
lei/bucată – cu 26,28% anormal de 
scăzut) 

14 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 
baza de copolimeri vinilici in emulsie 
apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 49,056 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 61,424 
lei/bucată – cu 20,135% anormal de 
scăzut) 

15 CG01A 

Strat suport pentru pardoseli 
executat din mortar din ciment M 100-T 
de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 76,680 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 96,680 
lei/bucată – cu 20,69% anormal de 
scăzut) 

18 CK25A 

Usi confectionate din profiluri din 
mase plastice  inclusiv armaturile si 
accesoriile necesare usilor montate in 
zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un 
canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 1 932,930 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 2 106,654 
lei/bucată – cu 8,25% preț scăzut) 

28 CG09A1 

Plinte din PVC, montate orizontal 
la pereti gata tencuiti, prin lipire cu 
adeziv Prenadez, in incaperi cu 
suprafete mai mici sau egal cu 16 mp  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 58,415 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 81,636 
lei/bucată – cu 28,44% anormal de 
scăzut) 

32 CF15A 

Tencuieli exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment 
M 100-T de 2 cm grosime medie, la 
pereti din beton sau caramida, cu 
suprafete plane  
Notă: (prețul prezentat în devizul local 
– 124,920 lei/bucată, conform devizului 
local de control – 167,360 lei/bucată – 
cu 25,36% anormal de scăzut) 

35 

CF15A Tencuieli  exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment 
M 100-T de 2 cm grosime medie, la 
pereti din beton sau caramida, cu 
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suprafete plane  
Notă: (prețul prezentat în devizul 

local – 124,920 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 167,360 
lei/bucată – cu 25,36% anormal de 
scăzut) 

36 

RpCI42C Demontarea elementelor de 
acoperis - invelitori din tigla, olane sau 
placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 48,800 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 71,025 
lei/bucată – cu 31,29% anormal de 
scăzut) 

37 

CE27A1 Sarpante pe scaune de lemn la 
acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur 
neregulat, executate pe suprafete peste 
25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si 
prindere, pentru incarcari climatice 
normale, la acoperisuri usoare executate  
din lemn ecarisat  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 384,500 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 438,570 
lei/bucată – cu 12,39% preț scăzut) 

38 CE17A 

Strat suplimentar polimeric tip 
ondutiss montat sub stratul de 
invelitoare de tigla, placi ondulate sau 
amprentate  
Material marunt=1,0300 

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 37,424 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 49,115 
lei/bucată – cu 23,80% anormal de 
scăzut) 

40 CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 
tabla protejata anticoroziv  
Material marunt=1,0300 

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 236,804 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 441,214 
lei/bucată – cu 46,39% anormal de 
scăzut) 

41 CI17B 

Placare cu panouri fibrolemnoase, 
usoare, moi (alcatuite din fibre 
lemnoase din lemn de pin liate cu 
lignina), cu o fata din tapet textil din 
fibre naturale si sintetice (amestec de 
bumbac, in, viscoza si fibre 
poliesterice), sau tapet de hirtie, 
destinate placarilor interioare la pereti si 
tavane in incaperi cu umiditate normala, 
montate prin prindere cu cuie si sipci de 
lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm 
interior   

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 419,900 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 505,800 
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lei/bucată – cu 16,98% anormal de 
scăzut) 

42 RpCI42D 

Demontarea elementelor de 
acoperis - sita sau sindrila, inclusiv 
scoaterea cuielor din sipci si sortarea 
materialelor recuperabile  

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 123,380 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 179,600 
lei/bucată – cu 31,30% anormal de 
scăzut) 

48 TsH91A 

Instalarea turnichetului (aplicativ. 
Resursa "Banca pe 2 picioare" se 
exclude) 

Notă: (prețul prezentat în devizul 
local – 442,200 lei/bucată, conform 
devizului local de control – 625,800 
lei/bucată – cu 29,34% anormal de 
scăzut. 

Concomitent, justificați de ce n-a 
fost inclus pentru poziția dată salariul 
,,în devizul local – 0,000 lei/h-om, 
conform devizului local de control – 
576,000 lei/h-om 

 
Informația solicitată urma a fi prezentată pentru fiecare 

poziție în parte. 
2. În devize ofertă se indică salariul 55,00 lei h-om/oră, 

însă conform prevederilor HG nr. 165 din 09.03.2010 “Cu privire 
la cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul real”, 
modificat prin HG nr. 922/2020, începând cu 01.01.2021, 
cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul real se 
stabilește în mărime de 17,37 lei pe oră, sau 2 935 de lei pe lună, 
iar potrivit calculelor Ministerului Economiei și Infrastructurii 
determinarea valorii de deviz și a prețurilor contractuale ale 
obiectelor de construcție, salariu mediu pe oră a muncitorului de 
constructori este de 57,66 lei oră. 

 Prezentarea Ordinului/actului privind utilizarea 
indicatorilor pentru întocmirea divizelor de cheltuieli. 

 Concomitent, conform cerințelor Caietului de sarcini din 
documentația standard s-a solicitat confirmare că, a fost prevăzut 
în mod obligatoriu containere de colectare, evacuare a deșeurilor 
în urma lucrărilor de desfaceri, demontări, etc. 

Informația solicitată urma a fi prezentată în termen de 1 
(una) zi, pentru fiecare poziție separat, termen limită fiind 
09.06.2022, ora 17:00, potrivit art.17 alin.(5) din Legea 131/2015 
achizițiilor publice ,,Ofertantul/candidatul este descalificat în 
cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 
completează informațiile sau documentele solicitate de 
autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta 
(minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura 
folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum 1 zi 
lucrătoare).” 

9 iunie 2022, ora 
16:14 

Autoritatea contractantă a refuzat acordarea timpului 
suplimentar solicitat din motiv că, acțiunea pentru a face copii la 
documentele doveditoare ce au stat la baza declarațiilor din cadrul 
notei justificative prezentate la 15 aprilie 2022 nu necesită termen 
suplimentar. 

9 iunie 2022, ora 
16:58 

S-a  prezentat 
următoarea    informație: 

 ,,Conform BNS pe 
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 trimestrul IV 
2021salariul mediu în 
domeniul în construcție 
om/h a constitui 51,90 lei, 
respectiv Mega Nord 
Construct SRL a oferit 
55,00 lei, ceea ce se 
încadrează în normele 
statistice. Astfel, prețul 
om/h de 57,66 lei este o 
recomandare a 
Ministerului de Economie 
și Infrastructurii, nici de 
cum un indicator 
obligatoriu.  

Totodată, micșorarea 
pe fiecare poziție 
menționate de autoritatea 
contractantă se datorează 
micșorării salariului pe 
oră în mărime de 55,00 
lei.  

Oferta propusă de 
Mega Nord Construct 
SRL are preț mai mic din 
contul manoperei.  

Confirmăm că am 
prevăzut colectarea 
containere pentru 
colectarea și evacuarea 
deșeurilor în urma 
lucrărilor de desfacere și 
demolare.  

Ce ține de justificarea 
prețului anormal de 
scăzut pentru pozițiile 
menționate în scrisoare și 
anexarea actelor 
confirmative în acest 
sens, considerăm că este 
o aberație și solicităm să 
ne prezentați un exemplu 
de acte confirmative în 
lucrări (ce fel de acte 
concret solicitați).  

Faptul că ați răspuns 
la solicitarea noastră de 
a ne acorda un termen 
suplimentar, la ora 
16:14, prin refuz încă o 
dată denotă faptul că se 
crea obstacole artificiale 
de a desemna operatorul 
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Mega Nord Construct 
SRL câștigător”. 

Operatorul economic 
n-a prezentat Declarație/ 
confirmare privind 
prelungirea cu 60 zile al 
termenului de valabilitate 
pentru oferta prezentată 
în cadrul procedurii de 
achiziție nr. ocds-
b3wdp1-MD-
1648720446971 din 
13.04.2022 privind 
achiziționarea lucrărilor 
de reparație interioare și 
exterioare.  

10 iunie 2022 
 

Autoritatea contractantă a răspuns la cele invocate: ,,Că, în 
cadrul ședinței (online) privind examinarea contestației, 
autoritatea contractantă a comunicat ce documente urmau a fi 
anexate la nota justificativă întru justificarea prețului anormal de 
scăzut. 

Concomitent, vă reamintim că, din întrebările depuse de 
către unul din membrii completului de examinare a contestațiilor 
reiese că, justificarea prețului urma a fi solicitat pentru fiecare 
poziție cu preț anormal de scăzută separat, dar nu la general cum 
a procedat autoritatea contractantă. 

Astfel, autoritatea contractantă în cadrul procesului de 
reevaluare a ofertei a ținut cont de cele relatate în cadrul ședinței 
de  examinare a contestației și la 8 iunie 2022, orele 16:52 va 
remis solicitarea privind  justificarea prețului pentru fiecare 
poziție anormal de scăzută separat. 

Ținem să reiterăm că, pentru justificarea prețului anormal 
de scăzut era suficient să prezentați copii de pe documentele 
declarate în nota justificativă prezentată autorității contractante la 
15 aprilie 2022 și anume: 

În pct. 2 s-a declarat că,  “MEGA NORD CONSTRUCT” 
SRL deține contracte încheiate cu companiile distribuitoare de 
motorina, benzina, care le oferă prețuri reduse la combustibil, 
ceea ce le permite să ofere serviciile de transport la preț scăzut.  

Precum și ați declarat că, dețineți contracte încheiate cu 
companiile: Volta, Moldcablu, Cegoltar, Supraten, Eurolumina, 
Cazan.md, Damalio, Azarin, Uniplast, Lumina Led, Giromondo 
SRL, Romstal, S.C. „Tincomerț Grup” SRL etc. și alte firme care 
oferă transport gratis la procurarea mărfi. 

Pentru demonstrarea celor invocate era suficient de 
prezentat copia contractelor sau facturilor/conturilor. 

În caz că, în contractele declarate dețineau secrete 
comerciale urma să se le ștergeți (în copii) sau să solicitați de la 
autoritatea contractantă o declarație de confidențialitate privind ne 
divulgarea secretului comercial. 

În pct. 3 s-a declarat că,  prețul materialelor este argumentat 
prin faptul, că “MEGA NORD CONSTRUCT” SRL deține un 
magazin-depozit care se ocupă cu comercializarea materialelor de 
construcții angro și cu amănuntul, că deține marfă în stoc care a 

La scrisoarea dată 
operatorul economic n-a  
venit cu nici un răspuns 
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fost procurată la un preț redus. 
Pentru demonstrarea celor invocate era suficient 

prezentarea unei dovezi ce confirmă dreptul la comercializarea 
bunurilor menționate, ca de exemplu copia înștiințării de 
recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, ce 
ar confirma că, dețineți magazin-depozit care se ocupă cu 
comercializarea materialelor de construcții. 

Deoarece, urmare a verificării situației contribuabilului de 
pe portalul Serviciului Fiscal de Stat, 
link: https://sfs.md/ro/services-
online/route.taxpayer_information , nu se demonstrează cele 
declarate în pct.3, însă stabilește că, 
Date generale 

Cod Fiscal 1011604002876 

Denumire 
SOCIETATEA CU RASPUNDERE 
LIMITATA MEGA NORD 
CONSTRUCT 

Abreviatura S.R.L. MEGA NORD CONSTRUCT 

Formă 
organizatorico-
juridică 

Societati cu raspundere limitata 

Administrator TINTIUC ALIONA VLADIMIR 

Statut Activ 

Genuri de activități: 
Codul activității Denumirea activității 

18 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții 
inginereş 

2523 Fabric.art.material plastic 

2812 Fabric.de structuri, timplarii 

5153 Comert.cu ridic.a mat.lemnoase 

6024 Transp.rutiere de marfuri 
Pentru demonstrarea că, salariul mediu în domeniul 

construcție om/h, a fost calculat în conformitate cu prevederile 
HG nr. 165 din 09.03.2010 “Cu privire la cuantumul minim 
garantat al salariatului în sectorul real”, modificat prin HG nr. 
922/2020,  era suficient să prezentați copia Ordinului/actului 
intern al companiei privind utilizarea indicatorilor pentru 
întocmirea divizelor de cheltuieli, conform actului normativ 
CPL.01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor 
pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”. 

Ce ține de reproșul că, solicitarea prețului anormal de 
scăzut este o aberație din partea autorității contractate, vă 
comunicăm că, art. 70 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice prevede că,, ,,Autoritatea contractantă este 
obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de 
justificare a prețului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care 
are un preț aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce 

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea 
contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris și 
înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și 
precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, 
precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul 
respectiv.” 

Cu referire la refuzul autorității contractante privind 
acordarea timpului suplimentar pentru demonstrarea prețului 
anormal de scăzut, repetat susținem că, acțiunea pentru a face 
copii la documentele doveditoare declarate anterior în nota 
justificativă din 15 aprilie 2022, este suficient termenul de 1 (unu) 
zi lucrătoare.” 

8 iunie 2022 
SRL 

„STRENGTH” 

S-a solicitat, potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice solicităm prelungirea cu 60 
zile al termenului de valabilitate pentru oferta prezentată în cadrul 
procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 din 
13.04.2022 privind achiziționarea lucrărilor de reparație interioare 
și exterioare. 

9 iunie 2022 ora 09:49 
A prezentat Declarație 
privind prelungirea cu 60 
zile al termenului de 
valabilitate pentru oferta 
prezentată în cadrul 
procedurii de achiziție nr. 
ocds-b3wdp1-MD-
1648720446971 din 
13.04.2022 privind 
achiziționarea lucrărilor 
de reparație interioare și 
exterioare.  

8 iunie 2022 
„PROFIPLAST
” SRL 

 

S-a solicitat  potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice solicităm prelungirea cu 60 
zile al termenului de valabilitate pentru oferta prezentată în cadrul 
procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 din 
13.04.2022 privind achiziționarea lucrărilor de reparație interioare 
și exterioare. 

La solicitarea dată 
operatorul economic n-a  
venit cu nici un răspuns 

8 iunie 2022 
SRL  

„SV REGAL 
CONSTRUCT” 

S-a solicitat  potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice solicităm prelungirea cu 60 
zile al termenului de valabilitate pentru oferta prezentată în cadrul 
procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 din 
13.04.2022 privind achiziționarea lucrărilor de reparație interioare 
și exterioare.  

La solicitarea dată 
operatorul economic n-a  
venit cu nici un răspuns 

Potrivit pct. 58 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 ,,Ofertantul are obligația, prin 
depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată 
perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe 
să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o 
perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru 
ca fiind necorespunzătoare.” iar pct. 60 al aceluiași Documentație standard stipulează că,       
,,Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă 
pierderea garanției pentru ofertă. 

În acest sens prin clarificări de la ,,MEGA NORD CONSTRUCT” SRL, SC „PROFIPLAST” 
SRL  și SC „PROFIPLAST” SRL s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, însă 
operatorii economici nu au venit cu un răspuns în acest sens. 
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Astfel, reieșind din cele relatate, grupul de lucru pentru achiziții este în imposibilitatea 
reevaluării ofertei propuse de către ,,MEGA NORD CONSTRUCT” SRL, SC „PROFIPLAST” SRL  și 
SC „PROFIPLAST” SRL în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 din 
13.04.2022 privind achiziționarea lucrărilor de reparație interioare și exterioare. 
Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL „MEGA NORD 
CONSTRUCT” 

Ca urmare a reexaminării ofertei și a documentelor depuse 
la solicitare s-a  depistat că, 

n-a prezentat Declarație/confirmare privind prelungirea cu 
60 zile a termenului de valabilitate a ofertei prezentate în cadrul 
procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648720446971 
din 13.04.2022 privind achiziționarea lucrărilor de reparație 
interioare și exterioare.  

La solicitarea, (din 8 iunie 2022), privind justificarea 
prețului anormal de scăzut cu anexarea actelor confirmative 
pentru fiecare poziție, operatorul economic consideră că este o 
aberație din partea autorității contractante. 

Reieșind din cele relatate supra, art. 17 alin. (5) din Legea 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prevede că, autoritatea 
contractantă descalifică  ofertantul/candidatul în cazul în care 
nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate de autoritatea 
contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile 
lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea 
ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare).” 

SC „PROFIPLAST” SRL Ca urmare a reexaminării ofertei și a documentelor depuse 
la solicitare s-a  depistat că,  

14. n-a prezentat Declarație/confirmare privind 
prelungirea cu 60 zile a termenului de valabilitate a ofertei 
prezentate în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-
MD-1648720446971 din 13.04.2022 privind achiziționarea 
lucrărilor de reparație interioare și exterioare. 

Potrivit pct. 58 din Documentația standard pentru 
realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 ,,Ofertantul are 
obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată 
perioada de valabilitate prevăzută în documentația de 
atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din 
momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice 
ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută 
în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru 
ca fiind necorespunzătoare.” iar pct. 60 al aceluiași 
Documentație standard stipulează că, ,,Ofertantul are obligația 
de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de 
acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca 
acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă. 

Reieșind din cele relatate supra, art. 17 alin. (5) din 
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Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prevede că, 
autoritatea contractantă descalifică  ofertantul/candidatul în 
cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 
completează informațiile sau documentele solicitate de 
autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta 
(minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura 
folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi 
lucrătoare).” 

SRL „SV REGAL CONSTRUCT” Ca urmare a reexaminării ofertei și a documentelor depuse    
s-a  depistat că,  

n-a prezentat Declarație/confirmare privind prelungirea 
cu 60 zile a termenului de valabilitate a ofertei prezentate în 
cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-
1648720446971 din 13.04.2022 privind achiziționarea 
lucrărilor de reparație interioare și exterioare. 

Potrivit pct. 58 din Documentația standard pentru 
realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 ,,Ofertantul are 
obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată 
perioada de valabilitate prevăzută în documentația de 
atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din 
momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice 
ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută 
în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru 
ca fiind necorespunzătoare.” iar pct. 60 al aceluiași 
Documentație standard stipulează că, ,,Ofertantul are obligația 
de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de 
acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca 
acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă. 

Reieșind din cele relatate supra, art. 17 alin. (5) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prevede că, 
autoritatea contractantă descalifică  ofertantul/candidatul în 
cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 
completează informațiile sau documentele solicitate de 
autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta 
(minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura 
folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi 
lucrătoare).” 

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

   1 Ținând cont de cele expuse, precum și de prevederile cadrului normativ, autoritatea 
contractantă respinge ofertele prezentate în cadrul procedurii ce nu corespund cerințelor expuse în 
documentația de atribuire, precum și să descalifică ofertantul/candidatul în cazul în care nu 
suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate, după 
cum urmează: 

1. SRL „MEGA NORD CONSTRUCT” 
2. SC „PROFIPLAST” SRL 
3. SRL „SV REGAL CONSTRUCT” 
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16.                            Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrari de reparatie interioare și 
exterioare 

SRL 
„STRENGTH” 

1 lucrare 305 843,71 367 012,45 
 

Anularea procedurii de achiziție publică:În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL „MEGA NORD 
CONSTRUCT” 

20.04.2022/14.06.2022 prin intermediul  SIA RSAP(MTender) 
 și e-mail 

SC „PROFIPLAST” SRL 20.04.2022/14.06.2022 prin intermediul  SIA RSAP(MTender)  
și e-mail 

SRL „SV REGAL 
CONSTRUCT” 

20.04.2022/14.06.2022 prin intermediul  SIA RSAP(MTender)  
și e-mail 

      SRL „STRENGTH” 20.04.2022/14.06.2022 prin intermediul  SIA RSAP(MTender)  
și 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) 

18.  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 

X 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). 

19.  Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
„STRENGTH” 

capital 
autohton 31 13.07.20

22 
45450000-7 305 

843,71 
367 012,45 
 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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DARE DE SEAMĂ  
 

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

 
Nr. 01-OV_din  13 IULIE 2022 

 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI 
Localitate Mun. Hîncești 
IDNO 1013601000026 
Adresa MD-3401, mun. Hîncești, str. M.Hâncu, 138, et. 4  
Număr de telefon 026922748  
Număr de fax 026923835 
E-mail oficial  dgits-hincesti@mail.ru 
Adresa de internet http://educ-hincesti.starnet.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Țurcanu Galina, 026923776, 061152087, 
alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com) 
Zamurca Grigore, 069693380, zamurca65@mail.ru  

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:----------------- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției FOI DE ODIHNĂ DE VARĂ PENTRU COPII 
Cod CPV 55243000-5 
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-1654099785190 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654099785190?tab=contract-notice 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://educ-
hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-
achiz-pub/day/2022-01-28  
A FOST PUBLICAT PE SITE-UL OFICIAL AL DI HÎNCEȘTI 
Data: 12.04.2022 

mailto:dgits-hincesti@mail.ru
http://educ-hincesti.starnet.md/
mailto:alexcristy77@mail.ru
mailto:alexcristy77@gmail.com
mailto:zamurca65@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654099785190
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654099785190?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654099785190?tab=contract-notice
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-01-28
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-01-28
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-01-28
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Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Link-ul: http://educ-
hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-
achiz-pub/day/2022-04-12  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: bugetul DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT 
HÎNCEȘTI 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1247100,00 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  

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1654099785190?tab=contract-notice Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 23.06.2022, ora 08:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. SRL ”OLCRISCOM” 1008600007826 Oleg Aliona 
2 

SRL ”Zîmbet” 1004600050765 

Ursu Ludmila 
Cazac Valentina 
Cazac Alexandru 

Cazac Vasile 
 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL ”OLCRISCOM” SRL ”Zîmbet”   

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat   
Propunerea financiară prezentat prezentat   
DUAE prezentat prezentat   
Garanția pentru ofertă - 1% din suma 
ofertei 

prezentat  
(transferată)  

prezentat  
(transferată)  

  

http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-04-12
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-04-12
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-04-12
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654099785190?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654099785190?tab=contract-notice
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(după caz) (dovada se anexează) (dovada se anexează) 
Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Certificatul de înregistrare a întreprinderii, 
emis de Camera Înregistrării de Stat prezentat prezentat   

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice prezentat prezentat   

Certificat de atribuire a contului bancar – 
copie – eliberat de banca deţinătoare de 
cont 

prezentat prezentat 
  

Certificatul de efectuare regulată a plății 
impozitelor, contribuțiilor, ori link-ul la 
accesarea unei baze de date naționale 
disponibile gratuit pentru autoritatea 
contractantă care deține informațiile privind 
lipsa/existența restanțelor 

prezentat 
Notă: Remis electronic 
la data de 23.06.2022, 
ora 07:53 (dovada se 

anexează) 

prezentat 

  

Documente ce atestă capacitatea de 
exercitare a activității profesionale – actului 
ce atestă dreptul de a presta serviciul 

prezentat prezentat 
  

Documente ce atestă capacitatea economică 
și financiară a ofertantului conform Anexei 
nr.12 din Ordinul MF 115/2021 

prezentat prezentat 
  

Documente ce atestă capacitatea tehnică 
și/sau profesională;  calitatea serviciilor 
prestate 

prezentat prezentat 
  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
FOI DE 
ODIHNĂ DE 
VARĂ 
PENTRU 
COPII 

SRL 
”OLCRISCOM” 

 995585,00 
MDL 415 buc + + 

SRL ”Zîmbet” 1162000,00 
MDL 415 buc + + 

* 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 

27.06.2022 
28.06.2022 

SRL 
”OLCRISCOM” 

Explicația privind 
transferarea garanției 

S-a prezentat la data de 29.06.2022, 
inclusiv și Scrisoarea bancară cu 

data de 29.06.2022 
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pentru ofertă și prețul 
scăzut 

(dovada se anexează) 

27.06.2022 SRL ”Zîmbet” 
Explicația privind 

transferarea garanției 
pentru ofertă 

S-a prezentat la data de 29.06.2022  
(dovada se anexează) 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 

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

 

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

FOI DE ODIHNĂ 
DE VARĂ 
PENTRU COPII 

SRL 
”OLCRISCOM” 415 buc. 2399,00 lei 995585,00 lei 995585,00 lei 
SRL ”Zîmbet” 100 buc. 2800,00 lei 280000,00 lei 280000,00 lei 

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

SRL ”OLCRISCOM” 06.07.2022 e-mail: olcriscomsrl@mail.ru  
SRL ”Zîmbet” e-mail: ursu_sl@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 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului / 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
”OLCRISCOM” 

 19-
LP/OV-

O 
13.07.2022 

55
24

30
00

-5
 995585,00 

lei 
995585,00 

lei 30.09.2022 

SRL ”Zîmbet” 
 20-

LP/OV-
Z 

13.07.2022 280000,00 
lei 

280000,00 
lei 30.09.2022 

 

mailto:olcriscomsrl@mail.ru
mailto:ursu_sl@mail.ru
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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: 
 
 
 
_________ TONU Valentina _____                                           ____________________ 

(Nume, Prenume)                                          (Semnătura) 
                                                           L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr.        1___din 12.07.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici 
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici 
IDNO 1007601009680 
Adresa str. Mateevici A., nr.2 
Număr de telefon 022-710-604 
Număr de fax 022-710-252 
E-mail oficial  primaria.ghidighici@gmail.com 
Adresa de internet www.ghidighici.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Victor Durbală, tel 068869191 

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 

Servicii  

Obiectul achiziției REACTUALIZAREA PLANULUI AMENAJĂRII 
TERITORIULUI SATUL GHIDIGHICI 
CUMULAT CU PLANUL URBANISTIC 
GENERAL SATUL GHIDIGHICI, MUN. 
CHIȘINĂU 

Cod CPV 71400000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1655393331223 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice   
Data publicării: 16 iunie 2022 

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://ghidighici.md/wp-
content/uploads/2022/06/Planu-de-Achizitii-
Publice-2022-modificat-la-16.05.2022.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Buget de stat;  

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655393331223
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1655393331223?tab=contract-notice
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/06/Planu-de-Achizitii-Publice-2022-modificat-la-16.05.2022.pdf
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/06/Planu-de-Achizitii-Publice-2022-modificat-la-16.05.2022.pdf
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/06/Planu-de-Achizitii-Publice-2022-modificat-la-16.05.2022.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 666 666,67 
 
 

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27.06.2022, ora 15:00), au depus oferta __1_ ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. IMP Chisinauproiect 1003600098935 Cărăuș Liviu 

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

Denumire document 
Denumirea 

operatorului economic 
Operator economic 1 

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

DUAE, Ordinul MF nr.72/2020 prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei-60 zile calendaristice prezentat 
Scrisoare de garanție bancară prezentat 
Garanţie de bună execuţie prezentat 
Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate 

prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului 

prezentat 

Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt sunt 
îndeplinite de aceștea de atașat copii/ copiile contractului/ contractelor 
încheiat/încheiate cu subantreprenorii 

prezentat 

Angajament terț susținător financiar prezentat 
Declaraţie terţ susţinător financiar  prezentat 
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Angajament privind susținerea tehnică și profisională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 

prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic  prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional prezentat 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public 
național 

prezentat 

Certificat ce atestă cunoașterea volumului de lucru conform Planului 
Urbanistic General existent vizitat la fața locului, emis de către 
Beneficiar  

prezentat 

Graficul de planificare, detaliat cu indicarea activităților și a resurselor 
umane puse la dispoziție de ofertant 

prezentat 

Ultimul raport financiar prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
DECLARAȚIE privind 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 

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 

REACTUALIZAREA 
PLANULUI 
AMENAJĂRII 
TERITORIULUI 
SATUL GHIDIGHICI 
CUMULAT CU 
PLANUL 
URBANISTIC 
GENERAL SATUL 
GHIDIGHICI, MUN. 
CHIȘINĂU) 

IMP 
Chisinauproiect 

638 038,00 1 buc + + 

* 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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
REACTUALIZAREA 
PLANULUI 
AMENAJĂRII 
TERITORIULUI 
SATUL GHIDIGHICI 
CUMULAT CU 
PLANUL 
URBANISTIC 
GENERAL SATUL 
GHIDIGHICI, MUN. 
CHIȘINĂU) 

IMP 
Chisinauproiect 

1 buc 638 038,00 638 038,00 765 646,00 

 



5 
 

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  

IMP Chisinauproiect 30.06.2022 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 □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

IMP 
Chisinauproiect 

Cu capital 
autohton 

 
 
55 12.07.2022 

71
40

00
00

-2
 

638 038,00 765 646,00 31.12.2022 

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

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)? (DA/NU) ___________

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

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

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

Victor DURBALĂ

Admin

Admin

Admin



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 4 din 15 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP ’’Azilul raional pentru persoane în vîrstă şi 
persoane cu dizabilităţi” s. Moscovei

Localitate s. Moscovei r. Cahul
IDNO 1017603005908
Adresa r. Cahul s. Moscovei str. Pirogov 11
Număr de telefon 0299-75-6-94
Număr de fax
T -mail oficial azilcahul(a)mail.ru
Adresa de internet azilcahul@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cassir Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Procurarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
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. gov. md)

Nr: ©cds-b3wdpl-MD-1655815723108
Link-ul:
Data publicării: 21.06.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 21.06.2022

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 500000.00

1
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(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]

f . Până la termenul-limită (data 01.07.2022, oral4:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 . SRL ’’BAGUETTE” 1014600037741 Curdova Svetlana
2. SRL ’’SLAVENA-LUX” 1002600003240 Curdova Lidia
3. SRL ’’NIVALI PROD” 1006600010112 Morari Victor
4. SRL DUSA&CO 1007603005859 Dusa Oleg

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

) »enumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
"BAGUETTE”

SRL
’’SLAVENA

LUX”

SRL ”NIVALI 
PROD”

SRL
’’DUSA&CO”

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

Propunerea tehnică + + + +
Propunerea financiară + + + +
DUAE + + + +
Garanţia pentru ofertă
(după caz)

+ + + +

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

Document 1
L ocument n

2



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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ”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
9

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pe îtru 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)
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

(S> va completa în cazul în care ofertele au fo s t 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:

Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea 
buc, kg

Preţul 
unitar 

fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

Produse de 
panificaţie

S R L  " B a g u e tte -’

Biscuiţi în 
asortiment

S R L  "B a g u e tte " 90 25,83 2324,70 2790,00

Napolitane S R L  "B a g u e tte ” 90 44,33 3989,70 4787.10
Turte dulci S R L  "B a g u e tte ” 70 27,50 1925,00 2310.00
Covrigei uscaţi SR L  “ B a g u e tte " 50 24,54 1226,60 1325,00
TOTAL lot 1 9466,00 11212,10
Tăiţei de casă SR L  "S lav en a  L u x ” 80 24.17 1933,33 2320,00
TOTAL lot 2 1933,33 2320,00
Legume S R L  ” D u sa & C o ”

Cartofi SR L ”D usa& C o” 2500 10,65 26625,00 28750,00
Varza alba SR L  ” D usa& C o” 500 13,89 6945,00 7500,00
Morcov S R L  ” D usa& C o” 500 13,89 6945,00 7500.00
Ciapă alba SR L  ”D usa& C o” 1000 11,11 11110,00 12000,00
Sveclă roşie SR L  ”D usa& C o” 150 11,11 1666,50 1800,00
Usturoi SR L  ”D usa& C o” 25 55,56 1389,00 1500,00
Roşii proaspete SR L  ”D usa& C o” 300 23,15 6945,00 7500,00
Castraveţi proaspet SR L  ”D usa& C o” 70 13,89 972,30 1050,00
Vinete proaspete SR L  ”D usa& C o” 50 27,78 1389,00 1500,00
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Ardei dulce 
proaspăt

SR L ”D usa& C o" 300 23,15 6945,00 7500,00

Ardei iute SR L  "D u sa& C o " 10 44,82 448,20 484,00
TOTAL lot 3 71380,00 77084,00
Fructe S R L  ” D u s a & C o ”

Mere proaspete SR L  ”D usa& C o” 180 8,33 1499,40 1620,00
Clementine SR L  "D usa& C o" 180 25,00 4500,00 5400,00
Lămîie SR L  "D u sa& C o ” 50 37,42 1871,00 2245,00
Banane SR L  "D u sa& C o ” 130 26,92 3499,60 4199,00
TOTAL lot 4 11370,00 13464,00
Crape SR L  "S lav en a  L ux”

Cr.de mei SR L  "S lav en a  L ux” 100 17,79 1779,17 2135,00
Făină de grîu SR L  "S lav en a  L ux" 90 10,42 937,50 1125,00
Fasole albe SR L "S lav en a  L ux” 120 24,07 2888,40 3120,00
Cr.de arpacas SR L "S lav en a  L ux” 60 9,58 575,00 690,00
Cr.de arnăut SR L ’’S lavena L ux” 100 14,17 1416,67 1700,00
Cr.de gris SR L "S lav en a  L ux” 80 15,50 1240,00 1488,00
Orez cu bobul 
rotund

SR L  ’’S lavena L ux” 120 24.50 2940,00 3528,00

Paste făinoase SR L  "S lav en a  L ux” 250 14,50 3625,00 4350,00
Cr.de grîu SR L  "S lav en a  L ux” 60 9,58 575,00 690,00
Mazăre uscată SR L  "S lav en a  L ux” 70 11,66 816,20 882,00
Cr.de orz SR L  "S lav en a  L u x ” 100 9,58 958,33 1150,00
Cr.de porumb SR L  "S lav en a  L ux” 100 13,33 1333,08 1600,00
Zahăr SR L  "S lav en a  L ux” 550 19,14 10527,00 11374,00
Cr.de hrişcă SR L "S lav en a  L ux” 120 39,00 4680,00 5616,00
Fulgi de ovăs 5 
comp.

SR L  "S lav en a  L ux” 90 23,33 2099,25 2519.10

TOTAL lot 5 36390,60 41967,10
Carne S R L  ’’N iv a li P r o d ”

Carne de vita f/os. 
f/slanina, congelata

SR L "N iva li P rod" 110 110,90 12199,00 14638,80

Carne de porc f/os, 
f/slanina congelata

SR L  "N iv a li P rod” 450 84,02 37807,66 45369,19

Fileu de gaina f/os 
congelata

SR L  "N iva li P rod" 400 70,00 28000,00 33600,00

Aripi de gaina 
congelate

SR L ’’N ivali P rod" 400 44,15 17660,00 21192,00

TOTAL lotul 6 95666,66 114799,99
Peste___ 2________________ S R L  ’’B a g u e t te ”

Peşte semicongelat SR L  "B ag u e tte” 210 44,83 9414,50 11298.00
Peşte în sărămură 
(siliotcă)

SR L  "B ag u e tte” 25 43,38 1084,50 1301,25

TOTAL lot 7 10499,00 12599,25
Diverse produse 
alimentare

S R L  ’’S la v e n a  
L u x ”

Sare iodată SR L  "S lav en a  L ux” 100 6,67 666,67 800,00
Drojdie uscată SR L  "S lav en a  L ux” 4 100,00 400,00 480,00
Pasta de roşii SR L  "S lav en a  L ux” 120 32,50 3900,00 4680,00
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Ulei de f/soarelui 
rafinat

SR L  "S lav en a  L ux” 600 36,25 21750,00 26100,00

Ouă de găină SR L  "S lav en a  L ux” 300 2,00 6000,00 7200,00
Magiun din fructe 
în asortiment

SR L  "S lav en a  L ux” 60 28,13 1670,00 2004,00

Oţet de mere de 6% SR L  "S lav en a  L ux” 25 10,00 250,00 300,00
Mărar uscat SR L  "S lav en a  L ux” 1 437,50 437,50 525,00
Pătrunjel uscat SR L  "S lav en a  L ux” 1 437,50 437,50 525,00
Mazare verde 
conservată

SR L  "S lav en a  L ux” 70 17,93 1255,33 1506,40

Cacao SR L  "S lav en a  L ux” 2 116,67 233,33 280,00
Ciai din frunze SR L  "S lavena L ux” 20 120.83 2416,67 2900,00
Foi de dafin SR L  "S lav en a  L ux” 1 137,50 137,50 165,00
Halva SR L  "S lav en a  L ux” 40 44,17 1766,67 2120,00
Peltea SR L  "S lav en a  L ux” 50 55,00 2750,00 3300,00
Ciocolate în 
asortiment

SR L  "S lav en a  L ux" 40 49,17 1966,67 2360.00

Piper negru 
măcinat

SR L  "S lav en a  L ux” 2 133,33 266,67 320,00

Piper negru boabe SR L  "S lav en a  L ux” 2 275,00 550,00 660,00
Borş t lassic SR L  "S lav en a  L ux” 20 235,00 4700,00 5640,00
B om boane ’’B eşennaia  
pcio lca”

SR L  "S lav en a  L ux” 40 54,92 2196,67 2636,00

Condiment în 
asortiment

SR L  "S lav en a  L ux” 20 100,00 2000,00 2400,00

Zahăr vanilat SR L  ’’S lavena L ux” 1 458,33 458,33 550,00
Praf de copt SR L  "S lav en a  L u x ” 2 112,50 225,00 270,00
Stafide SR L "S lav en a  L ux” 5 55,00 275,00 330,00
Mac SR L "S lav en a  L ux” 1 108,33 108,33 130,00
Sare de lămîie SR L  "S lav en a  L ux” 2 115,00 230,00 276,00
Zefire SR L "S lav en a  L u x ” 70 60,75 4252,50 5103,00
Leuştean uscat SR L  "S lav en a  L u x ” 2 623,33 1246,67 1496,00
Suc de fructe 
naturt 1

SR L "S lav en a  L ux” 600 10,67 6400,00 7680,00

Fructe uscate SR L "S lav en a  L ux” 20 30,01 600,25 720,20
Bicarbonat de 
sodiu

SR L "S lav en a  L u x ” 8 25,83 206,67 248,00

Lavaş SR L  ’’S lavena L u x ” 300 8,33 2499,00 2700,00
Lapte condensat SR L  "S lav en a  L ux” 400 17,63 7050,00 8460,00
TOTAL lot 8 S R L  ’’S lavena L ux” 79303,00 94864,60
Miere de albini SR L  "S lav en a  L ux"

Miere de albini SR L "S lav en a  L ux" 25 47,92 1197,92 1437,50
TOTAL lot 9 1197,92 1437,50
Conserve SR L  “ B a g u e ttc ”

Roşii marinate S R L  "B a g u e ttc " 80 31,67 2533,60 3040,00
Castr«veti marinaţi S R L  " B a g u e tte ” 80 30,83 2466,40 2960,00
TOTAL lot 10 5000,00 6000,00
Harbuji
Harbuji SR L "D u sa& C o ” 180 9,26 1666,80 1800,00
Zamosi SR L  "D u sa& C o " 180 13,89 2500,20 2700,00
TOTAL lotul 11 4167,00 4500,00
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Struguri SR L "D u sa& C o ”

Struguri in 
asortiment

SR L ” D usa& C o” 150 23,15 3472,50 3750,00

TOTAL lotul 12 3472,50 3750,00
Produse congelate SR L  ’’S lavena L ux”

Clătite cu brinza 
congelate

S R L  ’’S lavena L ux” 200 52,44 10489,00 12586,00

Colţunaş cu brînză 
congelaţi

SR L  "S lav en a  L ux” 200 48,67 9733,33 11680,00

Colţunaşi cu cartofi 
congelaţi

SR L  ’’S lavena L ux” 200 23,33 4665,67 5600,00

TOTAL lotul 13 24888,00 29866,00
Mezeluri SR L  "S lav en a  L ux”

Safalade SR L  "S lav en a  L ux” 180 48,79 8782,50 10539.00
Salam Doctorscaia SR L  "S lav en a  L ux” 100 71,66 7166,50 8600,00
TOTAL lotul 14 15949,00 19139,00
Lactate S R L ” B a g u e tte ”

Unt 82,5% SR L  "B ag u e tte” 400 148,15 59260,00 64000,00
Caşcaval SR L ’’B aguette” 100 125,00 12500,00 15000,00
Lapte de vaca 2,5% SR L "B ag u e tte” 900 13,89 12501,00 13500,00
Chefir 2,5% SR L  "B ag u e tte” 500 17,41 8705,00 9400,00
Smintina 15% SR L ’’B aguette” 140 46,76 6546,40 7070,00
Brinza de vaci 9% 
(tvorog)

SR L  "B ag u e tte” 160 79,63 12740,80 13760,00

Brinza cu cheag SR L  ’’B aguette” 124 81,48 10103,52 10912,00
TOTAL lotul 15 122356,72 133642,00
TOTAL 493039,73 566645,54

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .

Argumentare:

Informarea operatorilor economiei despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’BAGUETTE” 06 iulie e-mail
SRL ’’SLAVENA LUX” 06 iulie e-mail
CC "NIVALI-PROD” SRL 06 iulie e-mail
SRL ’’DUSA&CO” 06 iulie 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)

15. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
------------------------------------------------------------- -— ------ ---- -— -----------------------------------------------------------------

In cazul în care valoarea estimată a contractului □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □____________
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alin. (3) al Legii nr. I3 l din 3 iulie 2015 
privind achiziţiile publice

□  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. I3 l din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatoruîui

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acord ului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără

TVA
inclusiv

TVA
SRL
’’BAGUETTE”

25
15 iulie 2022 15800000-6 147321,72 163453,35 31.12.2022

S R L  ’’S L A V E N A  
L U X ”

27 15 iulie 2022 15800000-6 159661,85 189594,20 31.12.2022

SRL "NIVALI 
PROD”

28
15 iulie 2022 15800000-6 95666,66 114799,99 31.12.2022

SRL
’’DUSA&CO”

26
15 iulie 2022 15800000-6 90389,50 98798,00 31.12.2022

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) a! Legii nr. 
13 ’  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 pent ru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

1fu ____________
(Nume, Prenume)
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