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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.6  din 11.07.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str. Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danilova Olga 060560138 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Procurarea Produselor Petroliere 
Cod CPV 

  
09100000-0 

Valoarea estimată a achiziției  507600.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:   21047653 
 
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1637931431217 
 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047653/ 

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

 

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: [Indicați] 

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

13.01.2022 

Denumirea operatorului economic SA Lukoil-Moldova 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 7/127 

Data: 13.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 62363.20 lei 

Inclusiv TVA: 77954.00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  + 

Majorarea valorii contractului  □ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637931431217


2 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic 331110 
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  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , 
din motiv că nu s-a consumat toatele produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele 
financiare incluse în contract. 
 
 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , 
din motiv că nu s-a consumat toatele produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele 
financiare incluse în contract. 
 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 
11.07.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe Produsele Petroliere 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
SA Lukoil-Moldova Nr.7/127 13.01.2022 62363.20 77954.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

   Sef DITS 

Știrbu Vitalie  

 

                                                                                                                             ____________________ 
                                                                                                                      (Semnătura) 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-
651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md   
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi[iipublice

Nr.:l/Pain D.07.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

la procedura de atribuire:

Clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

Modificiri operafe in documenta{ia de atribuire: Nu sunt
Pini la termenul-limiti (data 16.06.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertantiz

6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele dede citre operatorii economici:

Den u mi rea auto.it4ii co-iGdnE ilie mun. Chisindu
mun. Chisindu

Numir de telefon
E-mail oficial
A!rcqa de internet
Persoana de contact Vitalie Baciu

Date cu privire

Jtpu!-prqggCgtii ae at"i fi i ;;pricate Licitalie deschisiProcedura de ach td (dupd caz

Iillobiectutui "
Obiectut achizi{iei Servicii .0e taflate la balanfa IGp pentru anul2022
Procedura
iliii)ir," r"i r,i) i# r, 

" 
r r.*. *,, n a 

" 
r. g o*.I X, 

c a d r u I Nr:ocds-b3wd@
Unk-ul: _ _ h
VJ w dp 1 -\4D - | 6 5 44 | T 47 g3 6? t;b=c ontract_noti c eData publicdrii: OS.0A.ZOZZPlutfo"mu de uchirifii publi"e utilEati achizitii.md

Procedura a fost incruse in@
a autoritifii contractante
Anunldeintenlie@
Tehnici;iinst"um@

Licitalie electronicl
Sursa de finanlare

Buget de statValoarea estimatn@i J6fi 7@ 833 3"33,33

Denumireaoffi
administratoriiDAAC-HERM-S S;.

1 002600009035 Igor SCERBINSCI{IARIA-DUCA S.R.L. l 0 I 0600007485

calificare qi aferente DUAE prezentate



Denumire document Denumirea operatorului economic

DAAC-FIERMES S.A. ARIA-DUCA S.R.L.

Documentele ce constituie oferta

DUAE Dtezental prezentat
Oferta - specificafii tehnice gide pref (Anexele iinZZ gr

nr.23 completate) prezentat pfezenlat

Garan{ia pentru ofertd lo/o
(conform Anexei nr.9). prezenlal prezental

Extras din registru persoanelor iuridic:e prezentat prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat ptezenlal

Informaf ii generale despre ofertant Dtezentat prezentat
Dovada diepfului de a piesta servicii prezentat prezentat
Declara{ie privind experienta similari pfezentat prezenlat

Declara{ie privind dotirile specifice, utilajul gi
echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare

a contractului
prezenlal prezentat

AutorizaJia producitorului pentru realizar ea pieselor de
schimb

prezentat prezentat

Autorizalie de funclionare a sta{ie de deservire tehnic6. prezentat Dtezentat
Certificat de conformitate pentru piesele de deservire

tehnicl
ptezentat prezentat

Situatii financiare ptezenlat prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica fn conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentut, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de catificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Dbnumirea

operatorUlui
ebonomic

Preful ofertei
(ftri TVA)*,

Cantitate qi
unitate de
mf,Sui5

CorCspunderea
cu eerintele de

califi6are

Corespunderea
cu specifica{iile

tehrrice

Dacia Logan 2017-
2019 999cm

DAAC-
HERMES S.A. 120 130,00 I buc. + +

ARIA-DUCA
S.R.L. 177 737,50 I buc. + +

Dacia Logan 201 3-
2016 I 149

DAAC-
HERMES S.A. 109 405,83 I buc. + +

ARIA-DUCA
S.R.L. 172 287,50 I buc. + T

Dacia Logan 2006-
2012 1390-1598

DAAC-
HERMES S.A. 84 837,50 I buc. + +

ARIA-DUCA
S.R.L.

173 395,58 I buc. + T

Dacia Duster 2014-
2017 1598 MPr

DAAC-
HERMES S.A. Il3 975,83 I buc. + +

ARIA.DUCA
S.R.L. 190 070,83 I buc. + +

Dacia Duster 2014-
2019 1461 D

DAAC.
HERMES S.A. 135 935,00 1 buc. + +

ARIA-DUCA
S.R.L. 213 179,17 I buc. + +

2



+ +

Chevrolet Aveo 201 I
1.2

DAAC.
HERMES S.A.

102 613,33 I buc.

+ +
ARIA.DUCA

S.R.L.
252 841,67 I buc.

I buc. + +

+Skoda Superb a.f.
2007 2771 c.P.

DAAC-
HERMES S.A.

119 401,66

I buc. +ARIA.DUCA
SR T,

224183,33
+

+
95 506,66 I buc. +

Skoda Octsviq 2002-
2010 1.6-2.0 MPI

DAAC.
HERMES S.A.

I buc. +ARIA-DUCA
S.R.L.

221650,00

+ +

Skoda Octnia a' f.
2007 2.0 FSI

DAAC.
HERMES S.A.

99 433,33 I buc.

+ +ARIA.DUCA
S.R.L.

217 658,33 I buc.

1 buc. + +

Skoda Rapid a.f.
2016 1.6 MPI

DAAC-
HERMES S.A.

t00 294,16

I buc. + +ARIA.DUCA
S.R.L.

216 99r,67

f i-

Opel Astra a.f. 1997
1,6

DAAC-
HERMES S.A.

82 562,50 I buc.

+ +
ARIA-DUCA

S.R.L.
219 325,00 I buc.

I buc. + +

Opel Vectra a. f.
1993 1.8i

DAAC-
HERMES S.A.

8t 279,16

+ +
ARIA.DUCA

S.R.L.
215 358,33 I buc.

I buc. + +

VW TransPorter a. f'
1996 2.4 TDI

DAAC-
HERMES S.A.

109 188,33

+ +ARIA-DUCA
S.R.L.

227 966,6',1 I buc.

1 buc. f +

Opel Vivaro a.f.
2007 2.0 cDI

DAAC.
HERMES S.A

154193,33

+ +ARIA-DUCA
S.R.L.

226 616,6',7 I buc.

+ +

Opel Movano a.f'
2017 2.3 TDI

DAAC.
HERMES S.A.

186 218,33 I buc.

I buc. + +ARIA-DUCA
S.R.L.

226 616,67

+ +

Mercedes Vito a- f.
1998 2.3 CDI

DAAC.
HERMES S.A.

t25156,66 I buc.

+ +ARIA-DUCA I zll 333,33s.R.L. | _ I buc.

I buc. + +

Peugeot Partner a.f'
2014-2018 1.5 D

DAAC-
HERMES S.A.

156 306,66

f +ARIA.DUCA
S.R.L.

259 045,83 I buc.

I buc. t +

Ford Tranzit a. f'
2014-2019 2.2 TDI

DAAC-
HERMES S.A

188 220,00

+ +ARIA-DUCA
S.R.L. 259 -179,17 I buc.

I buc. + +

Vaz 21053-21703 a.f.
1997-2010 1.5- 1.6

ARIA-DUCA
S.R.L.

93 675,00

+ +DAAC.
HERMES S.A.

103 590,83 I buc.

+ +

Vaz 21213-2131 a.f.
2004-2008 1.7i

ARIA-DUCA
S.R.L.

98 758,33 I buc.
l- +

DAAC- t2l282,50 I buc.



HERMES S.A.

Servicii de
demontare/montare,

echilibrare Si
reparalie a

anvelopelor Si
jantelor

DAAC-
HERMES S.A. | 333,33 I buc. + +

ARIA-DUCA
S.R.L. z z)J,J3 I buc. + +

Servicii de
tinichigerie repqrqre

;i vopsire a
elementelor/pdrlilor

la unitdlile de
transport

DAAC.
HERMES S.A.

ARIA-DUCA
S.R.L.

7 619,16 I buc. + +

8 459,33 I buc. + +

Servicii de montare a
schemei

colorograJice pe
unitdlile de trqnsport

DAAC-
HERMES S.A. 812,50 I buc. + f

* In cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indico prelul ofertei finale(Informalia privind "corespttnderea cu cerinlele de catificare" si "corespunderea cu speciJicaliiletehnice " ' se va consemna prin: ,, + " tn cozul corespun;er;i si prin ,, -" in'cazul necorespunderii)
8' Pentru elucidarea.un^or neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal desclzut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: nu sunt

l0' Modalitatea de evaruare a oferteror: pentru fiecare lot
ll' criteriul de atribuire apricat: prelul cel mai scazut

12' Informa{ia privind factorii de evaruare apricafi: Nu se aplicd
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicd

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

a) Atribuirea contractelor de achizifie publicd:

Denumirea lotului
llentmirea

opeiatorului:
"economid i

Cantitaie qi unitate
de mlsuri

Preiul totai ,

(frrE TVA) i

Pre{ul totat
(inclusiv TVA)

Dacia Logan 2017-271t
999cm

DAAC-IIERMES
S.A. I buc. 95 933,33 I l5 000,00

Dacia Logan 2013-nI6
r r49

DAAC-HERMES
S.A. I buc. 66 666,67 80 000,00

Dacia Logan 2006-201t
I 390_ I 598

DAAC-I{ERMES
S.A. L buc. 83 333,33 100 000,00

Docia Duster 2014-r0n
1598 MPI

DAAC-IIERMES
s.A. I buc. 83 333,33 100 000.00

Dacia Duster 2014-2019
146I D

DAAC-HERMES
S.A. I buc. t04166,67 125 000,00



Chevrolet Aveo 201 I 1.2
DAAC-HERMES

S.A. I buc. 58 333,33 70 000,00

Skoda Superb o.f. 2007
277I c.p.

DAAC-HERMES
S.A. I buc. l2 500,00 l5 000,00

Skoda Octavia 2002-
2010 1.6-2.0 MPr

DAAC-HERMES
S.A. I buc. 29 t66,67 35 000.00

Skoda Octavia a. f. 2007
2.0 FSI

DAAC-HERMES
S.A. I buc. l2 500,00 15 000,00

Skoda Rapid a.f. 2016 1.6
MPI

DAAC.HERMES
S.A. I buc. l2 500,00 l5 000,00

Opel Astra a.f, 1997 1,6
DAAC.HERMES

S.A. I buc. t2 500,00 l5 000,00

Opel Vectra a. f. 1993
1.8i

DAAC.F{ERMES
S.A. I buc. l2 500,00 l5 000,00

W Transporter a. f.
1996 2.4 TDI

DAAC-HERMES
S.A. 1 buc. l2 500,00 l5 000,00

Opel Yivaro a.f. 2007 2.0
CDI

DAAC-I{ERMES
S.A. I buc. t2 500,00 l5 000,00

Opel Movano aJ 2017
2.3 TDI

DAAC-HERMES
S.A. I buc. l2 500,00 15 000,00

Mercedes Vito a. f. 1998
2.3 CDI

DAAC-I{ERMES
S.A. I buc. l2 500,00

15 000,00

Peugeot Pnrtner a.f.
2014-2018 1.5 D

DAAC-HERMES
S.A. I buc. 29166,67 35 000,00

Ford Tranzit a.f, 2014-
2019 2.2 TDr

DAAC-FIERMES
S.A. I buc. 58 333,33 70 000,00

Vaz 21053-21703 a.f.
1997-2010 L5- 1.6

ARIA-DUCA S.R.L. I buc. 4t 666,67 50 000,00

Vaz 21213-2131 a.f,
2004-2008 1.7i

ARIA-DUCA S.R.L. I buc. 41 666,67 50 000.00

Sewicii de
demontare/montare,

echilibrare ;i reparalie a
anv e I op e I or S i j ant e I or

DAAC-HERMES
S.A. I buc. 12 500,00 l5 000,00

Servicii de tinichigerie
reparare ;i vopsire a

el emente lor/pdryilor la
unitdtile de transport

DAAC.HERMES
S.A. 1 buc. l2 500,00 15 000,00

Servicii de montare a
s c he me i c ol oro gr afic e p e

unitdtile de transport

DAAC-HERMES
S.A. 1 buc. 4166,67 5 000,00

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

economtc
DAAC-HERMES S.A. 05.07.2022 SIA RSAP, e-mail
AzuA-DUCA S.R.L. 0s.07.2022



(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului del!::yotlrlu.achizilii se realizeazd tn ionformitite cuprevederile art. 3l aiLegl nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achizigiile publice)

(Selectali termenul d9 asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aEteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calculorea Termenuiui) at Codului Civit al ilepubticii
Moldova).

1 7. Contractul de achwifie/ acordul-cadru incheiat:

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai mici decAt pragurile prev[zute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/sau fax

Denumiiea
operatorului

economic ,

intt"frioa*
rea

NumArul
. gi data :

contractului
CoO CPV

Termen de
vatiuititate at
contractului

DAAC-
HERMES S.A. Cu capital

autohton

416
12.07.2022 t0100000-6 750 000,00 900 000,00 31.t2.2022

ARIA.DUCA
S.R.L.

All
12.07.2022 50100000-6 83 333,33 100 000,00 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tn cazul in care la procedura de achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate ;is-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru ,oit ouTott aplicate criterii de
durabilitate): nu se aplici

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevlzute tle art.32 alin. (3)ul Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice 1, precim qi cd tn cazul depuneriicontesta(iilor ;i/s^au recepliondrii rapoartelor de monitorizari, aceasta au fost examinate sisolu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii
procedurii de achizilie,fapt pentra care poartd rdspundere cory

deffiEurdrii
legale tn vigoare.

Conducitorul Grupului de lucru pentru achizi(ii:

Alexei GROSU









Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizif ii publice/acordului-cad ru

Nr.l din 12.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire Ia procedura de achizitie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Primaria satului Susleni
satul Susleni.Raionul Orhei

IQNO ' I ":l n,p .1* -l----:l
t007601001776
MD3 548 s. Susleni.r-nul Orhei
023s46941

e fai ; T' -" ,S'"-; 023s46238
n:mdit otisial," i;:, . :. - --- ]I comuna. susleni(@gmail. com

Boguq Margareta

Cererea ofertelor de prefuri M
Licitafie deschisd n Altele: flndicatil', Servic de cantind gi servicii de caterins
55520000-l
ss 1600.00
Nr:21048138
Link: ocds-b3wdp 1 -MD -t 6387 92503092
06.12.2021

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



V.
In rez

Descrierea achizi{iei inainte Ei dupd modificare:
tde 2503

27.1 2.

VI. Descrierea circumstantelor care au ftcut necesari modificarea:
Prin tulie 202

VU. Rezultateleexaminirii:
i,rn baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului

'uzcafe P a solici

ins di,

de achizilie/acordului-cadru nr.50/21din

tului I din 27

_27.12.2021 a fost incheiat acordul adilional

'!*':lli#i#"''i
l- cu "upit"i\ 

:
mixt/asociCre/

Cu canitai streini. , - ..:,;:'i

*.'+y{.l
MUZCAFE PLUS

SRL
1 12.07.2022 -127047.67 -142293.39

, Prenume)

/';v/ ,//,4

>Wrzz,"(Semndtura)



Date la

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 12.07.2022

toritatea contractantl:cu Drtvtre ta au[0rtta n
Denumirea autoritf,tii contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate rn. Chisindu
IDNO 1013620002r95
Adresa m. Chisindu, str. Hristo Botev 2
NumIr de telefon 022- 7 6-7 8-59: 022-7 1 -1 7 -03 ;
Numir de fax 022- 77-77-07
E-mail oficial I iceu lrepubl icansportiv@mai l.ru
Adresa de internet www.lirps.md
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Tonu Clreorghe; 0783 l77l I

Date cu privire la ura de ach re:
Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de prefuri n Licitalie

deschisd r
'/ Altele: lNegociere fdrd publicarea

preolabild u unui onun( de
narticiparel

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru semestrul 12022
Cod CPV r s800000-6
Valoarea estimatfl a achizitiei 460960.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p ort alul ui guv ernqm en t al www. m t e n d e r. gov. md)

Nr: 202210983

Data publicirii anuntului de participare
Data (datele) Ei referin{a (referin{ele) publicIrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anunful
respectiv (dupd caz)

te cu prlvtre la contractul de acnrzrttelacordul-cadru:
Tipul contractului de achizi(ie/acordului-cadru v Bunuri Servicii n LucrSri r
Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referi la un
proiect qi/sau program finan(at din fonduri ale
Uniunii Europene

vNu Dar

Sursa de finan{are v Buget de stat Buget CNAM r
Buget CNAS n Surse externe r
Alte surse: [Indicatil

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

12.0s.2022

Denumirea operatorului economic Villa Prodotti S.R.L
Delmix -Prim SRL;
Dorianis&Co SRL
Adrika SRL

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: t9 l8; t7; l6
Data:12.05.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA: 474989,96
lnclusiv TVA: 554185,30

Termen de valabilitate 3t.07.2022
Termen de executie

Da achizi iel rd l-cad

Tipul modificlrilor '/ Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel

retr

larlIII

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

I.



Modificarea termenului de valabilitate I./ Rezelierea contractului
Altele: findicayiJ

Temeiul iuridic Legea nr. l3 I din 03.07 .2015.
Cre;terea prefului in urma modificilrii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-cadrul

Modificarea anterioari a contractului de
achizi(ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toote modificdrile operate anterior
;i valoarea acestoral

Alte informa(ii relevante
V. Descrierea achizitiei inainte gi dupl modificare:

(Se vor indica naturo Si amploarea lucrdrilor, naturo Si cantitatea sau valoarea bunurilor, notura Si amploarea
serviciilor)

In urma procedurii de achizilie Negociere /drd publicarea prealabild q unui anunl de participore nr.
202210983 din 12.05.2022 pentru achizilionarea produselor alimentare semestrul I 2022, Liceul Republican cu
Profil Sportiv, m.Chiqindu, str. Hristo Botev 2 a incheiat contracte in valoare de 554185,30 lei inclusiv TVA,
dupd modificare valoarea contractelor va constitui 446393,52\ei.

VI. Descrierea circumstan{elor care au flcut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contctctului de achizilie/acordului-cadru)

lnstitulia are capacitatea de alimentare de circa 501 elevi pe zi. Pe parcursul anului elevii au participat la
diferite competilii gi cantonamente peste hotarele Republicii Moldova gi nu au fost inclugi la alimentalie. Oin
acest motiv au r6mas stocuri de produse alimentare pe contracte, care au termen de valabilitate mic Ai nu pot fi
depozitate pe parcursul verii. Vara elevii pleacd ?n vacanfd.

VII. Rezultateleexaminlrii:
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.2 din
06'07.2022 a fost incheiat acordul adilional privind micgorarea/rezilierea contractelor cu :

Agenyiazffir!''#.U,t&'i'ir'oi.cnisirau,sos.Hincesti,
e - m a i I : b a p @ idhil er. goy. m d ; w w w. t e n d e r. gov. m d
Agenlia Nalionald pentru Solulionqrea Contestaliilor:
652; fax: 022-820-65 I ; e-mail; contestqtii@qnsc.md;

mun. Chisindu, bd. gtefan cel Mare Si Sfiint,
www.ansc.md

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr.9i data
acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor (dupI
caz)

FIri TVA Inclusiv TVA

Villa Prodotti S.R.L 12.01.2022 5 t 040,85 61249,02
Delmix -Prim SRL 12.07.2022 27969,35 33562,02
Dorianis&Co SRL 12.07.2022 1478,s5 1774,26
Adrika SRL t2.07.2022 10309,96 I1206,48

"ul grupului de lucru:

2

I

I

I

ry,W
,el. : 022-820-703 ; fax: 022-820-7 28;

r<
)O
l-

"= 
/,

@



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V :
de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 9 din 13 iulie2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Consiliul raional Sinserei
Localitate Or. Sineerei
IDNO I 00760 1 009369
Adresa Str. Independentei. 1 1 1

Numlr de telefon 026222058
Numlr de fax 0262263 s3
E-mail oficial consi I i u(D s in gerei. md
Adresa de internet www.sinserei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-matl)

UNGUREANU Lia/ 0 262 2 32 85/
sectia. economie. s g@.gmail. com

2, Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de preluri llicitalie deschisd

rAltele: ilndicatil
Procedura de achizitie repetatl 6uod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri M

Obiectul achizi{iei Lucrdri de renovare a incdperilor din incinta clSdirii
administrative a Consiliului raional

Cod CPV 454s3000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrulportalului guvernamental
www.mtender.gov.md.)

Nr : o cd s - b 3 wd pl:MD:165 458 4 6L0 0 6I
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 6545 846 1 006 I ?tab=contract-notice
Data public drii: 07 iunie 2022

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

Procedura a fost inclusi in planul de
achizilii publice a autoritifii contractante

MDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publioat:
httpq ://sin gerei,md/cate gorv/achizitii-
publ ice/anunturi-de-inlqntie -pl anuri/

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd ca:) Data: Nu s-a publicat
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; MAlte surse: Bueetul local

Valoarea estimatl (lei, fhrd TVA) 961275,00lei



3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

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

Data solicitlrii clarifi clrilor 07 iunie2022
Denumirea operatorului economic SIA RSAP nu permite vizualizarca acestei

informatii
Expunerea succinttr a solicitlrii de
clarificare

S-a plasat ooCe prezinta Cerificat de calitate a
utilajului? Conform carei legi solicitati asa ceva?
Acte privind certificarea produsele pentru
construclii se ofera pentru materialul procurat si
pus in lucru. Conform carei legi solicitati asa
ceva?"

Expunerea succintl a rlspunsului S-a rdspuns cd antreprenor urmeazd" sd asigure
prevederile Legii nr. 72111996 privind calitatea in
construclii, art. 9, lit. b) qi c), art. 11 Ei art. 12.
Referitor la utilaj (boiler) precizdm urmdtoarele
caracteristici tehnice: Volumul - 80litri; Consumul
de enersie - maxim 1500W.

Data transmiterii 08 iunie 2022

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

findicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAn[ la termenul-limitd (data 21 iunie 2022, ora 10:00), au depus oferta I ofertan(i:
Nr. Denumirea

operatorului
economrc

IDNO
Asocia{ii/'

administratorii

1. SRL Constatfori 1012602003049 Constatin HADIRCA / Constatin HADIRCA,
Vasile HADIRCA, Ana HADIRCA

Denumire document
Denum irba operatoruJui

economic

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin; prezenlat, neprelentat, nu corespunde)

Cerere de parlicipare Prezentat
DUAE Prezentat
Ofefta tehnic[ Prezentat
Oferta financiard Prezentat
Garantia pentru oferltr Prezentat
Grafic de executare a lucrlrilor -" ---f------ prezentat_-

nocumente de calificareU

2



Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde
De-claralie privind confirmarea identit[1ii benefi ciarilor efectivi qi
neinc.adrarea acestora in situalia condamnlrii pentru participarea Ia
activitrti ale unei organizalii sau,grupdri criminale, pentru corupfie, fraudd
$i/sau spdlare de ban].

Se prezint[ in termen de 5 zile,
dupd determinarea

cigtigltorului
Declaratie privind valabilitatea ofertei Prezentat
Declarafie privind experienla similard Prezentat
Declaralie privind dotrrile specifice, utilajul qi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a contracfului Prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate gi/sau a expe4ilor
propusipropugi pentru implementarea contractului Prezentat

Disponibilitatea de personal angaiat Prezentat
Lista subcontractanfilor gi partea/pd(ile din contract care sunt indeplinite de
c6tre acegtia Prezentat

Informalie privind asocierea Prezentat
Avizul pentru participare la licitaliile publice de lucrIri din domeniul
constructiilor gi instala{iilor Prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile
legale din jara in care ofertantul este stabilit Prezentat

Ultimul raport financiar, anul2021 Prezentat
Lichiditate genelqld,, anul 2021 Prezentat
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor la BpN Prezentat
Certificatul de atestare a dirigintelui de gantier propus Prezentat
Acte privin4 certificarea produsele pentru constructii Prezentat

Cerificat de calitate a utilaiului Se prezint[ concomitent cu
achizitionarea bunului

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire Ei se va consemna prin; prezentat, neprezentot, nu corespunde (tn'cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ere soricitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Infornta/ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vQ consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cezt,tl necoreipun-deri'i)

8. Pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{utui anormal de sclzut) s-
a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
,ecbnomic

Pre{ul
ofertei
(fdra

TVA)*

Cantitate
qi rinitate

'de

misurl

Corespunderea
'cu cerin{ele de.

calificare

Corespunderea
cu specificafiiie
, ,., 

tehnice:
Lucrari de renovare a
incdperilor din
incinta clddirii
administrative a
Consiliului raional

SRL
Constatforj 918 020,69 I proiect + +

Data
solicittrrii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic



9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Dentim iiea,'ODbf ato ruliii,'econ omid : MotiViil, i'bspingeiii/d es califi ctriiii,ir,,

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumflbte r
Pentru toate loturile n nii

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost a

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertii Pun.ctijUl:n*lbUltl
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofdr'telor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examintrri, evaluflrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achiz,$ie publica/acordului-cadru:

27 iunie
2022

SRL Constatforj S-au solicitat actele aferente
DUAE Ei prezentarea actelor
care prevdd informalia cu
privire la Beneficiarul efectiv
(pct 2A.ll.2 din DUAE
nefiind completat)

S-au prezentat actele solicitate qi
informalia cu privire la
beneficiarul efectiv.



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(frir rvA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de
renovare a

incdperilor din
incinta clSdirii
administrative

a Consiliului
raional

SRL
Constatforj I proiect 9t8 020,69 918 020,69 101 624,83

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

(lnformarea 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)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2

J 6 zilein cazul transmiterii comunicf,rii prin
miiloace electronice si/sau fax n

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

n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

I 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Contractul a fost incheiat, cu respectarea prevederilor art, 32, alin. 3o lit. b) al Legii l3ll20l5
privind achizifiile publice.

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

tntrepitnAer
ea:,

Num[rul
qi data

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen,de
valabilitate al

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Constatfori 08.07 .2022 I 12.07 .2022 SIA RSAP. e-mail



Denumirea
operatorulul

economrc

Cu'cepit[,1
autohton/
Cu bitt"l:

mixt/asocieie

Cu,,mpitai
strdin

contractuluV
acordului.cadru

c-ohtiectulnilacordu, lur-catlru l

1.:: :

SRL
CONSTATFO
RJ

Cu capital
autohton

40t2
2

13.07.20
22

4545300
0-7

918
020,6
9

I 101
624,8
3

31.t2.2022

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

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd tn cazul depunerii contestaliilor si/sau
rccepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aafost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ochizilii conJirmd corectitudinea deffigurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

CORCODEL Grigore
(Nume, Prenume)

NUAu lost aplicate criterii pentru achizifii publice,durabile (achizi{ii
verzi)?

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

de durabilitate

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

Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pretr.

Cel mai bun raport calitate-cost a
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr.        1___din 07.07.2022 .    
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 □ Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a drumului principal de 
acces, trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei 
din satul Ghidighici (etapa II) 

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-1651671882152 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp1-MD-1651671882152?tab=contract-notice   
Data publicării: 04 mai 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/2022/04/Plan-de-Achizitii-
Publice-modificat-la-22.03.2022.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;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 333 352,87 

 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651671882152
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1651671882152?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-%20b3wdp1-MD-1651671882152?tab=contract-notice
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Achizitii-Publice-modificat-la-22.03.2022.pdf
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Achizitii-Publice-modificat-la-22.03.2022.pdf
https://ghidighici.md/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Achizitii-Publice-modificat-la-22.03.2022.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27.06.2022, ora 15:00), au depus oferta __1_ ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Drumuri Criuleni 1003600095963 Alexandu Popov 

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 

Devizele locale aferente ofertei prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei-60 zile calendaristice prezentat 
Garanția pentru ofertă 2%. prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor prezentat 
Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari prezentat 
Declarație privind experența similară prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

prezentat 

Demonstrarea accesului la personal /un organism tehnic de specialitate, 
care să garanteze asigutarea unui control al calității 

prezentat 

Certificat de atestare tehnico- profisională a dirigintelui de șantier prezentat 
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat 
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Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt 
îndeplinite de aceștea de atașat copii/ copiile contractului/ contractelor 
încheiat/încheiate cu subantreprenorii 

prezentat 

Informatia privind asocierea. In cazul unei asocieri, toate cerintele 
specificate mai sus trebuie sa fie indeplinite de fiecare partener in parte. 

prezentat 

Angajament terț susținător financiar prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profisională a ofertantului/ 
grupului de operatori economici 

prezentat 

Declarație terț susținător tehnic prezentat 
Declarație terț susținător profesional prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor 

prezentat 

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public 
național 

prezentat 

Ultimul raport financiar (Bilanțul contabil) prezentat 
Garantia de buna executie prezentat 
Termenul contractului și modalitatea de achitare a lucrărilor: prezentat 
Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate 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 

Certificat prinvind garanția lucrărilor executate minim 5 ani 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 

Lucrări de 
construcție a 
drumului principal 
de acces, trotuar, 
iluminat reg. Gura 
Văii, str. Victoriei 
din satul Ghidighici 
(etapa II) 

SA Drumuri 
Criuleni 

4 108 342,17 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:  
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Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

23.06.2022 SA Drumuri Criuleni Clarificarea prețului 
majorat al ofertei 
propuse față de 
valoarea estimată a 
devizului pe unitate de 
măsură a lucrărilor și 
cheltuielilor 

În contextul scumpirilor 
carburanților și resurselor 
energetice pe piața RM , se atestă 
o scumpire în lanț a materialelor 
pentru construcția drumurilor. 

 
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) 
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Lucrări de 
construcție a 
drumului 
principal de 
acces, trotuar, 
iluminat reg. 
Gura Văii, str. 
Victoriei din 
satul Ghidighici 
(etapa II) 

SA Drumuri 
Criuleni 

1 buc 4 108 342,17 4 108 342,17 4 930 010,60 

 
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 Drumuri Criuleni 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 
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SA Drumuri
Criuleni

Cu capital
autohton

54 07.07.2022

45
20

00
00

-9

4108342,17 4930010,60 31.12.2022

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

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

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

______________________________________                     ____________________
(Nume, Prenume)                      (Semnătura)

L.Ș.

Victor DURBALĂ

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
Admin

Admin



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice

Nr. ,/r/, din y'1. of, aul
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Denumirea autoritl(ii contractante Agentia Nationald pentru Siguran{a Alimentelor
Localitate mun.ChiSindq
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, r!un. Chiqin6u, str. Kogdlniceanu 63
Numlr de telefon 022-26-46-48
Numir de fax
E-mail oficial info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Iuliana Prisacari
tel: 022-26-46-48
e-mail : iuliana.fulea(Oansa. gov.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fErI publicare prealabild a unui anunf de
participare

Procedura de achizifie repetatl (dupd
caz)

Nr:-qe-Els;b--ly-v-dpl":MI),:16-it'l_A:!:53"0"7_"6A"9_
Data publicdni: 13 .05.2022
Link-ul : https :Zlmtenaer. gov.md
MD - 1 6 5244 53 07 609?tab:contract-notice

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru Servicii r
Obiectul'achizitiei Servicii de laborator
Cod CPV 71900000-7
Expunerea motivului/tomeiului privind
alegerea procedurii de atribuir e (in cazul
oplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Legea nr. 131/2015, art.56, alin. I lit a) nicio ofertd sau
nicio ofertd adecvqtd ori nicio candidaturd nu a fost
depusd ca rdspus la o procedurd de licitalie deschisd
sau de licitalie restrtnsd atita timp ctt condisiile iniliale
ale contractului nu stnt modificate tn mod substanfial,
iar absenla concurenfei nu este rezultatul unei
restrtngeri artificiale a parametrilor achizitiei,

Procedura de achizi(ie initialtr (se va
in'dica din cadrul portqlului guvernamental
wwu,.mtendef.gov,md)

Nr : r.r r:eit*-l,wdp-LMD: .. il19 !:Z2.JLl2j*7A
Link-ul : https : //rntender. gov..md/tenders/o cds-b3 wdp 1 -
Wontract-notice
Data publicdrii: 08.04 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatl Nu se aplicd in cazul NFP

Procedura a fost inclusl in planul do
achizifii publice a autorittrfii
contractante

nDa
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
http_s ://ryww,a"nsa.. gov.md/ro"/content/achiziZpC8 %9Bii-
publiseQtlab-o:1

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data: BAP Nr. 26 din 05 aprilie 2022,muli
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nu se aplicd
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(dupd cqq)
Sursa de finanfare n Buget de stat;
Valoarea estimatl a procedurii conform
Invitatiei NFP lZei MDL) 889 525,00 Lei MDL
Valoarea estimatl a procedurii conform
Invitatiei NFP fEUrtO)

43 659,00 Euro

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. Agro. Biolab Laboratory Societa'a
Responsabilita' Limitata
(Italia)

07175580724 Cardone Antonio/
Gallone Francesco

3. clarificiiri privind documentafia de atribuire: nu au fost solicitate
4. ModificIri operate in documentafia de atribuire: nu au fost operate modificari
5. PAni la termenul-limitl (data datal5.06.2022,ora 10:00), au depus oferta lofertanfi:

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

documentalia de atribuire gi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de caliJicare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

2din8

Denumire document Denumirea operatorului
economic

Agro. Biolab Laboratorv
Societa' a Responsabilitq'

Limitqta
(Italia)

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

Documentul Unic de Achizilii European prezentat

Specificalii tehnice, conform (anexei nr,22) prezentat

Specificalii de pret, conform (anexei nr.23) prezentat

Se
Documente de calificare

va consmnq prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare, conform (anexei nr, 7) prezentat
Declaratie privind valqbilitatea ofertei, conform (anexei nr. 8) prezentat
Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale din fara in care ofertantul este stabilit prezentat
Scrisoare oficiald de confirmare arcchizitelor bancare semnatd
ti ttampilat6. prezentat

Certificat de acreditare qi anexele prezentat
Declaralia cu privire la timpul necesar (max. 20 zile) pentru
efectuarea analizelor de laborator, din momentul recepliondrii

alqLelor.,
prezentat



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
Lei MDL

Pre{ul ofertei
EURO Cantitate qi

unitate de
mtrsurd

Corespunder
ea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

Lot 1

Cereale pentru
mic dejun,
inclusiv sub
formd de fulgi

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

14 000,00 700,00 10 + +

Lot2
P6ine (inclusiv
produse de
panificafie
mici), produse
de patiserie,
biscuili, batoane
de cereale, paste
fbinoase

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

7 000,00 350,00 5 + +

Lot 3
Produse
alimentare pe
bazd de cereale
pentru sugari qi
copii de virstl
micl

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

9 800,00 490,00 7 + +

Lot 4
Uleiuri qi
grlsimi vegetale
(Dioxine qi
bifenili
policlorurati)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

71 400,00 3 570,00 7

Lot 5
Uleiuri qi
grdsimi vegetale
(Acid erucic)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

16 800,00 840,00 7

Lot 6
Alimente cu
adaos de uleiuri
qi grlsimi
vegetale, cu
excepfia
alimentelor:
preparate pentru
sugari gi
preparate pentru
copii de virstd
micd

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

24 000,00 1 200,00 10

LotT
Produse
alimentare, cu
exceptia
preparatelor
pentru sugari si

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

l4 000,00 700,00 7 + +
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a preparatelor
de continuare
Lot 8

Cereale pentru
micul dejun cu
valoare
energeticd
redus[ sau ftrd
adaos dezahdr

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

26 000,00 1 300,00 5

Lot 9
Supe gi ciorbe
deshidratate

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

12 000,00 600,00 3

Lot 10
Sosuri
emulsionate pe
bazade grasimi
vegetale
(muoneza,
sosuri de
maioneza)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

80 000,00 4000,00 5

Lot 1t
Biscuili gi
pesmeti pentru
copii

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

25 000,00 1250,00 5

Lot 12
Produse din
cacao qi
ciocolatd

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

70 000,00 3500,00 5

Lot 13
Uleiuri vegetale
obfinute prin
metoda de
extractie
(rafinate)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

15 000,00 750,00 5

Lot 14
Zahdr

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

22 500,00 1125,00 3

Lot 15
Fdin6 de gr0u

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

10 000,00 500,00 5

Lot 16
Bluturi
rdcoritoare
nealcoolice

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

19 000,00 950,00 5
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Lot 17
Produse de
cofet6rie,
inclusiv
dropsuri pentru
improspltarea
respiratiei

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

19 000,00 950,00 5

Lot 18
Produse de
cofet6rie qi
patiserie
(Alergeni
nedeclarafi:
lactoza)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

5 500,00 275,00 5

Lot 19
Produse de
cofetIrie qi
patiserie
(Alergeni
nedeclarati:
fructe cu coajd
lemnoasd
(migdale, alune
de p6dure, nuci
Juglans regia,
nuci Caiu))

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

7 500,00 375,00 5

Lot20
Sucuri qi
nectaruri din
fructe qi legume

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

126 000,00 6 300,00 t2

Lot2l
Seminfe
oleaginoase. qi
cereale

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

32 000,00 I 600,00 20 + +

Lot22
Fructe proaspete

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

14 000,00 700,00 5 + +

Lot23
Legume
proaspete

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

14 000,00 700,00 5 + +

Lot24
Seminfe qi
fructe
oleaginoase

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

28 000,00 t 400,00 t0 + +

Lot25
Cereale

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
28 000,00 I 400,00 10 + +
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Responsabilita'
Limitata

Lot26
Condimente

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

11 200,00 560,00 4 + +

Lot27
Guma de guar
originard sau
expediatd din
India

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

3 400,00 170,00 2 + +

Guma de
caruba (E410),
guma de guar
(8412),
guma de xantan
(E41s)

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

24 000,00 1200,00 6

Seminfe qi
fructe
oleaginoase
(seminte de
susan, seminfe
de in),
condimente

Agro. Biolab
Laboratory

Societa'a
Responsabilita'

Limitata

16 000,00 800,00 4

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale (Informalia privind "Corespunderea
cu cerinlele de caliJicare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , ti ro consernna prin: ,,+"-in cazyl
corespunderii Si prin ,,-" tfi cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat: nu au fost solicitate

9. Ofertanfii respinqildescalificafi: nu au fost descalificafi
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru liecare Iot
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preful cel mal sclzut
12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplictr
13. Reevaluarea ofortelor: nu au fost reevaluate

14. in urlna examintrri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractuluiirea contractului de ac izitie publicd/aco rdului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
misurtr

Pre(ul
unitar

(frr[ TVA)
Lei MDL

Preful
total
(fIrI
TVA)

Lei MDL

Pre{ul
unitar
(frrI
TVA)
Euro

Pre{ul
total
(Iara
TVA)
Euro

Lot 1

Cereale pentru mic dejun,
inclusiv sub formi de fulei

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

10 probe 1 400,00 t4 000,00 70,00 700,00
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Lot2
Pdine (inclusiv produse de
panifica{ie mici), produse de
patiserie, biscuifi, batoane de
cereale, paste ftinoase

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

5 probe 1 400,00 7 000,00 70,00 350,00

Lot 3
Produse alimentare pebazd de
cereale pentru sugari qi copii
de virst6 mic6

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

7 probe 1 400,00 9 800,00 70,00 490,00

LotT
Produse alimentare, cu
exceplia preparatelor pentru
sugari qi a preparatelor de
continuare

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

7 probe 2 000,00 14 000,00 100,00 700,00

Lot2l
Seminfe oleaginoase qi cereale

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

20 probe 1600,00 32 000,00 80,00 I 600,00

Lot22
Fructe proaspete

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

5 probe 2 900,00 14 000,00 140,00 700,00

Lot23
Legume proaspete

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

5 probe 2 900,00 14 000,00 140,00 700,00

Lot24
Seminle qi fructe oleaginoase

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

10 probe 2 900,00 28 000,00 140,00 1400,00

Lot25
Cereale

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

10 probe 2 800,00 28 000,00 140,00 I 400,00

Lot26
Condimente

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

4 probe 2 900,00 1l 200,00 140,00 560,00

Lot27
Guma de guar originard sau
expediatS din India

Agro. Biolab
Laboratory
SRL

2 probe 85,00 3 400,00 100,00 170,00

Total ofertd depusd
Probe Lei MDL Euro

85 175 400,00 I 770,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul afi.71alin. _ lit _.
Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului a. tr."" pent"u .acfrizilii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Agro.Biolab Laboratory
Societa' a Responsabilita'
Limitata
(Italia)

12.07.2022

Email
("agro biolabilalia"

< a gr o. b i o I ab i tal i a @gmail. c o m>,: )

7din8



(Infrrm|req 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. 131 din 3 iulii2(i15 privind oriirqtil"
publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul NFP, respectarea termenelor prevdzute la
alin. (1) este facultativd conform art.32 alin. (3 )al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile

blice

a) atunci cind contractul de achizi[ii
publice este atribuit in urma desfhgurlrii
procedurii de negociere fdrd publicarea
prealabild a unui anunt de participare:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t3l din 3 iulie 20:.5
privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn ionformitate cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) at Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Notd* Din motivul cd ofertantul cdstigdtor $i are sediul ln ltalia, contractul este tncheiat tn F,URO,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de'ait. SZ ilin. (3) al Legii nr.
1 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice ), precum Si cd in cazul dipunerii contestaliilor Si/saiu'recep1iondriirapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conJirmd corectitudinea desJdsurdrii procedurii de
achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Grupul de lucru constituit prin Ordinul ANSA w. lO2 din 03.03.2020, modificat prin Ordinul w. 469
din 30.12.2020 qi ulterior nr. 158 din 12.04.2021. Preqedintele grupului de lucru numit prin Ordinul
ANSA nr. 383 din25.10.2021.

Preqedintele grupului de lucru:

Alexandr MANCIU

Execulor: Prisacori l.
Tel:022-26-46-48:
E- ma i I : iu I ion a.fu le a@an sa. gov. md

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadruEuro

AGRO. BIOLAB
LABORATORY SRL 152 NFP

13.07.2022

7190000
0-7

175 400,00

Lei MDL
I 770,00

EURO
31.12.2022

: fz\
rLZ

l4

r"ji
f.s/
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.2 1 05753 б diп 29.06.2022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

л

1.

2. Date cu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа tп cazul tп care aufost solicitate clarificdri)

Dепumirеа autorititii contractante IM Grбdirra Zoologicй
Localitate mun. Chiqinбu
IDNo l003600l |4422
Adresa mun,ChiEinlu, bd.Dacia 50/7
Numir de telefon 022 768 97-|
Numir de fax
E-mail oficiaI acli iziti i(ZDzocl. пlсi
Adresa de internet
Реrsоапа de сопtасt(пumе, pralLrme, tеlеfоп, е-
пlаil)

Pis l аг i Tat i atl а, 022 1 68 9 7 7, ac|li7.,1_tj: (ir] zil q, ш.d"

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Сеrеrеа ofertelor de preturi
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрёt caz) Nг:
Tipul obiectului сопtгасtulчi de
achizi{ie/acord ului-cad ru

Servicii

Obiectul achizi{iei Sегчicii pгivirlcl еlаЬогаrеа ргоiесttllui de exectrtie "Olriectiv
репtгLr adirpostirea апiпrаlсlог de talic miсd qi n-redie ре
tercnul [ocalizatitt l-nutr. Chisinzju bd.Dacia 50/7", din contul
сlеmоlйгi i ссlпstгuс(iеi existente

Cod СРV 71240000-2
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬuirе (tп cazul aplicdrii altor
proce duri dec dt I ic ita|ia des chis d)
Рrосеdurа de аtriЬчirе (se va iпdica diп саdrul
portalului gLrчеrпа.пl.епtаl y|_1_1|_l!, rц!t||.:1.(!l,!_:.g!)-11,'t]!ф

Nr: 21057536
Link-ul :trccl ý:ЬЗ_rй р ! : i\4 D- ] 65 4 l б i З 22 l 96
Data рuЬliс5r 02,06.2022

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

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

VDа пNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

Licitalie еlесtrопiсй

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat
Vаlоаrеа estimati (lei, fdrd ТVД) 325500,00

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 3 iun 2022, 11,00
Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de сlаrifiсаrе buna ziua, сопfоrm sсrisоrii Nг. 10/1-1607 din

29,03,2022 еliЬеrаtа de П/iпistеrul lпfrаstruсturii si
Dezvoltarii Regionale, pentru seгviciile de
ргоiесtаге se utilizeaza coeficientul de actualizare
de pina la 2.5, La еstimагеа costu|ui pretului



ub|icat de Dvs s-a utilizat acest coeficient?
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului Ьuпа ziua. la еstimагеа costului ргеtului pubIicat,

autoгitatea contгactanta пu а utilizat coeficientul de
actualizare, dеоаrесе la moment, acest coeficient
а fost рrорus са о solutie si пu аге statut de
поrtпаtiv cu саrасtеr imрегаtiч.

Data transmiterii З iчп 2а22, 1429

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/altemij lоасеlоr de iпfоrmаrе
(duрd caz)

[Iпdica{i sursa util,izatd ýi data publicdriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе gi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[hdica|i пuпtdrul. de zileJ

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬuirе:

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

5. Рflпй la termenuI-Iimiti (data 10.06.2022,оrа 17:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

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

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: рrех,епtаt, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп'саzul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr ie calificare))

7, Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:
Dепumiгеа lotului Denumirea | РrеtчI I Cantitate 

I

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SC Arhdescon-AN SRL l 00660005005 7 panu Маriапа
) Resurs Point SRL 1 0206000423 82 Jiba Alexandr

Dепumirе document
Denu mirеа ореrаtоrului economic

SC Агhdеsсоп-АN
SRL

Rеsuгs point

SRL
Documentele се constituie oferta

(se уа сопsmпq рriп: рrеzепtаl, перrеzепlаt, пu cclrespuпde)
Рrорuпеrеа tehnic1 prezeпtat рrеzепtаl
Рrорuпеrеа fiпапсiаrб prezeпtat рrеzепtаl
DUAE prezeпtat prezeпtat
Gагап{iа репtгu ofertб
(duрd. caz)

prezeп.tat рrеzепtаl

Documente de calificare
Se уа соltsпtпа рriп: рrеzепlаt, перrеzепtсtt, пч соrеsрuп,сlе

Dovada inregistririi реrsоапеi juridice,
iп conformitate cu prevederile legale
din {аrа in саrе ofertantul este stabilit

preZeпtal рrеzепtаt

Certificat de de{inere а eontului
Ьапсаr, eliberat de Ьапс5, cu
sеmпйturilе de rigоаrе.

рrеzепlаt рrеzепtаt

certificat de atestiri tehnico-
рrоfеsiопаlй а executorilor

prezeпtat prezeп.tat

Certificat privind lipsa rеstап{еlоr fa{a
de buget na{ional

prezeпtat prezeп.tat



operatorului
economic

ofertei
(йrй

ТVн;i,

qi unitate
de misurй

сu cerinlele de
calificare

сu specificaliile
tehnice

Servicii privind еlаЬогагеа
proiectului de exect_ttie

"Olэiectiv pentrtl
adйpostirea апitпаlеlог de
talie rnici si rneclie 1эе

tегепttl localizat iп nlttn.
ChisirlhLr bd.Dacia 50/7""
clin conntl denlolirii
ccrnstгLrctiei existente

Resurs Point SRL 299460,00

l sегч

+ +

SC Агhdеsсоп-АN
SRL з25500,00 + +

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se ча iпdiса pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmаliа priyiпd "Соrеsрuпdеrеа сч сеriп|еlе de caliJicare" si "Соrеsрuпdеrеа cu specificaliile tеhпiсе'', se
уа сопSеrпПа рriп: ,,* " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сirii

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate v
репtru toate loturile п
Alte lirnitiri privind пumйгul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica{i/

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut V
costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Се1 rnai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп, ca.re iп сай,ul procedurii de atribuire suпl aplicate mai multe criterii de atribuire, se чоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. Iпfоrmа{iа pгivind factorii с|е ечаluаrе aplica{i:

(Se va cclmpleta репlru. lolurile care a.u./bst atribuite tп baza crileriilor; cel п,tаi Ьu,п raport calitate,
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрuпsului
operatorului economic

|6.06.2022
Resurs Point SRL Graficul de executare а

serviciilor de proiectare

Nr. l38/1 din 1 6.06.2022 Grafic
de executarea lucririlor de

proiectare

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic Resurs Point SRL Total 10

Cel mai mic pre! а ofertei 50% 299460,00 5

з



Conceptul spalial-volumetric
qi/sau compozilional al
obiectivului proiectat.

50% сопfоrm caietului de sarcini 5

Denumi{ea operatorului economic SC Arhdescon-AN SRL Total 9,15
Cel mai mic pre{ а ofertei 50% 325500,00 4,I5
Corrceptul spalial-volumetric
gi/sau compozi!ional а1

obiectivului proiectat.
50% сопfоrm caietului de sarcini 5

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care ofertele au.fost rееvаluаtе repetat)

MotivuI reevaluirii ofertelor
Modificйrile operate

14. in urmа ехаmiпiri, ечаluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

iп соrеsрuпdеrе сu graficul executdrii lucrйrilor de proiectare, апехаl la o.fertele ехапliпа.tе, durata
executdrii lucrdrilor de ,,Resurs Роiпt" SRL coпslituie б siiрtdплdпi, iar de ,,Arhdescoп-AN",SRZ - В
siiрtёi.mdпi.

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпformarea operatorilor есопопliсi implicali iп procedura de ah,ibuire despre cleciziile grupului de
lucru репh,u achizilii se reqlizeazd tп сопfоrmitаtе cu prevederile arl. 31 al Legii пr. 13 i rtiп 3 iutie
20l 5 priviпd achiziliile publice)

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
gi unitate

de misuri

Рrе{ul uпitаr
(ff,rй ТVА)

Рrе{ul total
(fПrП ТVА)

Рrеlul total
(inclusiv ТVА)

Sегчiсii ргiчiпd elabol,area
proiectulLri cle execLr{ie

"Obiectiv репtгLl
adйpostirca anilnalelclr de
talie пliсi qi medie рс
tегепui localizat itl nlttn.
Chiginiu bd.Dacia 50/7".
din cotttttl dclnolaгii
сопstгuсtiеi existente

Resurs point
SRL 1 sеrч 299460,00 299460,00 359352,00

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрului de luсrч pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Resurs Point SRL 22.06.2022 re*Lrt,s рqiц ts rl Сс) gш а i l. 99 tц
SC Arhdescon-AN SRL 22.06.2022 а t,tt d csctl tt. :ltl(Фgln а il. ctl пt



1б. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului:

Itt cazul iIl саге чаlоаrеа estirnatй а сопtгасtului este
Inai nricй decAt ргаguгilе ргечбzutе la art. 2 aIin. (3)
al Legiinr. 131 din З iulie 2015 privind achiziliile
publice

! б zile iп cazul transmiterii comunic5rii prin
mijloace electronice qi/sau fахп
П l l ziIe in cazul netгansmiteгii соmLrпiсёгii рriп
rni i loace electгotlice qi/sau fахп

Itt cazul itl саге чаlоаrеа estiInat6 а contractului este
egalб sau trrai Illаrе dесбt pragLrгile рrечёzLrtе lа аrt.2
alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din З iLrlie 2015 privind
achiziliile publice

П l 1 zile itr cazul tгапsrпitеrii соmuпiсбrii ргiп
mijloace еlесtгопiсе Ei/sau fахп
П lб zile iп cazul rlеtгаtlsmitегii соrпuпiс6гii ргiп
mijloace еlесtrопiсе si/sau fахп

(Selectali tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea, tertпeпelclr pretldzute rle Legea пr, ]3] сJiп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а tеrп,tепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzii iп сопfоrп.tilаlе
cu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrlпепului) al Codului Ciyil al Republicii
Moldova).

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп
cazul iп care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati ;i s-a tпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

рriп рrеlепtа dare de sеаmd, grapul de luсru declard сd tеrmепul cle a;teptore репtrч tпcheierea
coпtractulai/coпtractelor indicate а fost respectat (ехсерtапсt cazarile prevdzate cli art. з1 алiп. (З) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile pablice ), precam qi сd tп cazul clepuпerii contestaliilor Ei,/saurecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi soluyionite.

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

Dепumirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа

Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/acordulu
i-cadru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului Теrmеп de

valabilitate
al

contractulu
i/acordului-

cadru
йri ТVА inclusiv

тчА

Resurs
Point SRL

Cu capital
autohton

21057536
29,062022 7 ] 2,+()()(х)-2 299460,00 359352,00 з1,12.2022

Ач fostaplicatecriteriipentru achizi(ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (Iei MD):

(iпdiса{isuпtа сu TVA)

codul Срv al lоtчlцi/lоtцrilоr репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru саrе ач
fostaplicatecriterii de durabilitate: Pre|ul cel mai ,усЙzut а

co,stul cel шаi scdzul, u
Cel mаi Ьuп raport cal,itatellre| а
Cel паi Ьuп raport calilqte-co,st з



Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucra репtrч actoizi|ii сопlirmd corectitucliпea cles/dsardrii procedurii
de achixilie,fapt репtru care poortd rdspuпdere соdоrm preyederilor legale iп vigoare,

Сопdчсйtоrul grupului de luсrч репtru achizi{ii:

Еrеmееч vаlеriе
Q{umе, Рrепumе)

W,Ъя*9i"ffifu;;,,a
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 13 iulie 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 338 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Samoila-Lungu, 
email: elena.samoila-lungu@bnm.md, 022 822 237 

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: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii �  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de furnizare, de menținere a licențelor Oracle, Eviews, 
Matlab, Titus, Verba, Geomant, Vmware, Veeam, Gemalto și 
Mkinsight 

Cod CPV 72268000-1 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652960604269 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056788/ 
Data publicării: 19.05.2022 

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-
bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.5 din 21.01.2022, pag.133-136 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf 

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 propriu 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 677 750,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic                                         - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 



  

  
2 

 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a  
(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 iunie 2022, ora 11:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. BTS PRO SRL – lot 1, lot 2, lot 7 și lot 9 1008600061565 BĂLĂNUȚĂ Marin / 
SUVOROV Alexandr 

2. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 
DISTRIBUTOR SRL – lot 2, lot 5 și lot 10 

1010600010328 BALINT Dumitru Răzvan 
/ CREANGA Ovidiu-

Vincenzo,  
BÎRSAN Vitalie 

3.  ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL – 
lot 3 și lot 8 

1010600019136 Softline Holding PLC / 
BOROVIKOV Igor, 

DAȘCHEVICI Alexandr 
4. GEOMANT SRL – lot 4 și lot 6 RO 27738876 Geomant Global D.o.o / 

KOVACS Hunor-Istvan 
5. XONTECH SYSTEMS SRL – lot 2 și lot 8 1018600044509 VICOL Irina 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

BTS PRO 

SRL 

ÎCS RELIABLE 

SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 

SRL 

ÎCS SOFTLINE 

INTERNATIONAL 

SRL 

GEOMANT 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar în MDL 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) 
faţă de ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea experienței 
operatorului economic în domeniul 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Denumire document Denumirea operatorului economic 

BTS PRO 

SRL 

ÎCS RELIABLE 

SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 

SRL 

ÎCS SOFTLINE 

INTERNATIONAL 

SRL 

GEOMANT 

SRL 

de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit 
(Conform anexei nr.12 din 

Documentația standard aprobată prin 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 

din 15.09.2021) 
Prezentarea actelor ce atestă dreptul 
de livrare a bunurilor / prestare 
servicii ofertate 
 (Document ce atestă relaţia cu 

producătorul (certificat de partener 

autorizat al producătorului pentru 

livrarea bunurilor / prestarea serviciilor 

solicitate sau contract de relație cu 

producătorul, sau autorizație de 

livrare/prestare) 

prezentat prezentat 

prezentat 
 

 (neprezentat 
pentru lotul 3) 

prezentat 

Ultimul raport financiar 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, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
produsele program 
Oracle 

BTS PRO SRL 

351 952,50 1 serv + + 

Lot 2: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Eviews 

168 445,00 1 serv + + 

Lot 7: Extinderea și 
menținerea licențelor  
pentru infrastructura 
de virtualizare 
Vmware 

172 027,50 1 serv + + 

Lot 9: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Veeam 
Backup 

70 282,50 1 serv + + 

Lot 5: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele sistemului 
de clasificare și 
marcare a 
documentelor și a 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

156 940,00 1 serv + + 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

mesageriei 
electronice TITUS 
Lot 10: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suportul anual 
pentru produsele 
Gemalto SafeNet 

74 550,00 1 serv + + 

Lot 3: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Matlab 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 

424 435,00 1 serv - + 

Lot 8: Servicii de 
asigurare a accesului 
la mentenanța și 
suportul anual pentru 
soluția de gestiune a 
activității de audit 
intern Pentana 
MKInsight 

149 130,00 1 serv + + 

Lot 4: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Verba 

GEOMANT SRL 

9 899,40 1 serv + + 

Lot 6: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Geomant 

38 767,98 1 serv + + 

* 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 ofertelor 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 

14.06.2022 GEOMANT SRL Clarificare cu privire la cursul 
aplicat în stabilirea sumei ofertei în 
lei moldovenești pentru lotul 4 și 
lotul 6. Confirmare privind 
convertirea sumei totale fără TVA 
și cu TVA de către autoritatea 
contractantă la data de 10.06.2022, 
la cursul oficial BNM. 

Ofertantul a comunicat că, suma 
ofertei indicate în SIA RSAP a 
fost convertită la cursul BNR din 
data de 08.06.2022, din acest 
motiv există neconcordanța între 
suma indicată pe SIA RSAP M-
Tender și suma ofertei în lei 
moldovenești la data deschiderii 
ofertei conform Anexei nr.2 
„specificația de preț”. Ofertantul 
a confirmat convertirea în lei 
moldovenești de către autoritatea 
contractantă. 

14.06.2022 BTS PRO SRL 1. Clarificare cu privire la 
neconcordanța între prețul unitar 

1. Ofertantul a comunicat că s-a 
produs o eroare mecanică și a 
confirmat că prețul corect fără 
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fără TVA și cu TVA și suma totală 
a ofertei fără TVA și cu TVA. 
2. Confirmare privind modelul 
articolului CS de la poziția 1 din 
lotul 7 corespunde tipului de 
servicii indicate în specificația 
tehnică ofertată și anume „Basic 
Support Coverage VMware 
vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 
hosts (Max 2 processors per 
host)”. 

TVA este conform sumei indicate 
pe platformă. 
2. Ofertantul a confirmat că 
versiunea propusă este cea 
solicitată de către BNM. 
 

17.06.2022  
/ 

30.06.2022 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 

Clarificare referitor la lotul 3 
„Servicii de asigurare a accesului 
la suport anual pentru licențele 
Matlab” urmare informării de către 
OE aferent blocării livrării 
produselor MathWork către 
regiunea CSI pentru unicul 
distribuitorul regional autorizat de 
către Producător pentru RM. Prin 
urmare a fost solicitat prezentarea 
certificatului de partener autorizat 
al producătorului pentru livrarea 
bunurilor / prestarea serviciilor 
solicitate sau contract de relație cu 
producătorul, sau autorizație de 
livrare/prestare – actualizat, în 
contextul situației existente. 

Ca răspuns la solicitarea BNM, 
ofertantul a comunicat că pentru 
moment Producătorul nu a 
identificat alt distribuitor pentru 
RM, prin urmare OE nu a 
prezentat documentul solicitat. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL În temeiul art.69, alin.(6), lit.a) din Legea nr.131/2015, 

autoritatea contractantă nu acceptă oferta ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL SRL pentru lotul 3: „Servicii de 
asigurare a accesului la suport anual pentru licențele 
Matlab” deoarece ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de 
calificare şi selecţie și anume, nu a prezentat certificatul de 
partener autorizat al producătorului pentru livrarea 
bunurilor / prestarea serviciilor solicitate sau contract de 
relație cu producătorul, sau autorizație de livrare/prestare 
– actualizat.  

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 □               
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(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: n/a 
(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: n/a 
(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 contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru produsele program Oracle 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
tehnic anual pentru 
200 licențe NUP 
Oracle Database 
Standard Edition One 

 
 
 

 
 
 
 

BTS PRO SRL 

1 serv 168 982,50 168 982,50 202 779,00 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
tehnic anual pentru 
licențe Oracle 
Database Standard 
Edition 2 – Processor 
Perpetual pentru 3 
procesoare 

1 serv 182 970,00 182 970,00 219 564,00 

Total lot 1: 351 952,50 422 343,00 
Lot 2: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Eviews 
Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru 20 
licenţe Eviews de tip 
Concurent Use 
License Pack 

 
 

 
BTS PRO SRL 1 serv 168 445,00 168 445,00 202 134,00 

Total lot 2: 168 445,00 202 134,00 
Lot 4: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Verba   
Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru soluția 
Verba Recording 
System bazată pe 

 
 

GEOMANT SRL 1 serv 9 899,40 9 899,40 11 879,28 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Microsoft Skype for 
Business 
Total lot 4: 9 899,40 11 879,28 
Lot 5: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele sistemului de clasificare și marcare 
a documentelor și a mesageriei electronice TITUS 
Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru licențele 
TITUS pentru 400 
utilizatori 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 156 940,00 156 940,00 188 328,00 

Total lot 5: 156 940,00 188 328,00 
Lot 6: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Geomant 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru soluția 
Geomant OnCall IVR 

 
GEOMANT SRL 

1 serv 38 767,98 38 767,98 46 521,58 

Total lot 6: 38 767,98 46 521,58 
Lot 7: Extinderea și menținerea licențelor  pentru infrastructura de virtualizare Vmware 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
tehnic și mentenanță 
a licențelor VMware  
vSphere 7 Essentials 
Plus  6 CPU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BTS PRO SRL 

1 serv 18 017,50 18 017,50 21 621,00 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
tehnic și mentenanță 
a licențelor VMware  
vCenter și vSphere 7 
Standard 

1 serv 28 157,50 28 157,50 33 789,00 

Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
tehnic și mentenanță 
a licențelor VMware 
vSphere 7 Standard 
pentru 6 CPU 

1 serv 35 562,50 35 562,50 42 675,00 

Licență pentru 
infrastructura de 
virtualizare VMware 
cu 12 luni de suport 
și mentenanță de la 
producător inclus 

4 buc 22 572,50 90 290,00 108 348,00 

Total lot 7: 172 027,50 206 433,00 
Lot 8: Servicii de asigurare a accesului la mentenanța și suportul anual pentru soluția de gestiune a 
activității de audit intern Pentana MKInsight 

Servicii de asigurare 
a accesului la 
mentenanța și 
suportul anual pentru 
soluția Pentana 
MKInsight 

 
ÎCS SOFTLINE 

INTERNATIONAL 
SRL 1 serv 149 130,00 149 130,00 178 956,00 

Total lot 8: 149 130,00 178 956,00 
Lot 9: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Veeam Backup 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Servicii de asigurare 
a accesului la suport 
anual pentru licențele 
Veeam Backup & 
Replication  

 
 

BTS PRO SRL 1 serv 70 282,50 70 282,50 84 339,00 

Total lot 9: 70 282,50 84 339,00 
Lot 10: Servicii de asigurare a accesului la suportul anual pentru produsele Gemalto SafeNet 
ervicii de asigurare a 
accesului la suport 
anual pentru soluția 
de autentificare 
multifactorială 
Gemalto SafeNet 
Authentication Client 
și vSEC:CMS 

 
 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 74 550,00 74 550,00 89 460,00 

Total lot 10: 74 550,00 89 460,00 
TOTAL, lei 1 191 994,88 1 430 393,86 

 
 Anularea procedurii de achiziție publică: Da, pentru lotul 3: „Servicii de asigurare a accesului la suport 
anual pentru licențele Matlab”. 
 
Argumentare: În urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru pentru achiziții a decis de a anula 
procedura de achiziție pentru lotul 3, conform art.71 alin.(1) lit.d), liniuța a 3-a din Legea cu privire la 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta depusă pentru lotul respectiv, nu a fost elaborată şi 
prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO SRL 04.07.2022 email și SIA RSAP 
ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR SRL 
04.07.2022 email și SIA RSAP 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL SRL 

04.07.2022 email și SIA RSAP 

GEOMANT SRL 04.07.2022 email și SIA RSAP 
XONTECH SYSTEMS SRL 04.07.2022 email și 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 □ 
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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. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

BTS PRO SRL 
Cu capital 
autohton 

25/139/2022-
LD din 

12.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 

12.07.2022) 

7226800
0-1 

762 707,50 915 249,00 31.12.2022 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

Cu capital 
autohton 

25/136/2022-
LD din 

07.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 

11.07.2022) 

7226800
0-1 

231 490,00 277 788,00 31.12.2022 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 

Cu capital 
autohton 

25/140/2022-
LD din 

12.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
13.07.2022) 

7226800
0-1 

149 130,00 178 956,00 31.12.2022 

GEOMANT SRL 
Cu capital 

străin 

25/137/2022-
LD din 

07.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 
de contraparte 06 

11.07.2022) 

7226800
0-1 

48 667,38* 58 400,86 31.12.2022 

* Suma contractului atribuit pentru lotul 4 „Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele 
Verba” constituie: 520,00 USD, iar pentru lotul 6 „Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru 
licențele Geomant” constituie – 1 900,00 EUR. 
 

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):n/a 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? 

(NU) 
 

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

 (indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:  
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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: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   



















DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-02/2022/001 din 14.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denuniirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 

Localitate mun. Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Balfi, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oflcial primaria(o)balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipubIice(2>,email.com 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de prejuri 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul acliizitici Servicii de elaborare a documentafiei de proiect $i 
deviz pentru obiectul "Constructia drumului nou (cu 
toate prospectiunile intersectia cu calea ferata) in 

continuarea strdzii L.Dovator, cu iefirea spre 
intersectia str.Kiev si str.l Mai", conform 
necesitatilor DGC a Primariei num. Balti 

Cod CPV 71242000-6 
Valoarea estimata a achizitiei 833 333,33 
Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1645 086196901 Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdp 1 -MD-1645086196901 ?tab=contract-notice 

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 17/02/2022 
Data (datele) referinja (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oflcial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

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

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program finantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

N u 0 Da • 

Sursa dc llnantarc Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

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

14.03.2022 

Denuniirea operatorului economic SRL "Astral-Froiect" 

http://www.balti.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


Nr. $i data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru 

Nr: 72 Nr. $i data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru Data: 15.03.2022 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 1 042 320,25 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 1 250 784,30 

Terinen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de executie 4 luni, din data inregistrarii contractului la MF-

TR Nord-Balti 

IV. Date cu privire la modiflcarile necesare a 11 efectuate: 

Tipul niodiflcarilor Mic§orarea valorii contractului a 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15 

Cre^terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
acliizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 DaD 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea acliizitici inainte si dupa niodificare: 
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura §i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 15 martie 2022, cu SRL "Astral-Proiect" a fost incheiat contractul nr.72 privind Servicii de 

e/aborare a documentafiei de proiect §i deviz pentru obiectul "Constructed drumului no it (cu toate 

prospectiunile si intersectia cu calea ferata) in continuarea strdzii L.Dovator, cu iesirea spre intersectia 

str.Kiev fistr.l Mai"„ conform necesitajilor DGC a Primariei mun.Balfi. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 4 luni, din data inregistrarii contractului la MF-TR 

Nord-Balti, valabilitatea contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 1 250 784,30 lei 

cu TVA. 

VI. Descrierea circumstanfelor care au iacut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La §edin{a grupului de lucru din 12 iulie 2022, a fost examinata nota informativa nr.05-320 din 

05.07.2022 din partea DGC a Primariei mun.Balji cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a 

contractului nr.72 din 15.03.2022 incheiat cu SRL "Astral-Proiect". Temeiul inaintarii solicitarii este 

notificarea operatorului economic nr. 30/06-1 din 30.06.2022, care informeaza despre faptul ca din cauza 

condifiilor complicate existente in zona de proiectare a sectorului de strada nou-proiectata (zona mla?tinoasa 

care necesita sonde geologice multiple de adincime; re{ele electrice de tensiune Inalta care necesita stramutari; 

prezenta intersectiei cu linia de cale ferata), care necesita timp adaugator de coordonare cu toate instantele 



reproiectarea lor dupa caz, este necesara extinderea termenului de execute a obiectului cu 2 luni 

calendaristice. Termenul de prestare a documentafiei de proiect deviz fund 15 septembrie 2022. 

VII. Rezultatele examinari i : 

In rezultatul examinarii necesitajilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adijional privind: 

prelungirea termenului de prestare a serviciilor pina la 15 septembrie 2022. 

Argunientare: 
1. Intrunirea conditiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.4) al Legii nr.131/2015 privind achizi{iile 

publice - autoritatea contractanta poate modifica contractul de achizi{ie publica fara organizarea unsi noi 
proceduri de achizifiei publica: 

(7) Contracted de achizifii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de 
achizifie publica, in urmatoarele situafii: 

4) atunci cind modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sint substantiate. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adif ional 

Valoarea modif icari lor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adif ional Fara T V A Inclusiv T V A 

SRL "Astral-
Proiect" 1 14.07.2022 - -

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai G R I G O R I S I N 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi$inau, §os. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender. gov. md; www. tender, gov. md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chifinau, bd. §tefan eel Mare Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

(Semnatura) 

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


DARE DE SEAMA 
privind modiflcarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-22/2021/003 din 14.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balfi, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-

54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial primaria(S>balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
semciulachizitiipublice(%gmail.coin 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizifie • Cererea ofertelor de prejuri. 
IZI Licitafie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei „Reparatia podului de pe str. Gogol din 
muit.Balfi", conform necesitafilor DGC a 

Primariei mun.Balti 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimata a achizitiei 2 946 983,33 (lei, jard TV A) 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender, gov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1626937955754 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender, gov. md) 

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdD 1 -MD-162693 7955754?tab=contract-
notice 

Data publicarii anuntului de participare 22/07/2021 
Data (datele) si referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupa caz) 

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

Tipul contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Bunuri • Servicii • . Lucrari 0 

Contractul de achizifie/acordul-cadru se 
refera la un proiect si/sau program flnanfat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 D a • 

Sursa de finantare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

http://www.balti.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


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

24.08.2021 

Denumirea operatorului economic SA Drumuri Balti 
Nr. data contractului de 
achizifie/acordului-cadru 

Nr: 112 Nr. data contractului de 
achizifie/acordului-cadru Data: 02.09.2021 

Valoarea contractului de 
achizifie/acordului-cadru 

Fara TV A: 2 969 034,24 Valoarea contractului de 
achizifie/acordului-cadru Inclusiv TV A: 3 562 841,09 

Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de executie maxim 4 luni 

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

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15 

Cre§terea prefului in urma modificarii 
(dupa caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
achizifii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

N u • Da 0 
Acord adifional nr.l din 06.12.2021 privind: 
- prelungirea termenului de executare a lucrarilor 

pina la 01 iunie 2022; 
- prelungirea termenului de valabilitate a 

contractului pina la 31 decembrie 2022; 
- transferarea surselor financiare 1 826 030,56 cu 

TVA pentru a.2022. , 

Acord adifional nr.2 din 31.05.2022 privind: 
- prelungirea termenului de executare a lucrarilor 

pina la 01 septembrie 2022 
Alte informafii relevante -

V. Descrierca achizitiei inainte si dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 02 septembrie 2021, cu SA Drurauri Balfi a fost incheiat contractul nr. 112 privind 
executarea lucrarilor „Reparatia podului de pe str. Gogol din mun.BaltP\ conform necesitafilor 
DGC a Primariei mun.BalJi. 

Termenul de executare a lucrarilor a fost stabilit de maxim 4 luni, valabilitatea contractului -
pina la 31 decembrie 2021. 

La §edinfa Grupului de lucru din 03 decembrie 2021, au fost examinate: 
- adresarea operatorului economic nr.289 din 02.12.2021 cu privire la prelungirea 

termenului de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2022, din motivul ca 
lucrarile nu pot fi finalizate pina la sfir§itul anului 2021 din cauza mai multor 
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circumstance ce nu depind de voinfa parfilor, precum modificari de proiect, prefabricarea 
pilotilor §i factorii climaterici. SA Drumuri Balti menfioneaza ca lucrarile de montaj vor 
fi finalizate pe parcursul anului 2022, in condijii climaterice favorabile. 

- nota informativa nr.06-14/420 din 02.12.2021 din partea respomsabilului tehnic IM DCC 
CU, prin care grupul de lucru este informat ca, in timpul procesului de execute, in 
condijii strimtorate (prezenja unei linii de furnizare a energiei electrice de 10 kV (JI3n) 
pe de o parte §i a refelei SA Moldtelecom pe de alta parte), lucrarile au fost intarziate, 
intrucat detinatorii de refele, pe perioada construcfiei, au trebuit sa le scoata temporar din 
zona de construct a podului. 
Datorita faptului ca podul se afla in zona de protecjie a liniei de furnizare a electricitajii 
de 10 kV, autorul proiectului a emis o modificare a solufiei de proiectare in ceea ce 
prive§te decalajul axei podului. In plus, lucrarile din beton necesita timp pentru a obtine 
nivelul de tarie, iar condijiile meteorologice nefavorabile prelungesc aceasta perioada. 

In baza celor expuse, grupul de lucru a considerat oportuna prelungirea termenului de 
valabilitate a contractului pina la 31.12.2022, termenul de executare a lucrarilor in perioada 
favorabila, dar nu mai tirziu de 01 iunie 2022. Totodata, suma lucrarilor ce urmeaza a fi executate in 
anul 2022 constituie 1 826 030,56 lei cu TVA. 

In urma celor expuse, a fost incheiat Acordul aditional nr.l din 06.12.2021 privind: 
prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 01 iunie 2022; 
prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2022; 
transferarea surselor financiare 1 826 030,56 cu TVA pentru a.2022. 

La §edinja Grupului de lucru din 27 mai 2022, a fost examinata nota informativa nr.02-14/168 
din 24.05.2022 intocmita de iM DCC CU, ce presteaza servicii de responsabil tehnic la lucrarile 
menjionate, prin care s-a adus la cuno§tin{a urmatoarele: 

In baza scrisorii SA „Drumuri Balfi" nr.l 11 din data de 19.05.2022 a fost inijiata o sedinja a 
reprezentanjilor antreprenorului, proiectantului, beneficiarului §i supravegherii tehnice, care a avut 
loc in data de 23 mai 2022 (Proces-verbal din 23.05.2022) §i a luat in considerare urmatoarele 
aspecte: 

1. Drenarea apelor pluviale de pe drumul din dreapta podului. 
Proiectul prevede instalarea unei rigole de drenaj dreptunghiulara, de la rau pana la imbinarea 

in colectorul existent D600 mm. Dupa deschiderea colectorului, s-a dovedit ca marcajul de jos al 
colectorului existent in punctul de inserare este mai mic decat marcajul de apa din rau. 

Instalarea unei rigole noi conform proiectului nu este posibila din cauza absenfei unei inclina|ii 
a colectorului spre rau. 

Comisia a luat in considerare toate optiunile posibile (3 variante) pentru rezolvarea problemei 
§i a propus: 

Colectorul D600 existent, la inceputul tronsonului (IIK0+00) este intrerupt prin taierea lui se 
face un camin pentru a permite curajarea lui de namol, daca este necesar. La capatul colectorului 
existent (IIK0+15), se continua continua cu un colector pluvial din conducte din beton armat D600 
pana la rau. 

Pentru evacuarea apelor de suprafaja de la ie§irile dintre garajele existente §i de pe suprafaja 
strazii, in apropierea podului, se realizeaza o rigola dreptunghiulara dih beton prevazuta de proiect, 
cotele careia trebuie corectate dupa inaltime. 2. Conexiunea marcaielor profilului longitudinal al podului a cailor de acces catre acesta cu 
marcaiele strazilor existente (inceputul tronsonului de lucru IlKOtOO sfarsitul nK0+60,10j. 
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Proiectul nu prevede conexiunea cailor de acces catre pod cu drumul existent. Cota superioara a 
stratului de la inceputul secjiunii de lucru (IIK0+00) este cu 60 cm mai inalta decat strada existenta, 
iar la capatul sectiunii (IIKO + 60,10) este cu 70 cm mai inalta. 

Pentru o conexiune lina a cailor de acces catre pod cu strazile, este necesar sa se faca tronsoane 
de tranzifie in piatra sparta de 15 m lungime la inceputul §i sfar^itul tronsonului. De asemenea, se 
propune modificarea cotelor de proiectare pentru o tranzifie lina catre pod, dupa cum urmeaza: 

- la riKO + 00 - marcajul axei drumului - 96,05, adica 15 cm sub eel de proiectare, 
- de la IIK0 + 0,7 la PK0 + 0,45 - marcajul axei drumului - 96,20, 
- la riKO + 60,10 - marcajul axei drumului - 95,90, adica 30 cm sub eel de proiect. 
3. Conexiunea axei podului la capatul tronsonului de la IIKO+45 la IIK0+60J cu axa drumului 

existent. 
Pentru a evita deteriorarea spafiilor verzi existente pe partea dreapta a str.Moldoveneasca, s-a 

propus deplasarea axei drumului spre stanga cu 90 cm. 
In baza celor expuse in procesul-verbal intocmit in teren, se considera necesara prelungirea 

termenului de executare a lucrarilor pina la 01.09.2022, valabilitatea contractului fund pina la 
31.12.2022. Perioada de prelungire se datoreaza faptului ca pentru a efectua modificarile in proiect §i 
care urmeaza a fl aprobate, de asemenea este nevoie timp. 

In urma celor expuse, a fost incheiat/Ico/y/w/ adit tonal nr.2 din 31.05.2022 privind: 
prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 01 septemnbrie 2022. 

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La ?edinfa Grupului de lucru din 12 iulie 2022, a fost examinata nota informativa nr.05-333 
din 11.07.2022 intocmita de DGC a Primariei mun.Balti, la care sint anexate: adresarea SA "Drumuri 
Balfi" nr.135 din 14.06.2022, semnata de antreprenor responsabilul tehnic; lucrarile de includere a 
volumelor neprevazute; scrisoarea nr.161/06 din 08.06.2022 intocmita de SRL "Injproiect", cu rolul 
de autor al proiectului, modificarile aplicate la proiect §i deviz; procesul verbal din 22.05.2022 
intocmit in urma ie§irii la §antier legata de aparitia unor circumstance ce nu permit executarea 
lucrarilor in corespundere cu proiectul. 

Astfel, SRL "Injproiect" a modificat unele solufii ce se refera la conexiunile axei podului §i ale 
rampelor de acces cu axa strazii Gogol in plan §i in profil longitudinal, precum §i a reamplasat 
§anfurile proiectate §i a reamenajat feava existenta subterana de evacuare a apelor pluviale. 

Modificarile aplicate proiectului tehnic, strict necesare pentru executarea corespunzatoare a 
lucrarilor, au atras dupa sine unele volume imprevizibile de lucrari in suma de +117 649,06 lei cu 
TVA, ceea ce constituie o major are cu +3,30% de la valoarea inifiala a contractului. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitaplor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adijional privind: 

majorarea valorii contractului cu +117 649,06 lei lei cu TVA 
Argumentare: 

1. fntrunirea condifiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.2) al Legii nr.131/2015 privind achizi(iile 
publice - autoritatea contractanta poate modifica contractul de achizifie publica fara organizarsa unei 
noi proceduri de achizifiei publica: 



(7) Contracted de a c h i z i f i i publice/acordurile-cadru pot fi modificate, Jara organizarea unei noi proceduri de achizifie 
publica, in urmatoarele situafii: 
2) atunci cind sint indeplinite in mod cumulativ urmatoarele condifii: 
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstanfe pe care o autoritate contractanta care acfioneaza cu 

diligenta nu ar fi putut sa le prevada; 
b) modificarea nu afecteaza natura generala a contractului; 
c) cre?terea prefului nu departe 15% din valoarea contractului de achizi(ii publice/acordului-cadru initial; 
2. Schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economiqe §i tehnice. Toate utilajele ?i 
meeanismele neeesare pentru executarea lucrarilor se afla pe §antier. Schimbarea contractantului ar 
cauza autoritatii contractante dificultaji semnificative, precum timpul necesar pentru actualizarea 
devizelor, lansarea unei noi proceduri etc. §i cre§terea semnificativa a costurilor. In devizul-oferta, 
SRL "Tehnologica Construct" a aplicat manopera de 54,47 lei per h/om vs 57,66 lei. La ora actuals 
salariul mediu pe ora in construc|ii constituie 84,97 lei, conform amendamentelor CP 
L.01.02.2012/A2:2022. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
aditional Fara TVA Inclusiv TVA 

SA Drumuri 
Balti 

3 14.07.2022 
+ 98 040,88 +117 649,06 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) (Semnatura) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chifinau, ?os. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestaliilor: mun. Chi$inau, bd. §tefan eel Mare Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anse.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-catl ru

Nr.03 din30.06.2022

Date Ia torit:rt tr t:i:

Date cu rivire la roccdura de nchizif it::
I -- 1---
] / Celere a olcr'1clt'rl dc pre!uli r rl,icitniic
{glSlMlAttchr, I I tL t I i tu ! i /
Procluse AlirtrcnLarc lrcntnr r.,".J.I t,
anul 2022
1 5800000-6
677 991.33 MI)i,
tl 04804s/";di-rriwir1, r " ir,{ o"
r638537351 144

https ://mtcnclcr'. 1.lr

b3wclpl-MD-
1638537351144',)t
3 clec.2021
Nu cstc car,ul .

I I I. __!a!"_gg_pttyirc Ia contractul clc achizitic/aco rd u I-c ir rI ru :

Tipul contractului de achizi(ie/acordului-cadru llrrur"rri u' Scr-vicii r : Lucriili l
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rcferi Ia
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Ntr ,' Da r
Uniunii EuroDene
Sursa de finan{arc Br"rget cle stat i r

[]ugcl. CNAS ir
/ Alte surse:

Data deciziei cfe .lti'ltl-mi,-e a .,-f*trill-.1..
achizifie/ acord ului-cadru achizilie nr. 0l din ,,21" clecer.nbric 2-021

-"-a4irto,,[_ ; -f';*;,;p qtt

nal Strdseni

--
iA,067 41225
E!trllggm-

"rasenl

=lj
-l
_l5

I.

cu prtvlre til aul0rtt:ltea con il an
Denumirea autoritfltii contractante IMSP Spitalul Raior
Localitate Or St 111

IDNO 1 003600 l 58309
Adresa str 't. Ciorba I 111

Numir de telefon 0237)-22-448
Num5r de fax
E-mail oficial

JgrLr2-4!T
srst rascn i (t)rrx. r r r tl

Cristina MAMAl,l(i
ap.spitnlulstrasr'l) i (1 I

Adresa de internet
Persoana de contact
(nunte, prenume. telefon, e-mail)

Tipul procedurii de achizi{ie

Obiectul achizi{iei

Crd CPV -
Valoarea estimati a achizi
Nr. ;i linh-ul procedurii (se va indica din cctdrul
p o r t ol ttl u i guv e r n a nx e n I a I wytvt. nt t e n d e r. geyllld)

Data publiclrii anuntului de participare
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
rcf'er5 anuntul ctiv (clttlta caz)

U"n*"i..1,, qd*ir[1,]'_U[i 
"f 

q-1rg_lflg __ __ _ qiCt'



tlr'. li t.lnii .,int.*r"fui a. achizi[ielacordului-
catl rtt
\/alo:lrclr contractului
cadrrr

de achizifie/acordului-

l'91s1t 111 l!! tr,!itln!!!atg
'l'crnrcn rlc r:xccutie

'l'ermcn cle execu

IV Date ivire la modificiril fi efectuate

AP-0112022
01.01.2022
Irirrir TVA: 1 00066.05
InclusivTVA: I 09300.20
0 I .0 t .2022-3 0.0 6.2022
0 | .0 | .2022-3 0.06.2022

[] e ilr,,,i ; i.,,,, yi",;lri,fr&ij!gqq41!
Flr. ..;i rlatt contractului cle achizific/acordului-
caclru
\r,,iiy,,,:u,,i ..rrt.i,.t iri de achizi{ic/acordului-

Tc14r 91 .1. 1,.: ll[tlrtalq
Tcrnlcn rlc cxccutie

SRL "Lovis Angro"
Nr: AP-0212022
Data: 01 .01 .2022
Firrir'1'VA: 1 1 2905,00
lnclr"rsiv'l'VA: 9697 5.12
0 1 .0 1 .2022-30.06.2022
0 1 .0 1 .2022-30.06.2022

-D.il ii..',,,;p-g-flfr.rmr ..rrr** 
J

Nr'. si <lata contractului de achizi{ic/acordului-
ca llrr r

\/aloarc:r contractului de achizitie/acordului-
cadru
-l'ernrcn de valabilitatc

S.C. "VILLA PRODOTTI" S.R.L.
At,-0312022
01.01.2022
Irara l'VA: 88440.80
h.rclr.rsiv 

-fVA: 
1 06 1 29"00

0 1 .0 1 .2022-3 0.06.2022
'l'ernrcn dc cxccutie

I)cnu rnirea oyleratorului economic

Nr. r'ii rlata r:ontractului de achizific/acordului-
catl rtt

01 .01 .2022-30.06.2022

CAP "Coopalimenta{ie" a Urecoop
Striscni
AP-0412022
01.01.2022

Valo:u'ca contractului de achizitic/acordului-
cadnr
'l'crnlon dc valabilitatc

Irarir'l VA: 164583.i3
lnclusiv'fVA: 197500.00
0 1 .0 1 .2022-3 0 .0 6.2022
0 1 .01 .2022-3 0.06.2022

relam c necesare a uate:cu
f ipul rnoditicirilor Micqorarea valorii contractului /

Majorarea valorii coutractului /
Moc1iIrcareer telnrenuIui de executare/ Iivrare/
prestare E
Modiflcarea termenului de valabilitate r
Rezilierea contractului r
Altele: llnclicuti I

T'cmciul juridic Art.76 alin. (7) 1tct.2 clin Legea nr. 13l clin
03.07 2015 privittd uchiziliile publice.

OreEtcrca pre{ului in urma modificirii
(dupit cctz)

[Nu e^s'le cuzulJ

Modific:rrea :rnterio:rrir n contractului de
ac h izi(ii ptr [rlice/acordului-ca clru (clup ir c ct z)

[Contructtrl Nr. AP-02/2022 din "0] " ictnuurie
2022 incheictl cu SIIL "l-ovis An.gro", u .fb,sl
moclificut prin:
1. Acord tlrlilional Nr. 01/AP-02/2022 din

01.02.2022

Str[$eni"

It.

rv.



Alte informatii relevante

2. Acorcl Aditrioncrl ,V/'. 02/11'-02/2022
18.0s.2022

Ntt este cctzul

modili

1i;1l
Descrierea chi idtlnachizitiei inainte Si du care:

Denumire operator economic Valoarea modific[rilol
Suma initial[ Surrra micsoratri

FIr[ TVA Inclusiv
TVA

FIr[ TVA I Inclusiv
I TVA

ICP ,, PANIFCOOP A URI]COOP
DIN STRA$ENI",
Crntrtrct nr. AP-01-2022 din 01.01.2022
pr ivind ac h iz i7 ion ur"eq : P r o clu.y e

Alimentare Pentru Semestrul I, Anul
2022 (Lotttl 3 Produse De Ponificulie,
De Cofbtdrie $i Pcttiserie)

100066.0s 109300,20 18020.96 | l9(,77.0.s

''LOVIS ANGRO'' S.R.L..
Contract nr. AP-02/2022 din 01.0 I .2022
privind ac hizilion at'ea : Proclu,s e
Alimenlqre penl.r'u ,yetna:;lrul I, qnul 2022
(Lo/ul I Pe;/e congalut "Merluciu":
Lotul 1 Cereule; l,cttul 5 liructe ;i legunrc
lrunsJbrmale; Lotul 6 Legume ;iJructe
proaspete; Lotul I I Proclu,se origine
on i m ct I ir (ctu ci tle gd i n d ) )

96975,12 112905,00 6844,1 8 82.12,26

S.C. "VII,LA PRODO]"fI" S.R.L,,
Oon/rac'r nr. AP-03/2022 din 01.01 2022
prittind crchiz i1ionureu : P rocluse
Alimenl.are pentru sene,slrul I, unul 2022
(Lotul 7 Produse origirte urtimulii(curne
de pasdre): Lotul 8 Protlu,se origine
animald (ccrne cle bovirrci, ccrt. I); Lotul 9
Protlttse cl in carne (puriz.er, crenvur$l.c))

88440,fr0 r 061 29.00 t2e2.7 6e I gzso.so

Denumire operator economic Valoarea modificIrilor
Suma initialI Suma mtjoratl

Itirri TVA Inclusiv
TVA

Frir'-.'ie-l -in.tusiv

i rva
ICAP "COOPALIMEN'|ATIIl" A
URECOOP STRA$ENI,
Contruct nr. AP-01/2022 clin 0l .01 .2022
p r i rt in d uc h iz i I i o rr ct re u ;

['rrtrluse AI inenture pelt/ ru,suttc:;l ru| I,
crnul 2022 (Lotul l2
Protlus'e crlimcntore ltenlru pacicrtlii cu
tuberculozii prin in termecl iul I ichetelor
ulimentctre)

164583.33 197500,00 l5ti9ti.97
*-l

I

I

I

90(x).00
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DARE DE SEAMĂ 

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

                                                     Nr.  1 ___din   14 iulie  2022     .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția învățământ general Basarabeasca 
Localitate Or.Basarabeasca 
IDNO 1008601000695 
Adresa Str.K.Marx,55,or.Basarabeasca ,Moldova 
Număr de telefon 029722748,029722952,029721029 
Număr de fax 029720043 
E-mail oficial  dgibasarabeasca@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Pascal Ecaterina  tel.029722748, pascal.e@mail.ru 

2.Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii V□  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achziționarea serviciilor de organizare a odihnei și 
întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul 
estival 2022 

Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Nu se aplică 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655300407100 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058432/ 
 
Data publicării:15/06/2022  16.58 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
 
 

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

Data solicitării clarificărilor  16.06.2022 
Denumirea operatorului economic Nu a fost indicat 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655300407100


2 
 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitare de a efectua transfer pentru garanția de 
participare 

Expunerea succintă a răspunsului  Nu a fost solicitat 
Data transmiterii 17.06.2022 

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] 

5. Până la termenul-limită (data _27.06_20_22_, ora 15__:  09  ), au depus oferta _2__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL “Torent Plus” 1009600000673 Serghei Popa 
2. SRL”Agro-Tiras” 1002601001715 Stepan Driga 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic1 
SRL “Torent Plus” 

Operator economic 2 
SRL”Agro-Tiras” 

Operator 
 economic3 

Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică nu corespunde prezentat   
Propunerea financiară nu corespunde prezentat   
DUAE nu corespunde prezentat   
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

   

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

 Certificat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor 

prezentat prezentat   

 Autorizaţia de funcţionare nu corespunde prezentat   
Proces- verbal de control în domeniul 
supravegherii de stat a măsurilor contra 
incendiilor pentru anul 2022 

nu corespunde prezentat   

Declaraţia privind personalul de 
specialitate (anexa 14 Documentaţiei 
standard) 

nu corespunde 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 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunder
ea cu 
specificațiile 
tehnice 

Achiziţionarea serviciilor 
de organizare a odihnei 
şiîntremării  sănătăţii 

Operator economic 
1   SRL “Torent  
Plus” 

 
477803,2 

 
175 buc. 

 
- 

 
- 



3 
 

copiilor şi adolescenţilor 
în sezonul estival 2022 

Operator economic 
2  SRL”Agro-    
Tiras” 

 
481250,0 

 
175 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   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

28.06.2022 SRL”Torent Plus” Prin demers nr.62 din 
28.06.2022 a fost solicitat 
prezentarea meniului de 
perspectivă  şi precizarea  
datelor despre personal de 
specialitate (personal didactic) 

29.06.2022   prin e-mail  
lapopas88@yahoo.com 

1) Meniu-model, 
2)Lista lucrătorilor care au trecut 
controlul medical şi instruirea 
3)Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului 
4)Certificat pentru  conformarea 
capacităţii executării contractului de 
achiziţie 

9.Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

 
 
SRL “Torent Plus” 

Grupul de lucru a hotărât să respingă/ nu se accepte oferta operatorului 
economic   SRL „TORENT  PLUS”  în conformitate cu prevederile Legii 
131 / 2015 privind                                                        achizițiile publice, art.69, alin. (6)  lit. b) „Autoritatea 
contractantă nu acceptă  oferta                 în cazul   în care: oferta  nu corespunde  
cerințelor  expuse în documentația de  atribuire”. Așadar, operatorul 
economic SRL „TORENT   PLUS”  la momentul deschiderii ofertelor, data 
de 2 7  iunie 2022, nu deține documente obligatorii de calificare și  
anume „Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a 
măsurilor contra     incendiilor pentru anul 2022”, Autorizaţia sanitar- 
veterinară, anexa nr.14 – cerinţa către personalul  didactic  ,  ceea ce nu 
corespunde cerințelor din Documentația de   atragere a ofertelor 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □V        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite 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 □V                   
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: 

mailto:lapopas88@yahoo.com
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din 
ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic   SRL “Agro- Tiras”      481250,0 Total   
Preţul ofertei 60*  60 
Numărul de locuri în odaie 5  5 
Dotarea taberei 10  10 
Organizarea procesului de 
de alimentare 

25  24,5 

Total 100  99,5 
*punctajul  este recomandat de grupul de lucru al Direcţiei învăţământ general Basarabeasca 

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) 

Servicii de organizare  
a odihnei  şi întremării 
sănătăţii copiilor în 
sezonul estival 2022 

SRL”Agro- 
Tiras” 

175 foi de 
odihnă 

2750,0 2750,0 2750,0 

 
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  

1. SRL „Torent Plus” Nr.65 din 05.07.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc] 

2.SRL „Agro-Tiras” Nr.66 din 05.07.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc] 

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

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

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 □ 
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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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprin
derea: 
Cu 
capital 
autohton/ 
Cu 
capital 
mixt/asoc
iere/ 
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 
”AGRO-
TIRAS” 

  
nr.24 

14 
iulie 
2022 

55243000-5 
481250,0 
lei 

481250,0  
lei 

31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de anulare а рrосеdчrii de atribuire

Nr. 21059343 diп 15,07.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

Denumirea аutоritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Ropublican,,Timofei Моýпеаgа"
Localitate mun.chisinйu
IDNo 1 003 600 1 50783
Adresa rnun. Chisinlu. str.Testemiteanu. 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Nчmйr de fax 022 40з 697
E-mail oficial ach iziti i pLrbl iсеsсг@) grnai l.cotll
Adresa de internet rчrчw.sсг.tпd
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеjоп, е-
mail)

Andrian CEBUC, te|.022403 697,
email: achizitiipublicescr@smail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: пu suпt

Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu suпt

3.

4.

Tipul procedurii de atribuire aplicate сор
procedura de achйitie repetatй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Servicii

obiectul achizitiei S ervicii mепtепап|ii SIAAMS
Cod СРV 72200000-7
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul ui guу е r паm е пt al уч уу ll,. m l е п cte r. g оv. m cl)

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 5667 59|1290
Link-ul:
https ://achizitii.md/rolpublic/tendet l2l0 593 4З l
Data publicйrii: 01 .07.2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

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

Nu
Link-ul сёtrе planul de achizifii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)
Sursa de fiпап{аrе Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) 363 591,75



Nr. Denumirea operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1 ..S&T Mold" SRL 1 002600033 1 73 Andrei coiocari

5. Pin5la tеrmепul - lirnitй (data 1З.07.2022, ora 11:48), а depus oferta 01 ofertant:

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

7. Informa{ia privind corespunderea оfеrtеIоr сu cerin{ele solicitate:

Denumire document
Denumirea оDеrаtоrului economic

Рhаrmопу SRL
Documentele се constituie oferta

(Se уа соllsпlпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
DUAE ,t

Garantia репtru oferI5 - itr чаlоаrе
dе2yо din suma ofertei йrб ТvА

*

Devizele locale аfеrепtе ofertei *

Сеrеrе de participare
(Anexa пr. 7)

*

Declara{ie privind valabilitatea
ofertei- 90 zile (Ariexa пг. 8)

*

Documente de calificare
Se уа сопsпtпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde

Dovada inregi str5ri i persoanei
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tаrа in саге
ofeftalttul este stabi l i1

*

DECLARATIE
privind dotйrile specifice, rrtilajul 9i
eclripamentul песеsаr репtгu
indeplinirea corespunzбtoare а
contractului (сопfоrm alrexei пr. 14

din documerltatia starrdaгd)
DECLARATIE
privind personalul de specialitate
рrорus репtгu imрlеmепtаrеа
contractului gi actele doveditoare
(anexei пr. 15 din documentalia
stапdагd)
vizita oblisatorie la santier {.

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei
(Iara

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1. servicii
mепtепап{f,

SIAAMS (inclusiv
avffnd in чеdеrе

termenii de

,,S&T Mold"
SRL б54000,00 1Lot 0

2



referin{i се se
апехеаzй)

8. Репtru elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: Nu

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:
Pentru fiecare lot 8
pentru mai multe loturi cumulate ф
pentru toate loturile ffi

1,1,. Criteriul de atribuire aplicat:
Pre}ul cel mai scёzut *

12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пч ýе aplicй

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr: пu se арliсё

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrбrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de
atribuire s-a decis: Апulаrе procedurii in conformitate сu prevederile art. 71 alin. (1) lit. d)
deoarece oferta este depйqitй сч 30%о чаIоаrеа estimatй а achizi{iei, calculati сопfоrm
prezentei legi;

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

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea сопtrасtului: пu se арliсй

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatoruIui economic

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Motivul respingerii/descalifi сёrii

,,S&T Mold'o SRL Lotul пr. 1 in conformitate сu art. 71 alin. (1) lit. d) deoarece
oferta este depйqitй сu 30%о чаlоаrеа estimatй а achizifiei,
calculati conform prezentei legi;

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Toti operatorii parlicipanti 15.07.2022 еlесtrопiс

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului este
mai micй decAt pragurile prev5zute la art. 2 alin. (З)
al Legii пr. 1З 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul iп саге valoarea estirTatё а сопtгасtului este
egal5 sau t-nai rпаге decAt pragurile ргечйzutе la art.2
alin. (3) al Legiinr. l31 din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunicЁrii prin
miiloace electronice ýi/sau fax п
П 16 zile in cazttl netгansmiterii cornuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

J

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:



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

Denumirea
ореrаtоrului

economic

iintreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сu capital

strйin

Nчmirчl
qi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod
срч

Yаlоаrеа
contractului

теrmеп de valabilitate
al

contractului/acord ului-
cadru

ffirf,
тчА тчА

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса
doar in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publici au fost
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru
criterii de durabilitate):

datй se completeazi
aplicate criterii de
care аu fost aplicate

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

NU

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

(iпdica|i suma сu TVA)

Codul СРY al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч,саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru iпcheierea
coпtroctului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum Ei сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor Ei/sau
recep|iondrii ropoortelor de moпitorizare, aceastea oufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru acllizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdqardrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de
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DARE DE SEAMA

de a tribu ire  a  contractului de achizitii publice Xn
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 2 din 12.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

D enum irea autoritdtii contractante Primaria satului Dorotcaia
Localitate s. Dorotcaia
IDNO 1007601009325
Adresa s. Dorolcaia, r. Dubasari
N iim šr de telefon 024845238
N um šr de fax 024845238
E-m ail oficial aDldorotcaia(®email. com
A dresa de in ternet www. ori rnari adorotcaia. md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Valeriu Berzan. 068333076. valeriu.berzan(©um ail.com 
Iulia Cazac. 068806203. iuliaberzan(S).email.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de a tribu ire  aplicate □Cererea ofertelor de prefuri nLicitape deschisa 
□Altele: fContract de mica valoare]

Procedura de achizitie repetatš (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizilie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ L u c ršri Xa

Obiectul achiziliei "REPARATIA RETELELOR DE CANALIZARE 
l a  g r A d i 'n ij a  DE COPII DIN S. DOROJCAIA”

Cod CPV 45200000-9 - Lucrari de construcpi complete sau 
paitiale §i lucrari publice

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de a tribu ire  (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia 
deschisa)
Procedura de a tribu ire  (se va indica din cadrul 
portalului euvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdD 1 -M D -1656317620210
Link-ul: MTender Public Portal (eov.md)
Data publicžrii: 27.06.2022

Platform a de achizitii publice u tilizatš □X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusš m planul de achizilii 
publice a autoritatii contractante

□X D a □ Nu
Link-ul cštre planul de achizipi publice publicat: 
Achizitii oublice -  Primaria Dorotcaia

Anunf de intenfie publicat in  BAP (dupa caz) Data:
Link-ul:

Tehnici instrum ente specifice de a tribu lre
(dupa caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achizifie 
□Licitalie electronicS oCatalog electronic

Sursa de finan{are □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse exteme; о Alte surse: [Buget local]

Valoarea estim ata (lei,fara TVA) 182 802,25 MDL
3. Clarificšii privind documentapa de atribuire: nu sunt

(Se va completa in cazul in care au fo s t solicitate clarificari)

1
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Data solicitarii clarificšrilor
D ennm irea operatorului economic
Expunerea succinta a  solicitarii de clarificare
Expunerea succinta a rdspunsului
D ata transm iterii

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: nu s-au efectuat

(Se va completa in cazul in care au fo s t operate modificari)

Rezum atul modiflcdrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
inform are (dupa caz)

[Indicafi sursa utilizata $i data publicarii]

Term en-lim ita de depunere deschidere а 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

1. Pana la termenul-Iimita limita (data 11.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanfi:

Nr. D enum irea operatorului economic IDNO Asociafii/
adm inistratorii

1. S.R.L. Vega Total 1018600014632 Sumutovschi V.
2.

5. informa{ii privind ofertele depuse $i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de 
cStre operatorii economici:

D enum ire document
Denum irea operatorului economic

S.R.L. 
Vega Total

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnicS. prezentat
Propunerea financiara prezentat
DUAE prezentat
Garanjia pentru ofertž 
(dupa caz)

prezentat

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

DUAE ( Documentul unic de achizipe) prezentat
Oferta financiarž prezentat
Oferta tehnica/Devizele aferente ofertei prezentat
Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat
Declaratie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8); prezentat
Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr. 10.); prezentat
Declaralie privind experienta similarž (anexa nr. 12) 
sau Declarajie privind lista principalelor lucržri 
executate in ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

prezentat

Dovada inregistrarii persoanelor juridice prezentat
Declarape privind dotšrile specifice, utilajul §i 
echipamentul necesar pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului (anexa nr. 14);

prezentat

Declarajie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

prezentat

D E C L A R A T ffi privind confirm area identitapi beneficiarilor prezentat
2



efectivi §i neincadrarea acestora ln situapa condamnšrii pentru 
participarea la activitap ale unei organizapi sau gmpžri 
criminale, pentru coruptie, fraud§ §i/sau spžlare de bani.
Formularul informativ despre participant prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesionaia а 
dirigintelui de santier prezentat

Certificat de efectuare sistemica a platii impozitelor, 
contributiilor

prezentat

Certificate de atribuire a contului bancar prezentat
Certificate de conformitate la principalele materiale 
utilizate prezentat

Avizul Agentiei Supraveghere Tehnica de calificare 
m constructia drumurilor, actualizat prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire p  se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fo st prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))

6. Inforroafia privind corespunderea ofertelor cu cermfele soUcitate:

D enum irea lotului

D enum irea
operatorul

ui
econom ic

Prepil
ofertei
(Йга

TVA)*

C antitate $i 
unitate de  

m asura

C orespunde  
rea cu  

cerinjele de 
calificare

C orespunde  
rea cu

specificaliile
tehnice

"R E P A R A  JIA  
R E T E L E L O R  D E  
C A N A IJ Z A R E L A  

G R A D IN E IA  D E  C O P II  
D IN S . D O R O T C A IA  ”

S.R.L. Vega 
Total

144601,59
MDL

1 lucrare
+ +

* tn  cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informafia privind ”Corespunderea cu cerinfele de calificare ” §i ”Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ” , se va comemna prin: „ + ” in cazul corespunderii prin „ - ” m cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclaritat» sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre|ului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

D ata
so llc itšrii

O peratorul
econom ic

Inform atia solicitata R ezm atul raspunsului 
operatorului econom ic

Nr. 137 din 
11.07.2022

S.R.L. Vega 
Total

Solicitarea docmnentelor 
justificative privind conditiile 
favorabile ce permit stabilirea 
pretului pentru oferta

Prin scrisoare nr. 12/30 din 12 iulie 
2022, SRL ”Vega Total”, 
admininistrator Veaceslav 
§umutovschi, ca ržspuns а 
prezentat documentele 
confinnative ce prezinta preful 
scazut al ofertei §i garanfia de 
buna executie.

8. Ofertanfii respin^i/descalificafi: nu sunt

D enum irea
operatorului econom ic

M otivul respingerii/descalificžrii

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
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Pentru fiecare lot □ x 
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numžrul de loturi саге pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prepil cel mai scžzut □ x 
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-prej □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(fn 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)

11. Informapa privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

F actorii de evaluare V aloarea din o fertš Punctaju l calcu lat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul m care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

M otivul reevaluarii ofertelor
M od ificšrile  operate

13. In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse m cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

S-a luat decizia de atribuire a contractului S.R.L. ”Vega Total”, care conform cerinjelor de calificare §i 
specificatiile tehnice corespunde.

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru:

D enum irea lotului D enum irea
operatorului

econom ic

C antitate §i 
unitate de 

m asurš

Pretul unitar  
(farS T V A )

Pre{ul total 
(fara TVA)

Pretu l total 
(inclusiv  

T V A )
"REPARAJU 

RETELELOR DE 
CANALIZARE LA 

GRADim jA I)E С01Ч1 
DINS. DOROTCAIA ”

S.R.L. ”Vega 
Total”

L ucrari 
conform  

devizulu i de  
cheltuieli

144 601,59 
MDL

144 601,59 
MDL

173521,91
M D L

Anularea procedurii de achizitie риЬНсй:

In temeiul art. 71 alin .__li t__ .

Argumentare: ____________________________________________________________________
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14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denum irea operatorului 
economic

D ata transm iterii M odalitatea de transm itere

S.R.L. ”Vega Total” N r. 138 din 12 iulie 2022 SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile publice)

15. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in саге valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prev&zute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizitiile publice

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □

in  cazul fn саге 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 achizipile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicžrii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □

(Selectafi termenul de a§teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de a§teptare, se efectueaza in conformitate 
cu prevederile TITLULUl IV  Capitolul I  (Calculareci Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

16. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

intr^rfaide
ГМ*

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractulu
i/acordului-

cadru

Denumire
а

operatoru
lui

economic

€ u  capital 
antohton/ 
Cncapltal 

ouxt/»>oder 
e/

Cu capital 
strem

Numšrul 
fi data 

contractului/ 
acordului-cadru

CodCPV
firSTVA inclusiv

TVA

S.R.L. ” 
Vega 
Total”

Cucapital
autobton/

44/22 13.07.2022 45200000-9 144601,59
MDL

173521,91
MDL 31.12.2022

17. Informafia privind achizipi publice durabile (achizipi verzi) (rubrica data se completeazd doar tn 
cazul irt care la procedura de achizifie publica aufost aplicate criterii de durabilitate $i s-a tncheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii 
verzi)? (DA/NU) nu

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

_
(indicafi suma cu TVA)
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durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost 
aplicate crtterii de durabilitate:

Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scčzut □

Cel mai bun raport calitate-pref □ 

Cel mai bun rctport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de a§teptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute de art 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum $i ca tn cazul depunerii contestafiilor §i/sau 
recepfionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate $i solufionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urariiprocedurii 
de achizifie, faptpentru care poarta raspundere conform prevederUor legale tn vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentrn achizifii:

(Nume, Prenume)

6
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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. 12 din 15.07.2022    

1. 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 
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 
 022 241 240,      achizitii@usm.md 

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 Materiale tehnico-sanitare 
Cod CPV 44400000-4  
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-1650543800692 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1650543800692 
Data publicării: 21.04.2022 

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: 
https://usm.md/?page_id=2203 

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: surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 290 434,58 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform SIA RSAP 
Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Data transmiterii Conform SIA RSAP 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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 04.05.2022, ora 15:00), a depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 1021600008549 Bondarenco Alexandru 
2. ,,Soverang” SRL 1002600008533 Savcenco Serghei  
3. ,,Elpo” SRL 1004600009903 Moraru Mircea 

Potorac Ștefan 

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

Lotul 1 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 

,,TINCOMERȚ 
INVEST”  

SRL 

,,Soverang” 
SRL ,,Elpo” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 

Obligatoriu da da 
da 
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a OE. 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu da 

da 
da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da da 
da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263 - 
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu - 

- 
- 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu da 

da 
da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu da 

da 
da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 2 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da Nu a fost 
examinată 

Nu a fost 
examinată 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 
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Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MD
L  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da Nu a fost 

examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da Nu a fost 

examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

 

 



5 
 

Lotul 3 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 

,,TINCOMERȚ 
INVEST”  

SRL 

,,Soverang” 
SRL ,,Elpo” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 
da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu 
da 

da 
da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263 - 
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 
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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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 

- 
- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 4 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da 
da 

Nu a fost 
examinată 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da  

Nu a fost 
examinată 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 
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Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

 
Nu a fost 
examinată 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

 
Nu a fost 
examinată 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

 
Nu a fost 
examinată 

Lotul 5 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 

,,TINCOMERȚ 
INVEST”  

SRL 

,,Soverang” 
SRL ,,Elpo” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 

Obligatoriu da da 

 
Nu a fost 
examinată 
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17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 

 
Nu a fost 
examinată 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 

da 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu 
da 

da 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263 - 
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 

- 

 
Nu a fost 
examinată 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 

- 

 
Nu a fost 
examinată 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

 
Nu a fost 
examinată 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

 
Nu a fost 
examinată 

Lotul 6 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 

,,TINCOMERȚ 
INVEST”  

SRL 

,,Soverang” 
SRL ,,Elpo” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 

Obligatoriu 
da da 

da 
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a OE. 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 
da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da 
da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu 
da 

da 
da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263 - 
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 
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Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 7 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da 
da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MD

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 
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L  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 8  

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da Nu a fost 
examinată 

Nu a fost 
examinată 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da Nu a fost 

examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da Nu a fost 

examinată 

 
Nu a fost 
examinată 
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Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 

Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu a fost 
examinată 

 
Nu a fost 
examinată 

Lotul 9 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da 
da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 

Obligatoriu 
da da 

da 
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mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 
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Lotul 10 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da 
da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 
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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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu  
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 11 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Elpo” SRL ,,Soverang” 

SRL 

,,TINCOMERȚ 
INVEST” 

SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu da 
da da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da 
da da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da 

da da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova 
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263 
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 

da 
da da 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu da da da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de 
înregistrare/decizie de 
înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 

 
Obligatoriu da da da 
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electronic;  

Certificat de atribuire al contului bancar  Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu 
da da da 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum 
de 5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala 
Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat 
învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- - 

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.  

Completată în conformitate 
cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 
24.11.2020 - în original 
semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 
5 zile de către ofertantul 
declarat învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- - 

Raport financiar  Copia ultimului raport 
financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii 
electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat Copie, confirmata prin 

aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii 
confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da da 

Mostre Prezentarea mostrelor în 
decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat Nu s-a solicitat 

Lotul 12 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 
modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

da 
da 

da 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 

Obligatoriu 
da da 

da 
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aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu da 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

Lotul 13 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativi 

-tatea 
,,Soverang” SRL ,,Elpo” SRL 

 
,,TINCOMERȚ 

INVEST”  
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform 

Obligatoriu 
da 

da 
da 
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modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu 
anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu 
anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu da da 

da 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea 
ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 
17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu 
anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu 
anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
da da 

da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin  mijloace electronice, 

cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele 
justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie 
de înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da 
da 

da 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA,  Sucursala Nr. 
17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către 
ofertantul declarat învingător.)  

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 
zile de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

 
Obligatoriu 

- 
- 

- 

Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 
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Certificat privind lipsa datoriilor faţă 
de bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de 
conformitate – copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

 
Obligatoriu 

da 
da 

da 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs 
de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

Obligatoriu Nu s-a solicitat 
Nu s-a solicitat 

Nu s-a solicitat 

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 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 5700,00 60 buc + - 

,,Soverang” SRL 6450,00 60 buc + - 
,,Elpo” SRL 6500,00 60 buc + - 

      

Lot 2 
,,Soverang” SRL 40 180,00 160 buc + + 

,,Elpo” SRL 69 166,67 160 buc + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 176 558,33 160 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

      

Lot 3 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 423,17  450 buc  + - 

,,Soverang” SRL 570,00  450 buc  + - 
,,Elpo” SRL 1433,33  450 buc  + - 

      

Lot 4 
,,Soverang” SRL 2640,00 110 buc + + 

,,Elpo” SRL 3666,67 110 buc + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 3666,67 110 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

      

Lot 5 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 6600,00 1080 buc + - 

,,Soverang” SRL 6695,00 1080 buc + + 
,,Elpo” SRL 7421,67 1080 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

      

Lot 6 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 352,19 50 buc + - 

,,Elpo” SRL 585,83 50 buc + - 
,,Soverang” SRL 680,00 50 buc + - 

      

Lot 7 
,,Soverang” SRL 7765,00 260 buc + - 

,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 11 044,79 260 buc + - 
,,Elpo” SRL 13 016,67 260 buc + - 

      

Lot 8 
,,Soverang” SRL 5711,50 830 buc + + 

,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 6311,60 830 buc + - 
,,Elpo” SRL 6785,00 830 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

      

Lot 9 
,,Soverang” SRL 9865,70 270 buc + - 

,,Elpo” SRL 10 967,50 270 buc + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 11 606,42 270 buc + - 

Lot 10 
,,Soverang” SRL 21 440,00 20 buc + - 

,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 22 810,21 20 buc + - 
,,Elpo” SRL 27 600,00 20 buc + - 

Lot 11 
,,Elpo” SRL 55 810,33 750 buc + - 

,,Soverang” SRL 68 951,80 750 buc + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 79 029,65 750 buc + - 

Lot 12 
,,Soverang” SRL 9500,00 344 buc + - 

,,Elpo” SRL 9516,76 344 buc + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 11 272,88 344 buc + - 

Lot 13 
,,Soverang” SRL 57 800,00 1285 buc., m + - 

,,Elpo” SRL 57 837,50 1285 buc., m + - 
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 64 674,35 1285 buc., m + - 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

24.05.2022 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Documente confirmative aferente DUAE 
(dovada înregistrării juridice, certificat de 
atribuire cont bancar, raport financiar, 
certificat privind lipsa datoriilor față de 
bugetul de stat, certificate de 
conformitate). 

A prezentat actele de calificare și 
certificate de conformitate pentru unele 

poziții. 

24.05.2022 ,,Soverang” SRL Documente confirmative aferente DUAE 
(dovada înregistrării juridice, certificat de 
atribuire cont bancar, raport financiar, 
certificat privind lipsa datoriilor față de 
bugetul de stat, certificate de 
conformitate). 

A prezentat actele de calificare și 
certificate de conformitate pentru unele 

poziții. 

24.05.2022 ,,Elpo” SRL Documente confirmative aferente DUAE 
(raport financiar, certificat privind lipsa 
datoriilor față de bugetul de stat, certificate 
de conformitate). 

A prezentat actele de calificare și 
certificate de conformitate pentru unele 

poziții. 

25.05.2022 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Oferta cu noile valori ale prețului în urma 
desfășurării licitației electronice pentru 
lotul nr. 5 

A prezentat informația solicitată. 

25.05.2022 ,,Soverang” SRL Prezentarea mostrelor poziția nr. 81 din 
lotul nr.12, oferta cu noile valori ale 
prețului în urma desfășurării licitației 
electronice pentru loturile nr. 1, 12, 13 

A prezentat oferta cu prețurile 
actualizate, iar în locul mostrei a 

prezentat poza si schita produsului. 

31.05.2022 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Prezentarea certificatelor de conformitate, 
inclusiv anexele pentru lotul nr. 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 10. 

N-a răspuns la solicitarea autorității 
contractante. 

31.05.2022 ,,Elpo” SRL Prezentarea certificatelor de conformitate, 
inclusiv anexele pentru lotul nr. 11, 2, 4, 6, 
9, 12, 13.   

A specificat că nu are alte certificate 
decât cele prezentate. 

31.05.2022 ,,Soverang” SRL Prezentarea certificatelor de conformitate, 
inclusiv anexele pentru lotul nr. 2, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 1, 3, 5, 11. 

A prezentat unele certificate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Nr. 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

1 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
1 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatului de conformitate. 
1 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatului de conformitate. 
2 ,,Elpo” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
2 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
3 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
3 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatului de conformitate. 
3 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatului de conformitate. 
4 ,,Elpo” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
4 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
5 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
5 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatelor de conformitate pentru toate bunurile. 
6 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
6 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
6 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
7 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
7 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
7 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
8 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
8 ,,Elpo” SRL Preț majorat în comparație cu oferta declarată învingătoare 
9 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatului de conformitate pentru producătorul „Nichiforov” UA 
9 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
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9 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Certificat de conformitate expirat pentru bunurile „olandez”. Certificat de 
conformitate lipsă pentru bunurile „niplu”. 

10 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatelor de conformitate. 
10 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 
10 ,,Elpo” SRL N-a prezentat certificate de conformitate. 
11 ,,Elpo” SRL Lipsa certificatelor de conformitate pentru toate pozițiile. 
11 ,,Soverang” SRL Lipsa certificatelor de conformitate pentru produc. „Also” TR și „Kkpol” 
11 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL Certificate de conformitate expirate - 2021 
12 ,,Soverang” SRL N-a prezentat certificate de conformitate pentru toate pozițiile. 
12 ,,Elpo” SRL N-a prezentat certificate de conformitate pentru toate pozițiile. 
12 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a prezentat certificate de conformitate pentru toate pozițiile. 
13 ,,Soverang” SRL N-a prezentat certificate de conformitate. 
13 ,,Elpo” SRL N-a prezentat certificate de conformitate pentru toate pozițiile. 
13 ,,TINCOMERȚ INVEST” SRL N-a răspuns la solicitarea USM din data 31.05.2022 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □        

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

12.   Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lot 2 ,,Soverang” SRL 160 buc 40 180,00 48 216,00 
Lot 4 ,,Soverang” SRL 110 buc 2640,00 3168,00 
Lot 5 ,,Soverang” SRL 1080 buc 6695,00 8034,00  
Lot 8 ,,Soverang” SRL 830 buc 5711,50 6853,80 

 

1515. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de 

transmitere  
,,TINCOMERȚ INVEST” SRL 24.06.2022 SIA RSAP, e-mail 

,,Soverang” SRL 24.06.2022 SIA RSAP, e-mail 
,,Elpo” SRL 24.06.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital  
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

,,Soverang” 
SRL 

autohton 20 15.07.2022 44411000-4 55226,50 66271,80 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): 

Nu se aplică 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile 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, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

 
 
 
 

Președintele grupului de lucru 

Prorector Management Instituțional                                                     Violeta COJOCARU 

 



DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigiipublice

Nr. 19 din 15.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primdria mun. Unsheni
Localitate mun. Uneheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. National4 nr. 7
Numir de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria_unghgni @yaho o. com
Adresa de internet ryJughe[t.nld
Persoana de contact (nume, prenume, tetefon,
e-mail)

Racovila Tatiana, +37 369729897,
rac o vita. tat iana(d,maiLru

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

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

Bunuri

Obiectul achizi{iei Produse alimentare pentru trimestrul III al
anului 2022 REPETAT

Cod CPV i 5800000=6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrti altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.m4\

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 607 8927 239
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 65 6078 927 239?tab=contract-norice
Data public drii: 24,06.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd n achizitii.md; I e-licitatie.md; o yptenderrnd

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

lDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://ungheni.md/wp-
content/upl oads/2021 l0 i /Planul-de-
achiziYoCS%9Bii-2}2l - I . pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronicd

Sursa de finan(are lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNA*
slu$e exteme; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 267 000,00
i



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazur in care aufost soricitate crariJicdri)

4, ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazur tn care aufost operate modificdri)

5' P0nd la termenur-rimitr (data 10.07. 2022, ora 13 : 54 ), au depus oferta z ofertan{i:

6' 
iltHfffiffiX|,:HTf,:iluse Ei documentele de calificare qi arerenre DUAE prezentate

Data soliciterii clarifi cAiit,or
Denumirea o perato.uluT economic
Expunerea succinti a s"licttEr"tt d"

Expunerea succi4td a .isprrnsuiui
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAp/alte m[foacelor Oe
informare (dupd cad [Indicafisursqutili@
Termen-limitxoe@
ot'ertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numarut de ztle|

Denumirea operatorului
Asociafii/

administratorii
SRL"Domddicar,' 1012609002395 Administrator An4.uqc- Mihailt003602151429 Administrator An

Denumire document Denumirea operatorului ecooon ic
SA"Lactis"

Documentele ce conffi
(Se va consemnq prin; prezentat, neprezentat, nu

financiard

ia pentru ofertA

Documente de catificare
Se va consemno prin; prezentat, neprezentat, nu

Formularul ofertei
Cerere de partici

ia privind valabilitatea ofertei
9.nifl.^r OriuinO tip

uridiceDovada inregistrdrii



tifi cat de inofensi v itate lialitate. I 

-
nformitate/sanitar-veterinar, declaralia de

::nPryttale gpd caz)
arftifioq+ Aa A^+i^^-^ ^ r^L^----,

prezenlat prezentat

vv vvLurwrv 4 r4uulalLUIurur atgslat pentru
1 

efectuarea controlului permanent asupra calitdlii sau
J contract cu asemenea laborator

-

l Autorizalia sa

*,t^",:5l",lqi incdperilor de pdstrare a produselor de
:"grn: Timal4 $i non-animali
Autofizalia sanitard de funcli@
alimentare/ Certificat de inregistrare oficiala, eliberat
de ANSA
Autorizaliasani
transportului specializat gi cartela medicald personal_
tip a soferului l

prezentat ptezentat

prezental ptezenlat

prezenlat ptezentat

prezentat prezental

prezentat prezentat
(Informalia privind denumirea documentelor prezentote se va indica ln conformitate cu cerinyele dindocumentatria de atribuire Si se va consemna prin; prezentat, neprezentat, ntt corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor cle califiic:irilS-'
7. Informafia privind corespunderea oferteror cu cerin(ele soricitate:

* In cqzul utilizdrii licitaliei electronice se .va incJica prelul oferteifinate (Irformayia privind"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corispunderea cu specificaliile tehnice,, , se voconsemno prin: ,, + " tn cozur corespunderii ;i prin ,, -',' tn cazur nrriruiprrierii)
8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv;ustinc.a"ea prefului anormal descdzut) s-a solicitat:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespund
erea cu

cerin(ele de
calificare

Corespund
erea cu

specificafiil
e tehniceSRL"Domddicar"

Iaurt natural

Operatorul economic Informafia solicitati Rezumatul rispunsului
ratorului economict3.07.2022 SRL"Domidicar" Solicitarea corectlrii erorilor

aritmetice depistate de citre
ul de lucru

Corectarea erorii a fost
aprobati de citre

torul economic
9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului e.orromic Motivul res pingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I



Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in -cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

l4' In urma examiniri, evaludrii qi compar5rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie public6:

lntemeiul art.71 alin. lit

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

Denumire factorul n
Denumirea opgratorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economtc

Cantitate qi
unitate de
misurd

Preful unitar
(firI TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)Carne de

bovini flri
OS

SRL"Domidicar" 1500 kg 165,00 247500,00 297000,00

Iaurt
natural

SA"Lactis" 12000 buc 7r20 86400,00 93600"00



Argumentare:

l5' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Informarea operatoriror economici impricari in procedura de atribuireIucru pentru achizitii se rearizeazd fn conformitate cu prevederire art. 3I2ot5 privind achtzi7ite p;";;;;;*q 
e" e

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

des.rye deciziile grupului de
at Legii nr. I3l din 3 iulie

(Selectayi ,t,
',i::,i::i';itr!;!;i;,r,"1!::.i,ifi*,:.,:::,:!", i ?u!ep{a:e, se ere*ueazd tn conrormitate cuprevederite TITLULUT rv Capir:orur.r (catcutorno Trr*rnui:;t;T:rr:;riSiHf:ffr:;";i:#r#:#:r3

l8' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se completeazd doar':"tr:::,'; ** !r:;:;,',fri:,,:':,':::::"i:::ii:&ii'oi,,,",, criterii de durabititate si s-a tncheiatcontract/contracte pentru tor/toturi pentri.orn ou/r;;;i;;;';ri;r:;i;';r";mf,,l;';i: si s-a tnchei,

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea OC transmite"e

SIA-RSAP, r-moitSA"Lactis"
15.07.2022 W-RSAP, r-*ott

tn cazul in care ualoate@
este mai mic6 decdt pragurile prevdzute la aft. 2alin. Q) al Legii nr. t: tdin 3 lulie tOi5 privind
achizitriile publice

J 6 zile tn
m.Ulgggg electronice qi/sau fax IJ ll zile
m[lggge elgctronice qi/sau fax Ilncazul in care valoa.effi

este egald sau mai mare dec6t pragurile prevdzuteLu.ry.1 at!n. (3) al Legii nr. r': r ii" iil"ri e 20t5privind ach izitriile publice

a tt rtt.
r-nijloace electronice gi/sau fax nI tU rtt.
mijloace electronice gi/sau fax n

17 . C ontr actu I d e achizi[ie / aco rd u I- c a d ru in ch eiat :

Denumirea
operatorului

economic

treprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilifaf
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

ital autohton 15.07.2022 247500,00 297000,00
Capital autohton

t5.07.2022 93600,00

Au fost aplicate criterii pentru achizifii pubtice d.rrabite
(DA/NU)

Jalgalea Ae- a.f,iri1i-
lotului/loturilor penfru

cu TVA din corrt"aci corri"a-cte Jcare au fost aplicate criterii dedurabilitate (tei MD): M)Codul 
"tU 

u
criterii de durabilitate:



Crjteriul de afribuire pe"t"o
aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai sc,dzut n

Costul cel mai scdzut a
C^el mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bryn roport calitate_coit nPrin prezenta dare d"

'::;;:;::!:i7;!'f;:";:i!:::::!:::iiit::,:!t:i:iyii"a "i,i:,iri,Jii7*, de ar,.32 atin. (3) arLegii nn I3r din 3 iutie 20r s privini ach.iziyiire puiric;; ;;;;;;;'ririr'!iiiifr1frl[i;,tr'"::;;;:l];:Si/sau recep{iondrii rapoartelor de monitorizaie, o""oii* aufost examinate;i solulionate.
:::;:;;:;:i: !:;:l:"'i::*-r_::::i!: i:!::;i;;;;i;,iti "iii,iii-,oiutitodinea desldsurdriiprocedurii de achizilie,fapt peitri ro* poortd rdspandrr, ,irnri';';;;;;;;;';i:#;:;
Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

/' Terynovschi Dionisie
Q{ume, prenume)

6



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 18.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Den umirea autorititii contractante Primaria s. Cismichioi
Localitate s. Cismichioi
IDNO 1007601004364
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi, str. Pirogova,T2
Numir de telefon 029363498,078045760
Numir de fax
E-mail oficial primaria.cesmekioi@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nmne, prenufi1e, telefon, e-
mail)

llermu Aresa

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi nlicitalie deschisl
rAltele: tlndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:21058647
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

Bunuri n Servicii I Lucr[ri I

Obiectul achizi{iei Vanpoilcmeo oopocrcuozo noromHa npoestrceil vocmLt

rc dopocrcubw ildd nnum no yn.Vexoea c.Vuutauxuait
ATO fazayzun, flnouuatil Pen4oilm
acQanumo6emoHHozo not<pbtmufl dopoz
c. Vuu*uurcuo il AT O f a z av sL&

Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atfibuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatria deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cgdrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.mdl

Nr: ocds-b3wdol -MD- 16557081 33556
Link-ul: https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1655708133556?tab:contract-lrotice --
Data publicdrii: 20.06.2022

Platforma de achizifii priblice uitrlizatd n achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

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

Tehnici qi instrumente specifrce de atribuire
dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizifie nlicita{re
electronicb nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de $at
nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse externe, nAlte

$urle:
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 872 353,37



3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data _07.07.2022 , ora_08_:_30) au depus oferta I ofertanti:

Asocia{ii/
administratorii

Tarap Huxonafi

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate de
cltre operatorii economici:

Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare
Se va consmna aL nu cores

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

7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorului economic

100361 101086s

Denumire document
Denumirea operatorului economic

nerea financiard

Garanfia pentru ofertd



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(ftuaTVA)*

Cantitate
;i unitate

de
masura

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespunc!erq*
cu specific*{iilc

-- 
t"tr:' _

t'

Vcrpoftcrro
AOpO)KHofO
TIOJIOTHA

npoexeft qacrvr
r43 AopolrGbrx
)KJ6 rJrr,rr rro
yr.9exona
c.rlulrruunuofi
ATO faravsus
-fnroqHtrfi
peMoHT
acSalrro6eron
HO|O IOKpbTTHJT

Aopof
c.r{uruuuxuofi
ATO faravseu

Apyuypr Koupar ^aa 
a1a --z)) J tJr/ /

-l
1

i

Il

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,, r " in cazul corespunderii qi prin ,,-" in cazul necorespunderiil

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ol'ertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertanlii respinqildescalifica{i:

Operatorul economic Informa{ia solicitati

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot
Pentru fiecare lot c
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretrul cel mai scdzut n
Costul cel mai scbzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n



(In cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de an'ibuirt, sc a.,,:.,;'

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

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

decis: :

Atribuirea contractulu i de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre(ul unitar
(f5rn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Vsrpoficrso
AOpO)KHOfO
rroJrorHa npoesxefi
qacTvt pt3 Aopo)K[IbIx
n(/6 rurHT tro
yl.9exoea
c.9nurlrnxzofi ATO
faravgHq
-flr,roqnrfi peMorrr
ac$anrro6vroHHoro
[oKpbrTH.rr Aopof
c.9rauruurcaofi ATO
laraysut

Apyrypt
Koupar

233 313.77 279976.52

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul u1-.71 alin. tit
Argumentare:

-t
I-i

Factorii de evaluare Valoarea din oferti 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

Motivul reevaluirii ofertelor

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

economic
Data transmiteriF Modalitatea de transmitere

nnvuvnr Kounar 12.03.2022 e-mail



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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Z 6 zilein cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau faxl
! I I zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau faxn
J ll zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl
J 16 zile in cazul netransmiterii comunisirii prin
miiloace electronice si/sau faxl

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. Contractul de achizi[ie / acord u l-cad ru incheiat :

18. Informa{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 incheiet
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I)enumirea
operatorulu

i
economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

striin

Numlrul
Ei data

contractului/acord
ului-cadru

Cod
CP
V

Valoarea contractului

Termen dc
valabilitate

al
contr:actului
/acordului-

cadru

ISrI TVA inclusiv TVA

Apynrypr
Kovrpar J\b65 19.07.2022

co
.+

233 313,77 279976.52 31.12.2022

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

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

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:



Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut s
Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai btm raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (uceptdnd cazurile prevdzate'di art 32 alin (3) at Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum gi cd ti cazul depunerii contestagiilor qi/sawrecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au jost examiinate gi solugionite"

Prin prezenta dare de seamd, gruput de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii prccedr#ii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pievediilor legale t, uigoor". - ; \

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

L-,.".,:,4:i r:..

j't),':

It:



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4 din 30 iunie 2022. 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala 
Localitate s. Tipala r. Ialoveni 
IDNO 1007601011364 
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni 
Număr de telefon 0268-61-236; 284; 238 
Număr de fax - 
E-mail oficial tipalaprimaria@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Niculai Maria, tel 0679826445, 
marian.62@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Reabilitarea și modernizarea drumurilor 
publice locale str. Basarabiei și 

str.Miorița din satul Țipala, raionul 
Ialoveni 

Cod CPV 
  
45200000-9 

Valoarea estimată a achiziției  2448000.00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21044320 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1631774338198 

Data publicării anunțului de participare 20.09.2021 
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: Buget local 

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

13.10.2021 

Denumirea operatorului economic “Izvorul din Piatra” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 74  
Data: 21.10.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2464785.43 
Inclusiv TVA: 2957742.51 

Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de execuție 2 luni 

mailto:primaria@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631774338198
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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 Legea nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76,  
alin. (7)  

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu este cazul 

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

Modificat  termenul de executare si termenul de 
valabilitate prin decizia nr.2 din  13.12.2021. 
Majorarea  valorii contractului cu  318 427,13 
lei cu TVA prin decizia nr.3 din  14.06.2022. 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
Înainte de modificare: 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __7____ luni și zile____după primirea ordinului 
de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30.06.2022/recepția finală a 
lucrărilor. 
                                                                                                                    
După modificare: 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __12____ luni și zile____după primirea 
ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a 
lucrărilor. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

 Prin acordul aditional nr.2/74 din 15.06.2022 au fost semnate urmatoarele modificari la contract: 
  a) la pnc 3.1 si la anexa nr.2: 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3 276 169,64 ( 
Trei milioane doua sute saptezeci si sase mii una suta sasezeci si noua lei 64 bani) (lei MD, 
inclusiv  546 028,28 (Cinci sute patruzeci si sase mii douazeci si opt lei 28 bani) TVA lei MD.  
 
 
 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr._74___ 

din “_21_” __10__ 2021 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 



3 

 
 

b) la pnc 2.1 si 13.4: 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __12____ luni și zile upă primirea ordinului de 
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a 
lucrărilor. 
 
 Din gresala mecanica in decizia nr. 3 din 15.06.2022 privind modificarea contractului a fost 
inclus numai pnc.a) din acord, dar pnc.b) ceia ce tine de durata de executie si de valabilitate a 
contractului a fost scapat din vedere. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.74 din 21 octombrie  
2021   a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea  termenului de executare a lucrărilor pîna 
la 12 luni și prelungirea termenului de valabilitate a contractului pîna la 31.12.2022. 

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 

“Izvorul din 
Piatra” SRL 

 2/74 15.06.2022   

Conducătorul grupului de lucru: 

__________Bivol Silviu__________                       ____________________ 
                              (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 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 
de 

măsură 

Cant
itate
a 

Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Sumalei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii 
de 

executare 
 

1 
Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor publice locale str. 
Basarabiei și str.Miorița din satul 
Țipala, raionul Ialoveni 

45200000
-9 lucrare 1 

3 276 169,
64 

3 276 169,64 
7 luni 

 
TOTAL 

    
3 276 169,64 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparații curente  
ale edificiului SSC Drochia din str. Independenței, nr. 31, or. Drochia  

 
Nr. 129/22 din 14.07.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente ale edificiului 
SSC Drochia din str. Independenței, nr. 31, 
or. Drochia 

Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652420981765 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652420981765?tab=contract-
notice  
Data publicării: 13.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 000 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652420981765?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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Data solicitării clarificărilor 13 mai 2022, 12:26 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua. Cap.1.3.2-Poz. 20 - Pavaj vigropresat cu gr. 
5cm nu este, este 4cm sau 6cm. Poz. 21 Bordura 
1000x300x150 nu este- este 1000x25x15 si 1000x30x18- 
Ce punem? 

Expunerea succintă a răspunsului  În Formularul de deviz al Caietului de sarcini și (Anexa 
nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021), au fost 
efectuate modificari (evidențiate cu bold) în poziția nr. 
20: pavaj vibropresat, grosime minim 4 cm și poziția nr. 
21: Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
180x300x1000 mm vibropresate. 

Data transmiterii 16 mai 2022, 15:32 
 
Data solicitării clarificărilor 16 mai 2022, 08:52 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua. Cap.7 poz.80 -TsI50G in catalog lipseste - 
modificam pe TsI 50B5? 

Expunerea succintă a răspunsului  Se va aplica codul resursei conform caietului de sarcini. 
Găsiți codul respectiv în Modificari 6 ale WinСмета. 

Data transmiterii 16 mai 2022, 15:18 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

 
 

Rezumatul modificărilor 

În Formularul de deviz al Caietului de sarcini 
(Anexa nr. 23 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
69 din 7 mai 2021), au fost efectuate 
următoarele modificări: 
a) în poziția nr. 20: din „pavaj vibropresat, 
grosime 5 cm” în „pavaj vibropresat, grosime 
minim 4 cm”; 
b) în poziția nr. 21: din „borduri prefabricate 
din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm 
vibropresate, pe fundație de beton 30x15 cm” 
în „borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 180x300x1000 mm vibropresate”.  

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

www.achizitii.md  
16.05.2022 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor a fost 
modificat din „27.05.2022, ora 09:00” în 
„27.05.2022, ora 15:31”. 

5. Până la termenul-limită (data de 27.05.2022, ora 15:31), au depus oferte 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 „Rosivid Construct” SRL 

1015600024953 - 

2 „Credo Industry” SRL 
1003600100216 - 

3 „7 Servicii Imobiliare” SRL 
1008600018237 - 

http://www.achizitii.md/


3 
 

4 „Drostal” SRL  
 

1009607000546 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Rosivid 

Construct” 
SRL 

„Credo 
Industry” 

SRL 

„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 

„Drostal
” SRL 

 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat În 

aștepta 
re 

Propunerea financiară nu 
corespunde1 

prezentat2 prezentat6 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 

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

Intenția de participare în cadrul procedurii 
de achiziție - cerere de participare 
completată conform Anexei nr. 7 la 
Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

neprezen 
tat 

prezentat prezentat În 
aștepta 

re 

Menținerea valabilității ofertei pentru o 
durată de 120 de zile – declaraţie 
completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), 
întocmit conform prevederilor actului 
normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni 
privind întocmirea devizelor pentru 
lucrările de construcții-montaj prin 
metoda de resurse” - copiile în format 
electronic de pe documentele pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentele 
confirmate prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

Expunerea detaliată a graficului executării prezentat prezentat prezentat 
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lucrărilor - graficul de executare a 
lucrărilor, completat conform Anexei nr. 
10 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 
mai 2021 - copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 
Atestarea tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier (Construcţii civile, 
industriale şi agrozootehnice) - copia 
certificatului în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

Atestarea cunoștințelor în domeniul 
securității în muncă - copia adeverinței în 
format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

Avizul Agenției pentru Supraveghere 
Tehnică - copia avizului completat 
conform Anexei nr. 22 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021, în format 
electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

Menținerea garanției lucrărilor pentru o 
perioadă de 5 ani - declarație pe propria 
răspundere - copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat3 prezentat 

*Dispunerea de dotări specifice, utilaj și 
echipament necesar - declarație privind 
dotările specifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului, completată 
conform Anexei nr. 14 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în 
format electronic de pe documentul pe 

prezentat prezentat prezentat 
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suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*Dispunerea de personal de specialitate în 
domeniu - declarația privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului, completată conform Anexei 
nr. 15 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 
din 7 mai 2021 - copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

*Experiență specifică în executarea 
lucrărilor similare (art. 22 alin. (3) lit. a) 
din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice) - declarație privind experiența 
similară, completată conform Anexei nr. 
12 și, respectiv, Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate, completată conform 
Anexei nr. 13 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021. 
Declarațiile vor fi însoțite de certificări de 
bună execuție (procese-verbale de recepție 
la terminarea lucrărilor) pentru cele mai 
importante lucrări, în care să se conțină cel 
puțin un contract de lucrări similare a cărui 
valoare să nu fie mai mică de 75% din 
valoarea viitorului contract sau valoarea 
cumulativă a tuturor contractelor executate 
în ultimul an de activitate să fie egală cu 
sau mai mare decât valoarea viitorului 
contract. Certificările de bună execuție 
indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia 
sunt autorități contractante sau clienți 
privați, valoarea, perioada și locul 
execuției lucrărilor și precizează dacă au 
fost efectuate în conformitate cu normele 
profesionale din domeniu și dacă au fost 
duse la bun sfârșit. 
 

Copiile în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 

prezentat prezentat4 prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în 
Republica Moldova - copia extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice în 

prezentat prezentat prezentat 
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format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului 
judiciar al persoanei juridice în format 
electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat5 prezentat 

*Informația privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. - Operatorul economic 
„7Servicii Imobiliare” SRL a prezentat documentele justificative solicitate prin scrisoarea nr. 
06/03-SAP/299 din 28.06.2022 până la expirarea termenului-limită indicat (01.07.2022). 
 
Comentarii: 
Operatorul economic „Rosivid Construct” SRL: 
1 a prezentat oferta care nu corespunde Anexelor nr. 1 și nr. 2 la modelul contractului, după cum a 
solicitat autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, documentul prezentat, denumit 
„Formularul 3.1. Ofertă”, conține o altă denumire de procedură de achiziție publică, precum și o altă 
sumă decât cea indicată pe platformă. 
 

Operatorul economic „Credo Industry” SRL: 
2 a prezentat oferta care nu corespunde Anexelor nr. 1 și nr. 2 la modelul contractului, după cum a 
solicitat autoritatea contractantă în documentația de atribuire; 
3 nu a prezentat declarație pe propria răspundere cu privire la menținerea garanției lucrărilor pentru o 
perioadă de 5 ani, însă, în poziția 4C.2 din Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a 
operatorilor economici din DUAE,  a indicat „Termenul de garanție a lucrărilor - nu mai puțin de 5 ani 
din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor”; 
*4 nu a fost prezentată declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, 
completată conform Anexei nr. 13, precum și certificări de bună execuție (procese-verbale de recepție la 
terminarea lucrărilor). 
*5 a prezentat cazierul judiciar al persoanei fizice. 
 

Operatorul economic „7 Servicii Imobiliare” SRL: 
6 a prezentat oferta care nu corespunde Anexelor nr. 1 și nr. 2 la modelul contractului, după cum a 
solicitat autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 
specifi 
cațiile 
tehnice 

Lucrări de 
reparații curente 

ale edificiului 
SSC Drochia din 

str. Independenței, 
nr. 31, or. Drochia 

„Rosivid Construct” 
SRL 717 110,41  

 
 

--/-- 

- - 

„Credo Industry” 
SRL 884 036,08 + - 

„7 Servicii 
Imobiliare” SRL 890 236,06 + + 

„Drostal” SRL 946 370,76 În așteptare 
 

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

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 

08.06.2022 „Rosivid 
Construct” 

SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, ASP 
a solicitat operatorului economic 
„Rosivit Construct” SRL să 
prezinte până la data de 
10.06.2022 (inclusiv) clarificări 
cu privire la următoarele 
aspecte: 
- care este cauza faptului că 
operatorul economic a omis 
depunerea cererii de participare, 
ce urma a fi completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 
standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri și 
servicii, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021, solicitată de 
către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire, cu 
suplinirea documentului 
respectiv (după caz); 
- care este cauza indicării în 
poziția nr. 69 din Devizul de 
cheltuieli (F7) a următorului text 
„CK23A. Ferestre din mase 
plastice cu unul sau mai multe 

Operatorul economic a 
prezentat răspuns până la 
expirarea termenului-limită, 
indicând faptul că „studiind 
materialele depuse în cadrul 
procedurii de achiziție într-
adevăr s-au stabilit unele 
necompletări la dosar cît și 
unele erori și omisiuni 
gramaticale. Totodată,  
operatorul economic ”Rosivid 
Construct” SRL vă asigură că, 
aceste erori și omisiuni nu pot 
afecta în viitor executarea de 
bună credință a obligațiilor 
asumate în baza contractului 
de achiziție. […] La caz 
operatorul economic Rosivid 
Construct SRL la necesitate 
este disponibil de a înlătura 
neajunsurile depistate prin 
completarea materialele și 
corectarea erorilor 
gramaticale.” 
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canaturi la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
avind suprafata tocului pina la 
1,00mp inclusiv”, în timp ce 
autoritatea contractantă, conform 
documentației de atribuire, a 
solicitat „CK33A. Dispozitiv 
automat pentru închiderea 
ușilor”; 
- care este cauza indicării în 
ordinul de plată prezentat în 
ofertă a destinației plății 
„Garanție de bună execuție a 
achiziției comerciale nr. 
21056418 din 18.05.2022”, în 
timp ce autoritatea contractantă, 
conform documentației de 
atribuire, a solicitat depunerea 
unei garanții pentru ofertă. 

14.06.2022 „Rosivid 
Construct” 

SRL 

În contextul scrisorii de 
solicitare a clarificărilor nr. 
06/03-SAP/264 din 08.06.2022, 
[…], precum și în temeiul 
răspunsului oferit de către 
operatorul economic „Rosivid 
Construct” SRL la data de 
10.06.2022, ASP a solicitat 
prezentarea până la data de 
16.06.2022 (inclusiv) a 
clarificărilor cu privire la 
următorul aspect, și anume, ASP 
a solicitat operatorului economic 
de a explica detaliat în ce 
constau erorile/omisiunile 
comise în oferta prezentată prin 
intermediul SIA RSAP 
(MTender), cu suplinirea 
documentelor omise (după caz). 

Operatorul economic a 
prezentat răspuns până la 
expirarea termenului-limită, 
menționând faptul că „-  cauza 
omiterii depunerii de 
participare conform Anexei 
Nr.7, la documentatia standart 
solicitata de catre autoritatea 
contractanta a fost: greseala 
tehnica (scaparea din  
vedere)  la  indeplinirea  
documentelor si  incarcarea  in  
sistem.  Pentru  aceasta  
reemitem Anexa Nr.7 
completata si semnata 
(anexam). 
-   cauza  indicarii  in  pozitia  
nr.69  din  Devizul  de  
cheltuieli  (F7)  a  textului 
,,CK23A. Ferestre din mase 
plastice cu unul sau mai multe 
canaturi…’’ in loc de textul  
,,CK33A  Dispozitiv  automat  
pentru  inchiderea  usilor’’  
este:  greseala  mecanica  a  
devizierului in timpul 
elaborarii devizelor de  
cheltuieli, dar SRL ,,Rosivid 
Construct’’, isi  asuma  
responsabilitatea  executarii  
lucrarilor  conform  caietului  
de  sarcini  astfel neluind in 
consideratie pozitia gresita 
,,CK23’’la indeplinirea 
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Procesului-Verbal pentru 
lucrarile executate. 
-  ceea ce tine de ordinul de 
plata prezentat in oferta de 
destinatiei platii ,,Garantie  
de  buna  executie’’  in  loc  de  
,,Garantie  pentru  oferta’’  
este  greseala  contabila,  dar  
totodata  mentionam  ca  
conform  ordinului  de  pata,  
banii  au  ajuns  pe  contul  
ASP,  cu valoarea  de  2%  din  
suma  ofertei. (La  solicitare  
putem  sa  reemitem  o  noua  
garantie pentru oferta).” 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Rosivid Construct” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), nu se acceptă oferta 
operatorului economic „Rosivid Construct” SRL, deoarece aceasta nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume, în 
poziția nr. 69 din Devizul de cheltuieli (F7), operatorul economic a 
indicat  următorul text „CK23A. Ferestre din mase plastice cu unul sau 
mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind 
suprafata tocului pina la 1,00mp inclusiv”, în timp ce autoritatea 
contractantă, conform documentației de atribuire, a solicitat „CK33A. 
Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor”. Totodată, în urma 
clarificărilor solicitate, operatorul economic nu a oferit un răspuns 
explicit cu privire la modul de executare și costul lucrărilor prevăzute în 
poziția nr. 69. 
Totodată, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 
131/2015, nu se acceptă oferta operatorului economic „Rosivid 
Construct” SRL, deoarece ofertantul nu îndeplinește cerințele de 
calificare și selecție - în urma clarificărilor solicitate cu privire la cauza 
omiterii și a suplinirii documentului obligatoriu „Cererea de 
participare”, a prezentat un document ce conținea semnătura electronică 
cu data de 16.06.2022, termenul-limită de depunere a ofertelor fiind data 
de 27.05.2022, ceea ce demonstrează faptul că neprezentarea acestuia în 
documentele ofertei nu constituie o eroare de ordin tehnic. 

„Credo Industry” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„Credo Industry” SRL, deoarece aceasta nu corespunde cerințelor 
expuse în documentația de atribuire, și anume, Formularele F3, F5, F7 
din Devizul de ofertă au fost întocmite cu abateri de la prevederile 
actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea 
devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” 
– operatorul economic a exclus cheltuielile limitate pentru transportarea 
materialelor – cota maximă pentru localitatea respectivă fiind de 10%. 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 

reparații curente 
ale edificiului 
SSC Drochia 

din str. 
Independenței, 

nr. 31,  
or. Drochia 

 
„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 
 
 
 

--/-- 
 
 
 
 

 
 

890 236,06 
 
 

890 236,06 
 
 
 
 

 
 

1 068 283,27 
 
 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Rosivid Construct” SRL  
 

30.06.2022 

 
 

SIA RSAP 
Poşta electronică 

„Credo Industry” SRL 

„7 Servicii Imobiliare” SRL 

„Drostal” SRL 
 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea  
operatorul

ui  
economic 

 

Întrepri
nderea 

Cu 
capital 

au 
tohton/ 

cu  
capital 
mixt/as
ociere/

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de  
valabilitat

e al 
contractu 

lui/ 
acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 

- Nr. 
841 14.07.2022 

45400
000-1 890 236,06 

 
 

1 068 283,27 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                 Gheorghe POJOGA 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului privind achiziţionarea  

pieselor de schimb pentru mentenanţa tehnică şi repararea mijloacelor de calcul 
 

Nr. 131/22 din 14.07.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică şi 
repararea mijloacelor de calcul 

Cod CPV 30237000-9 
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-1648812782716 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1648812782716?tab=contract-
notice 
Data publicării: 01.04.2022 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achiz
itii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice  

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

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

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 745 625,34 

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.achizitii.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor  4 aprilie 2022, 08:17 
Denumirea operatorului 
economic 

SIA RSAP MTender 

Expunerea succintă a solicitării 
de clarificare 

 Documente Obligatorii  
Întrebare:Buna ziua.Conform HG212/2018 (EEE) 
autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de 
achiziții publice pentru procurarea de produse de 
echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să 
solicite de la operatorii economici, interesați să depună 
oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” 
drept dovadă a conformării reglementărilor. Reesind din 
premiza ca in cadrul licitatiei se solicita inclusiv 
echipamente vizate de acest Regulament (Mouse, 
Keyboard, etc.), rugam sa ne confirmati obligativitatea 
detinerii Certificatului cu nr. de Inregistrare in Lista 
Producatorilor EEE pentru ofertanti. Va multumim anticipat 
pentru raspuns. 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. La etapa depunerii ofertelor, autoritatea 
contractantă nu impune obligativitatea de a deţine un astfel 
de număr pentru ofertanţi. 

Data transmiterii 4 aprilie 2022, 08:51 
 
Data solicitării clarificărilor  4 aprilie 2022, 08:19 
Denumirea operatorului 
economic 

SIA RSAP MTender 

Expunerea succintă a solicitării 
de clarificare 

Documente Obligatorii 
Întrebare: Buna ziua. Conform HG586/2020 (BA) 
autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de 
achiziții publice pentru procurarea de produse de Baterii si 
Acumulatori (BA) urmează să solicite de la operatorii 
economici, interesați să depună oferte, numărul de 
înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a 
conformării reglementărilor. Reesind din premiza ca in 
cadrul licitatiei se solicita inclusiv echipamente vizate de 
acest Regulament (Acumulatori, Baterii, etc.), rugam sa ne 
confirmati obligativitatea detinerii Certificatului cu nr. de 
Inregistrare in Lista Producatorilor BA pentru ofertanti. Va 
multumim anticipat pentru raspuns. 

Expunerea succintă a răspunsului  La etapa depunerii ofertelor, autoritatea contractantă nu 
impune obligativitatea detinerii certificatului cu nr. de 
inregistrare in Lista Producatorilor BA pentru ofertanti. 

Data transmiterii 4 aprilie 2022, 08:5 

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

 
5. Până la termenul-limită (data 11.04.2022, ora 10:00), cu finalizarea licitației electronice la 
data de 12.04.2022, ora 14.42, au depus oferte 4 (patru) ofertanți: 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici: 

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„BTS Pro” 

S.R.L. 
„Accent 

Electronic” 
S.A. 

„Vesta” 
S.R.L. 

„Triomac” 
S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică neprezentat prezentat prezentat neprezentat 
Propunerea financiară neprezentat prezentat prezentat neprezentat 
DUAE neprezentat prezentat prezentat neprezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) nu s-a solicitat 

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

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

neprezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 

neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” S.R.L. 1008600061565 - 

2 „Accent Electronic” S.A. 1003600023124 - 

3 „Vesta” S.R.L. 1003600133151 - 

4 „Triomac” S.R.L. 1006606001224 - 
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standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de 
către operatorul economic 
Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, 
completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic 

neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

Deţinerea de Service Centru local 
autorizat de către producătorul 
bunului solicitat sau dispunerea de 
un contract cu Service Centru 
respectiv pentru asigurarea 
deservirii bunurilor aflate la 
garanţie, pentru loturile nr. 1-5, 9-14 
- Copia documentului confirmativ 
emis de către producătorul bunului 
sau 
alte confirmări (prezentată/e în 
limba română sau cu traducere în 
limba română cu semnătura și 
ștampila traducătorului autorizat),  
sau 
copia contractului, ce atestă relații 
contractuale cu Service Centru 
local autorizat. 
   Copiile în format electronic de pe 
documentele pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentele confirmate prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic. 

neprezentat prezentat1 neprezentat neprezentat 

*Experiență specifică în livrarea 
bunurilor similare (art. 22 alin. (1) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind 
achizițiile publice), pentru loturile 
nr. 1-5, 9-14 - Declarație privind 
lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată conform 
Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021. 

neprezentat prezentat *neprezentat neprezentat 



5 
 

Prestările de servicii se confirmă 
prin prezentarea unor certificate/ 
documente (facturi fiscale) emise 
sau contrasemnate de către 
beneficiarii de servicii. 
Copiile în format electronic de pe 
documentele pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentele confirmate prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic. 
*Persoană juridică înregistrată în 
Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

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

neprezentat prezentat *neprezentat neprezentat 

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

neprezentat prezentat *neprezentat neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 

de 
măsură 

Corespun
derea cu 

cerin 
țele de 

calificare 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică şi repararea mijloacelor de calcul 
Lotul nr. 1 
Acumulator 
pentru UPS 

„BTS Pro” S.R.L. 142 368,00  
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
 

640 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 
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12V 7,2 AH 
F2 

„Accent Electronic” 
S.A. 

142 400,00 + - 

„Vesta” S.R.L. 203 200,00 - Nu s-a 
examinat 

Lotul nr.2 
Acumulator 
pentru UPS 
12V 12 AH 

„BTS Pro” S.R.L. 12 419,75  
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
35 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

12 425,00 + + 

„Vesta” S.R.L. 23 677,50 În aşteptare 

 
Lotul nr.3 
Acumulator 
pentru UPS 
12V 5 AH  
 

„BTS Pro” S.R.L. 49 485,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
300 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

49 500,00 + - 

„Vesta” S.R.L. 118 350,00 - Nu s-a 
examinat 

 
Lotul nr.4 
Acumulator 
pentru UPS 
12V 7 AH F1 

„Accent Electronic” 
S.A. 

9 700,00  
40 buc. 

+ - 

„BTS Pro” S.R.L. 12 126,00 Lipsesc documentele 
ofertei 

„Vesta” S.R.L. 12 700,00 - Nu s-a 
examinat 

Lotul nr.5 
Cooler  
(original sau 
echivalent) 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.6 
Relay D280A-
R002A 
G0020A/02 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.7 
Relay O/E/N 
68-12-
2AE(450-
2150A 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.8 
Relay 
RT424012 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.9 
RAM 4 GB 
DDR3 

„BTS Pro” S.R.L. 3 547,80 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
12 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Triomac” S.R.L. 3 550,00  
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

3 580,00 - Nu s-a 
examinat 
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Lotul nr.10 
Mouse USB 

„BTS Pro” S.R.L. 3 005,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
100 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Triomac” S.R.L. 8 500,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

9 500,00 + - 

Lotul nr.11 
Keyboard 
USB 

„Triomac” S.R.L. 2 940,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
60 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„BTS Pro” S.R.L. 4 164,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

11 200,00 + + 

Lotul nr.12 
HDD SSD 256 
Gb 

„BTS Pro” S.R.L. 18 075,75 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
35 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Triomac” S.R.L. 25 200,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.13 
HDD SSD 128 
Gb 

„BTS Pro” S.R.L. 13 258,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
40 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Triomac” S.R.L. 14 400,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.14 
Disc DVD-R 
4,7 Gb 

„BTS Pro” S.R.L. 2 850,00  
Vizualizat doar 

pe MTender 

1000 
buc.  

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.15 
Cablu USB2.0; 
1,8 m 

„Triomac” S.R.L. 1 600,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
100 buc. 

Lipsesc documentele 
ofertei 

„Accent Electronic” 
S.A. 

2 166,67  + + 

„BTS Pro” S.R.L. 2 465,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

În aşteptare 

Lotul nr.16 
Cablu USB  
2.0 micro 

„BTS Pro” S.R.L. 
 

135,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
10 buc.  

Lipsesc documentele 
ofertei 

Triomac” S.R.L. 140,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.17 
Baterie 
CR2032 

Triomac” S.R.L. 600,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
150 buc.  

Lipsesc documentele 
ofertei 
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„BTS Pro” S.R.L. 697,50 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.18 
Keyboard 
sticker 

Triomac” S.R.L. 1 500,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
100 buc.  

Lipsesc documentele 
ofertei 

„BTS Pro” S.R.L. 1 835,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.19 
Casetă cu 
bandă de 
etichete 
originală 
Brother 
TZ/TZe-241 

„BTS Pro” S.R.L. 
 

15 790,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

 
 

50 buc.  

Lipsesc documentele 
ofertei 

Triomac” S.R.L. 15 800,00 
Vizualizat doar 

pe MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei 

Lotul nr.20 
Blocul de 
alimentare 
(GST90A24-
P1J) AC/DC 
Adapter 24V, 
3.75A maxim, 
90W maxim, 
(pentru Q-
Matic Intro) 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.21 
Blocul de 
alimentare 
(GST60A24-
P1IR) AC/DC 
Adapter 24V, 
2.5A maxim, 
60W maxim, 
Input Range 
100 to 240 
VAC, AC inlet 
C14/C8 
(pentru Q-
Matic 
LED924) 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.22 
Radioelemente 
în asortiment 
(circuite 
integrate) 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr.23 
Radioelemente 

Achiziţia nu a avut loc 
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în asortiment 
(condensator) 
Lotul nr.24 
Radioelemente 
în asortiment 
(siguranța) 

Achiziţia nu a avut loc 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
10.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accent 
Electronic S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, s-a solicitat 
prezentarea explicaţiilor cu privire la următoarele 
aspecte:  
1) pentru Lotul nr. 1 (Acumulator pentru UPS 12V 7,2 
AH F2) a fost solicitată ”greutatea - minim 2,35 kg”. 
De menţionat că, în formularul Specificaţii tehnice 
Anexa nr. 22 operatorul economic a indicat „Model – 
Sven SV 1272” şi  producătorul „Sven”. Or, în urma 
verificărilor pe site-ul (https://www.sven.fi/ru/ 
catalog/storage_battery/sv1272.htm, s-a constatat că, 
greutatea bunului indicată pe site este  de 2,15kg. 
Solicităm să precizați  care este greutatea, conform 
caracteristicilor tehnice (indicate în paşaportul tehnic), 
a bunului propus pentru lotul dat. 
2) pentru Lotul nr. 3 (Acumulator pentru UPS 12V 5 
AH) a fost solicitată ”greutatea - minim 1,75 kg”. De 
menţionat că, în formularul Specificaţii tehnice Anexa 
nr. 22 operatorul economic a indicat „Model – Sven SV 
1250” şi  producătorul „Sven”. Or, în urma verificărilor 
pe site-ul (https://www.sven.fi/ru/ 
catalog/storage_battery/sv1272.htm, s-a constatat că, 
greutatea bunului indicată pe site este de  1,5 kg. 
Solicităm să precizați care este greutatea, conform 
caracteristicilor tehnice (indicate în paşaportul tehnic), 
a bunului propus pentru lotul dat.  
3) de către autoritatea contractantă a fost solicitat 
„Deţinerea de Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un 
contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea 
deservirii bunurilor aflate la garanţie”. Astfel, în 
informaţia prezentată de către operatorul economic, cu 
trimitere la site-ul (http://accent-
service.md/authorization) lipseşte informaţia cu privire 
la deservirea tehnică pentru „Silicon Power”, 

Răspunsul a 
fost prezentat 
de către 
operatorul 
economic, 
până la 
expirarea 
termenului- 
limită, 
conform 
cerinţei 
solicitate. 
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10.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accent 
Electronic S.A. 

 
 
 
 
 
 

producător indicat pentru Lotul nr. 9 (RAM 4 GB 
DDR3). Solicităm să prezentaţi informaţie 
confirmativă privind oferirea asistenței tehnice a 
producătorului ”Silicon Power” prin centrul de 
deservire. 
Totodată, autoritatea contractantă a solicitat pentru 
Lotul nr. 9 (RAM 4 GB DDR3), iar operatorul 
economic a propus „denumirea bunului”: Lotul nr. 9 
(RAM 4 GB), iar în „specificația tehnică deplină 
propusă de către ofertant” indică - RAM 4 GB DDR3-
1600. Pentru constatarea modelului bunului, solicităm 
să indicaţi denumirea exactă a bunului propus.  
4) pentru Lotul nr. 10 operatorul economic a propus 
”Logitech M90, Optical Mouse, Dark, USB”. Pentru 
constatarea corespunderii parametrilor tehnici propuşi, 
solicităm să prezentaţi copia paşaportului tehnic a 
bunului propus și web-link pe site a producătorului 
pentru verificare. 
5) pentru Lotul nr. 15 a fost solicitat (Cablu USB2.0; 
1,8 m), iar operatorul economic a propus „denumirea 
bunului”: Lotul nr. 15 (Cablu USB2.0 micro;). 
Solicităm să precizați care este denumirea deplină a 
bunului.   
 
 
 
În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice (Legea nr. 
131/2015), solicită prezentarea explicaţiilor cu privire 
la informaţia prezentată în formularul Specificaţii de 
pret – Anexa nr. 22, şi anume,  pentru Lotul nr. 4 
(Acumulator pentru UPS 12V 7,2 AH F1) autoritatea 
contractantă a solicitat „Clema- F1” (îngustă), dar 
operatorul economic a oferit „Clema- F2” (largă), fapt 
constatat în urma verificării bunului pe site-ul 
(https://www.sven.fi/ru/ 
catalog/storage_battery/sv1272.htm. Astfel, solicităm 
să precizați  care este tipul de clemă, conform 
caracteristicilor tehnice (indicate în paşaportul tehnic) 
ale bunului propus pentru lotul respectiv. 
 Totodată, pentru Lotul nr. 4, în formularul Specificaţii 
de pret – Anexa nr. 22, autoritatea contractantă a 
menţionat „soluţionarea cazurilor de garanţie în termen 
de până la 30 de zile lucrătoare”, iar operatorul 
economic nu a făcut nici o referire la menţiunea 
solicitată în formularul Specificaţiilor de pret prezentat. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Răspunsul a 
fost prezentat 
de către 
operatorul 
economic, 
până la 
expirarea 
termenului 
limită, 
conform 
cerinţei 
solicitate. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
Accent Electronic S.A 

„BTS Pro” S.R.L. 
Triomac” S.R.L. 

Conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice (Legea 131/2015) nu 
se acceptă ofertele operatorilor economici „Accent 



11 
 

„Vesta” S.R.L. 
 

Electronic” S.A. pentru lotul nr. 9 şi „Vesta” S.R.L. pentru 
loturile nr. 1, 3 şi 4, deoarece ofertanţii nu îndeplinesc 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume: 
          1) Operatorul economic „Vesta” S.R.L. nu a 
prezentat confirmarea privind „deţinerea de Service 
Centru local autorizat de către producătorul bunului 
solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru 
respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la 
garanţie, pentru loturile nr. 1-5, 9-14”, conform cerinţelor 
stabilite în documentaţia de atribuire. 
           2) Operatorul economic „Accent Electronic” S.A. 
nu a prezentat confirmarea privind „deţinerea de Service 
Centru local autorizat de către producătorul bunului 
solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru 
respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la 
garanţie, pentru loturile nr. 1-5, 9-14”,  conform cerinţelor 
stabilite în documentaţia de atribuire, şi anume pentru 
produsul „Silicon Power”, propus pentru lotul nr. 9.  
            Concomitent, conform prevederilor art. 69 alin. (6) 
lit. a) din Legea nr. 131/2015  nu se acceptă ofertele 
operatorilor economici „BTS Pro” S.R.L. pentru Loturile 
nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 şi 19, şi 
„Triomac” S.R.L. pentru Loturile nr. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18 şi 19, deoarece ofertanţii nu îndeplinesc 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, pe SIA RSAP 
MTender nu se regăsesc ofertele acestora, fiind vizualizat 
doar clasamentul şi suma ofertei. 
Totodată, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 
131/2015, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„Accent Electronic” S.A., deoarece oferta acestuia nu 
corespunde cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire, 
după cum urmează: 
1) pentru lotul nr. 1 (Acumulator pentru UPS 12V 7,2 AH 
F2) bunul propus, „conform paşaportului tehnic, Modelul 
– Sven SV 1272”, care a fost indicat în formularul 
specicaţii tehnice Anexa nr. 22, are greutatea  de 2,15 kg, 
iar de către autoritatea contractantă a fost solicitat 
„greutatea – minim 2,35 kg”; 
2) pentru lotul nr. 3 (Acumulator pentru UPS 12V 5 AH) 
bunul propus, „conform paşaportului tehnic, Modelul – 
Sven SV 1250”, care a fost indicat în formularul specicaţii 
tehnice Anexa nr. 22, are greutatea  de 1,5 kg, iar de către 
autoritatea contractantă a fost solicitat „greutatea – minim 
1,75 kg”; 
3)  pentru lotul nr. 4 (Acumulator pentru UPS 12V 7 AH 
F1), a fost solicitat bun cu tipul de „Clema – F1 (îngustă)”, 
iar operatorul economic a oferit cu „Clema – F2 (largă)”. 
4) pentru lotul nr. 10 (Mouse USB), operatorul economic 
a propus bun „Logiteh M90 Optical Mouse, Dark, USB”, 
care este compatibil cu „Windows 7”, iar de către 



12 
 

autoritatea contractantă a fost solicitată „compatibilitate  - 
Windows 7, 8 şi 10”. 

 
 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 
Pentru un singur lot □     
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi ✓ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut ✓                     
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                    
Cel mai bun raport calitate-cost □           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Piese de schimb pentru mentenanţa tehnică şi repararea mijloacelor de calcul 

1 Lotul nr. 2 
Acumulator pentru 
UPS 12V 12 AH 

Accent 
Electronic 

S.A. 

35 buc.  355,00 12 425,00 14 910,00 

2 Lotul nr. 11 
Keyboard USB 

60 buc.  186,67 11 200,20 13 440,24 

3 Lotul nr. 15 
Cablu USB2.0; 1,8 m 

100 buc.  21,67 2 167,00 2600,40 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  

Se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea pieselor 
de schimb, mentenanţa tehnică şi repararea mijloacelor de calcul în temeiul prevederilor: 

- art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice pentru Loturile nr. 
5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23 şi 24, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă. 
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- art.71 alin. (1) lit. c) din Legea prenotată pentru Loturile nr.1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18 şi 19, deoarece niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile  de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire; 

- art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța trei din Legea prenotată pentru Loturile nr. 1, 3, 4 şi 10, 
deoarece ofertele nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire. 

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

 
Denumirea operatorului economic 

 
Data transmiterii  

 
Modalitatea de transmitere  

„BTS Pro” S.R.L. 30.06.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

„Accent Electronic” S.A. 

„Vesta” S.R.L. 

„Triomac” S.R.L. 

 
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 □ 

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumi 
rea  

operatorul
ui  

economic 
 
 
 
 
  

Între
prin 

derea 
Cu ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  

capita
l mi 

xt/aso
ciere/

Cu 
capi 
tal 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-cadru 
 
 
  

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 
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„Accent 
Electronic” 

S.A. 

- Nr. 
842 14.07.2022 30237

000-9 25 792,20 
 

30 950,64 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și 
soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 

 

Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                       Gheorghe POJOGA 
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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.    1  din . 18.07.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:  

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Taraclia 
Localitate Or. Taraclia 
IDNO 1007601010312 
Adresa Str. Ștefan cel Mare,59 
Număr de telefon 029425983 
Număr de fax 029423542 
E-mail oficial  economica.05@mail.ru  
Adresa de internet www.raiontaraclia.md  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Snejana Caireac(029425983/069229390), 
economica.05@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 Профилированние с добавлением  щебня  а/дорог  р-на 
Тараклия 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Preţul cel mai scăzut   

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

Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1656335234682 

Link-ul: 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21059089/lot/11584438   
Data publicării: 27.06.2022   

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: 
https://raiontaraclia.md/gos-zakupki 

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) 583 348,30 
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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/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 11.07.2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.  SRL DAGBILCOM 1009603000238 Pucal Anatoli 
2. SRL «Liaicul» 1003610002698 Tulus Dmitri  
3. SA „Orizontul-Lux” 1003603009332 Boiatiuc Alexandr 

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

de către operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL «Liaicul» SRL «Dagbilcom» SA „Orizontul-Lux” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă  (după caz) --- --- --- 

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

Devizele formele F3, F5, F7 prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat 
Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat 
Graficul de executare a lucrIrilor prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind experienţa similar prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico – profesională 
a dirigintelui de șantier 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrării persoanei juridice, in 
conformitate cu prevederile legale din țara 
in care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat 
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Certificate de efectuare sistematica a platii 
impozitelor, contributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar vizat și înregistrat 
de organele competente 

prezentat prezentat prezentat 

Garantia pentru calitatea lucrarilor executate prezentat prezentat prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Профилированние 
с добавлением  
щебня  а/дорог                   
р-на Тараклия 

SRL Dagbilcom 569 457,76 1 + + 
SRL «Liaicul» 549 304 1 + + 
SA „Orizontul-Lux” 556 198,30 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) 
 

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) 
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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   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Профилированние с 
добавлением  щебня  а/дорог                   
р-на Тараклия 

SRL«Liaicul» 1 549 304 549 304 659169 

 
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 Liaicul 12.07.2022 liaicul-srl@list.ru  
SRL Dagbilcom 12.07.2022 dagbilcom@mail.ru  
SA „Orizontul-Lux” 12.07.2022 orizontullux@gmail.com  
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 
 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

N
um

ăr
ul

 
și

 d
at

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui
/a

co
r

du
lu

i-c
ad

ru
 

C
od

 C
PV

 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL Liaicul Cu capital 
autohton 45 18.07.2022 

45
20

00
00

-9
 

549 304 659169 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 fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 

NU 

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

                   ---_____________ 
(indicați suma cu TVA) 

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

--- 

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

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

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: 
 

 
Președinte al raionului Taraclia                          PASLARI  I. 

 
L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

                                                        Nr. 10 din  08.07.2022   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Iargara 
Localitate Or.Iargara 
IDNO 1007601004250 
Adresa Or.Iargara raionul Leova 
Număr de telefon 026363153 
Număr de fax 0266363236 
E-mail oficial  iargaralv@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ciobotari Marina 026363153 

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 Achizitionarea produselor alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21058133 
Link-ul ocds-b3wdp1-MD-1654856675697 
Data publicării: 10.06.2022 

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 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654856675697
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Sursa de finanțare 
✓ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget 

CNAS; □Surse externe; □Alte surse: Surse 
proprii. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 163252,00 
 

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) 

[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 28.06.2022 , ora 14:00 ), au depus oferta  7  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Lapmol 1002600024308  
2 I.I. Sinteacova Svetlana 1008611000021  
3 Nobil Prest SRL 1012600021038  
4 Slavena Lux SRL 1002600003240  
5 Baguette SRL 1014600037741  
6 Virticus Grup SRL 1008600046719  
7 CC Nivali Prod SRL 1006600010112  

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL Nobil 

Prest 
I.I. 

Sinteacova 
Svetlana 

SRL 
Lapmol 

SRL 
Baguette 

CC Nivali 
Prod SRL 

SRL 
Slavena 

Lux 

Virticus 
Grup SRL 

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

Propunerea 
tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

       



3 
 

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

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Date despre 
participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta, inclusiv 
specificatia 
tehnica si pret 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia 
sanitar veterinara 
pentru unitatea 
de transport sau 
pasaportul 
sanitar al 
transportului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
efectuare 
sistematica a 
platilor 
impozitelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

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

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 
Lot1 
Produse 
Diverse 

Slavena Lux SRL 39999.00  + + 
Baguette SRL 40000.00  + + 
Nobil Prest SRL 41613.91  + + 

Lot 2  
Oua 

SRL Slavena Lux 1749.00  + + 
SRL Nobil Prest 1750.00  + + 
SRL Baguette 2500.00  + + 

Lot 3  
Peste 

SRL Slavena Lux 3400.00  + + 
SRL Nobil Prest 3588.40  + + 
SRL Baguette  3609.75  + + 

Lot4 
Legume si 
fructe 

Nobil Prest SRL 35121.94  + + 
Baguette SRL  35490.00  + + 
I.I. Sinteacova 
Svetlana 

35493.22  + + 

Lot5 
Produse 
lactate 

SRL Lapmol 44589.00  + + 
SRL Baguette 44589.60  + + 
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Lot6  
Carne 

Virticus Grup SRL 43056.38  + + 
SRL Nobil Prest 43439.00  + + 
SRL Slavena Lux 50616.38  + + 
CC Nivali Prod SRL 50936.38  + + 
SRL Baguette 55433.20  + + 

 

* 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 
Lot1 Baguette SRL Preturi ridicate 

Nobil Prest SRL Preturi ridicate 
Lot2 Nobil Prest SRL  Preturi ridicate 

Baguette SRL Preturi ridicate 
Lot3 Nobil Prest SRL Preturi ridicate 

Baguette SRL Preturi ridicate 
Lot4 Baguette SRL Preturi ridicate 

I.I. Sinteacova Svetlana Preturi ridicate 
Lot5 Baguette SRL Preturi ridicate 
Lot6 Nobil Prest SRL Preturi ridicate 

SRL Slavena Lux Preturi ridicate 
CC Nivali Prod SRL Preturi ridicate 
SRL Baguette Preturi ridicate 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

✓ Pentru fiecare lot      

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

✓ Preţul cel mai scăzut                        

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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12. 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) 
Produse 
diverse 

Slavena Lux 
SRL 

  39999.00 47258.00 

Oua Slavena Lux 
SRL 

  1749.00 2090.00 

Peste Slavena Lux 
SRL 

  3400.00 4080.00 

Legume si 
fructe 

Nobil Prest 
SRL 

  35121.94 39316.00 

Produse 
lactate 

SRL Lapmol   44589.00 48631.13 

Carne Virticus Grup 
SRL 

  43056.38 51667.68 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Nobil Prest 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail  
I.I. Sinteacova Svetlana 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Lapmol 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Slavena Lux 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Virticus Grup 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Baguette 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 



6 
 

CC ,,Nivali Prod,, SRL 30.06.2022 SIA RSAP , e-mail 

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

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 

SLAVENA 
LUX SRL 

 Nr. 52 din 
08.07.2022 

15800000-6 45148.00 53428.00 30.09.2022 

NOBIL 
PREST SRL 

 Nr. 53 din 
08.07.2022 15800000-6 35121.94 39316.00 30.09.2022 

SRL 
LAPMOL 

 Nr. 54 din 
08.07.2022 15800000-6 44589.00 48631.13 30.09.2022 

SRL 
VIRTICUS 
GRUP 

 Nr. 55 din 
08.07.2022 15800000-6 43056.38 51667.68 30.09.2022 

 
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) 
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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. 

                        Eugeniu Mutaf







































Denumirea autorititii contractante lMSP Institutul de MedicinЁ Urgепtй
Locslit8te Mun. Chiqinйu
IDNo l003б00l52606
Adresa Str. Тоmа СiоrЬi, 1

Numir de t€lеfоп 022_250-809
Nчmir de fax 022-250-809
E-maii olicial achizitii@urgenta.md
Аdrеsа de internet

Sегчiсiчl achizitii publiceРеrsоапа de сооlзсt(пuпе, рrепuпе, telefon, е-паil)

l

DARE DE SEAMA
de аtriьчiге а contractului de achizi !ii рuЫiсе

Nr. l din 19.07:2022

l)ate сч гiчirе la autoritatea contractsnti;

7 Date сч riчirе la rосеdчга de atribuire:

Сlагifiсiri рriчiпd documenta{ia de atribuire:

l),tя ýoli.ilдrii cl,rifi .lrilor ] l,05,2022
DCBomirar орaгrtоrч|оi acooomic

Expuncrcr succinti i solicittrii d. cltrificrrt iп tlenlia сеlог interessli, Penlru s va oferi чп produs саliиliч le un pret accesibil, пrgirп sa
modificsli volumul din 6-8ml la 6-9ml, va mшtlчmеsс pentru hlеlе8еrе,

}]tрчпеrсl ýuccintl п rlspunýului Solicitёrn reýp€ctuos sd чё conformsti сегiпtе|оr indioate in dосцmспt&|iФ, се au foýl йtocmitc iл
confo.miвte eu necoýitД{il€ inýtifuti€i. О zi fiчmоаýi

Dдtя lrffosmilerii з 1,05 2022

Drtr ýoliciti.ii сl8rifiсiйlоr .] 1,05,2022

Dcnumiгe! opealtofillUi economic
IIрчпсrсi ýuccintl i ýolicitlrii dc clrrific.rt Rчпа Ziua, Anuntolde participaФ in fоrmаl РГ)F nu соrеsрчпdс pro(edurii рuЫiсslс,
Irr,чпеrеr ýuc(intll е .Isr}ппýUtui Au fosl opcmte mоdifiсtгi, vа rчgаm sД rcvizuili documcntalia, О 2i frumoaýi
Dsta trinýmitcrii ] L05,2022

Delз ýolicilrrii clarifi clrilor 01,06,2022
Dcnumirca орсratоrчlчi croBomic

Etpune.G. sOccirtl, ýolicitarii d. clrrificr..
Вчпs zius! Vslоsrеs estimativa eýte fmrte jоss pentп consumrbile, гevi7лiti сопtгsсtеlе cAPcS si
procedurile de sсhizitii cale sч lмi fosl. vs rugаm ýs modificsli чslо&rоа estiпlativs ропtru s пч

rcpots рrосеdчrs dsts incs odata. Multumim!

Е!рчп...r ýчссiоб д r:iýрчпýчlчi
vdодт€i eýtimativa indicsý соrcýрчпdс bugctului alocat D€ntnr рrоссdч,а dattr, ln cszul lп саrе
co.eýpundcli, vi rч8Дm ýtr чД confo.moli cerinlclor!

D!tд rгдпsmil.rii 0l 06 2022

Tipul рrосеdчrii de striЬцirе aplicate Licitalie deschisd
Procedura de асhйiliе repctati (clupd caz) da
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/acordului-
саdrч I]uпчri

Obiectul schiziliei Reactive 9i consumabile de laborator 3

cod сРv 3з600000-6 - Produse fагmасечtiсе
Ехрчпегеа motivului/temeiuIni privind аlеgеrеа

1_1ч,lг]_]Nr: l2|057з38ь I 1fб

Data publicdrii : 3а.05.2О22
Рlаtfоrmа de achИtii publice utilizatД

Ргосеdчга а fost iпсlчsý in plsnul de 8chizitii publice а
,utoritДtii contractante Link-uI catre planul de achizilii publice рчЫiсаt:

https://wý w.urgenta.lndlachizi%C89ir9Biipublice,html

Data: ВАР пr. 73 din 21.09.2021
Апuп1 de intentie publicst in ВАР Иupd caz)

Link-ul: https://tender.цov.mdlro/bap

пu
Tehnici 9i instrumente ýpecifice de atribuire
(dupd caz)

Buget de sИt, sшsе рrорriiýчrýs de fiпап!дrе

Vrlоа rед estimatб (ei, fird ТVД) l75 904.00 lei

www.uгgenta.md

rvrv,lv. ас h iz it ii . nrd



D.tr ýolititiirii cIr.ific!rilor 02,06,2022
I).пчmirса орсгitоrцlчi .сопоmi.
Еrрчпсr.t sucaiпlil а зolicitaaii de chrificrft Вчпs ziua! se va sccepta pentru Тоliсlоsпе: Ambslaj l0 ml репtrч l00 doze? Multumim!

Erp!nc.et ýl!ccintI . lIsрчпзчlчi

l}unA zilrs. Descгierea tоhпiсД s fost indicaи ln оопfогrпitаtе сцоеriпlе iпStituliei, oferls dcpusa de
operatorul cconomic чrmеаzi за coToýpundil ýýriлlсlоr sutoritй(ii сопtrsсtsпtе- 1n caart in care
dispuneli de чл bun се iпtrчпеýtе ра.шпсtrii solicitsfi, va rч8im sa depuneli oferts, altmin!€ri, sД nu
ne imponeti рsrаmеtrii bunului dc carc diýpun€li l)vs. Mullumim,

Drtl (rlпýпi{.rii l)7 06,2022

02,06.2022
Daпцmirеа opel!tolulцi tсопоfi ic

f,tрчпеr.r stlccinti r зolicitl.ii dC clrrifiсlrc
Вчпs zius! ýе чs sссерls pentru selul de Glucoza чrmstоrii psгametrii I Metods de dеtеrmiпаrе:
Гоtоmеtfiсё cu GОt).РАР Tipul rеавепlilоr: Lichid Strbil 8sи репtrч fоlоýiге. Мопогеа8епt, Сч
oslibralor Materisl репtru invcýtigslii: sеr, plssms UD'I'A. tloo.inizatil s8u hepsrinizзtd,

ЕtрчIсrcr sчссiпЁ r гlзрчозlllцi s-s comis о еюаIе. Se ýolicita МОNОRЁАСЕNТ iп loc de BIRlAct N'l', Ач fost operste
modificiri, vi лrgim ý revizuili documeot&lia. () zi Fu'no&ýa

Dsta trsnsmitcгii о2 о6.2022

Ds!s зolicitirii clrrifi сiriьr 06 06.2о22
Dепчmirс! opcratoruloi ссопопliс

ЕIрч!еr.a зчaсiпtl i ýolicitlril da chrifictft
in slепtis ссlоr interessli. iп sпчп|чl dc paпiciprc din 0l,И.2022 sti modi{icяt l-otul l4 din 6-tml
in 6-9ml. insi, iп апчпlчl de paпicipa.c din О2.0б 2О22 sli modilical l,otul 14 din 6-9mI lп б-tml.
vд rчяаm sд moditicsli чоlttпtчl solicitst pentru lotul 14 in 6-9ml. vД multumim.

Ехрчпtaса ýuccintl ' 
rtrзрчпýчlоi

Lot 14, ЁрrчЬей Yдсччm сч ассеlегаlоt сhезg+8еI sеравtоr. volum ýiпgе 6-8 ml, сч etichetд: 1

eprubeti cu accelerator сhеsя+gеl sepsrator 2.volum: 6-8 ml3,cu etichctll;4,mslerial PE'l'
Dati tгinýmiterii 01.о6.2о22

4. Modificiri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

La lolul пL l l Glucoza (Glucose)
( F lасоапе cu yolu m u l 1 Ь l 7 5 mL).lete r,ml п а re а la aпalizalo r а u lo lпаr:

а "Bi епl" S-a mо cal iп " МопOrеаs

э. рiпi la termenu1-1imiti data 21 iunie 2022 оrа 08:30 ач de чý oferta 4 ofertan

6. Informa{ii privind ofertcle depuse qi dосчmепtеlе de calificare ;i afcrente DUAE
rezentate de сitrе о ratorii есопоmiсi:

GBc-MLD

(lпfоrmа;iа privind dепumirеа dосллпепtеlоr рrеzепtаlе se va indica iп codorпitate сч cerinlele din dосuпепаliа de
qtribuire ýi se уq сопsеппа prin: рrеzепlоl, перrczепtаЦ пu colespuпde (iп cazul сапd dосапепlul а /osl prezentat, dar пu
соrcsрuпdесеl iп|elor de cal iJicare))

2

Rezumatul modificýrilor

Publicate ln ВАР/дltе mijloacelor dc
iлfоrmzrе (dupd caz)

TermenJimitД de dерчпеrе ýi dеýсhidеге
s ofertelor рrеlчпgit (c}upd caz)

пu

lDNo Aýocia(iilsdmiцistrltoriiNr. Denumirc8 0parrtolului (conomic

l 0{)26{){[}46з59 ch irtoaca lчriе1 Dita ЕstFаrm SRL
lurchevici vаlеriч2 Echipamed-Plus SRL

3 Ecochimie SRI- l003600l52606 I urсu Nicolae
,l cBG-MLD SRL l003600l l7582 ceicovschi Тчdоr

Dепчmirеа орегаtоrчlчi есопоmiс

Denumire document
Dita ЕStFаrm Echipamed-Plus Ecochimie

I}ocumentele се constitui€ oferta
(Se va сопsппа рriп: prezeпlal, перrqепlа!, пu соrеsрuпdе)

Рюрuпеrcа lehnica prezenlal prezeпtal prezeпlal
Рfорuпеrcа Jiпапсiоri' рrеzепlа' prczental рrеzепlаl
DUлЕ рrеzепlцl prezenlal рrеzепlаl рrеzепlаl
Garaп|ia репtrа оfеrld(dцрd caz)

Document€ de calificare
Se va сопsппа рriп: pluentar, перrеzепlцt, пu eorespunde

Declara|ie р riуiпd yalabilitatea ofertei рrеzепlql рrеzепlql prezenlql prezeпtal
Liсеп|а de actiyirйe/ Autoiza|ie de rчпс|iопаrе prezenlat prezentat рrсZепtаt prezeпlal
се fiсаl de calitale сЕ sau есhlуаlеп| рrеzепlаt plezentat prezenlal prezentat
celtiJicol de iпf eяistrBle prezenlal prezentat рrеzепlоl prezentot
СеflЦсаl de alribuire а сопlulцi Ьопсоr рrеzепtаl prezental prezenlql prezeпlql

г

I

I

l00з60Ф77677 l

I



7 lnforma{ia privind согеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп ele solicitate:{

l }шцабrrП 2 ДбН.J рЫ L l0o s 'fut! dаi?Ф!d. п.d]оЬitФФ Ь П!.фld.
sh, J Dl..uпtdс l!'lrdЕ}. r &alja M.dмldu } D,ФiЕ!чаq ма]а. r * l'Фl. -

tdr m.dас rйi Ф iФFlt m.а . pd,c,p-r!l! .РФФ
d,wrivdG й.drc.l. пfuфф.ъ чifuldс rn ýи p.ши mrful. dмйt 1)
ь]Е{! ,k dr(ft,tG сь !J,ч c{,66l do mпп,цk cI] ь) lso l]1.1l5 ш lýo qл l п!
dФda,l & пгtJ Elnu&],!. .l mь таПоп,l. ý.гапmЕ !r{,з{G ФIm* dшФul d.
pmlld,t р. fuIm ьft. lld. d sмг,lr Lnldr r 9.,!дгФlцlц |l0 "{ Е vr mdu

F{d!&lu lllh . фlд ll idФliлd Ф m сr.lоgllш

iwlr Ф вшрlr ш.dr tlrФ. , s. u p.?au 2 !Е шЬ]& !i а,Аа& (- r...d! шФпu р.
ФЬlll ln m dб lшЫЬ d..iulJ. Dbn,Фr].i
l /пь ш 0,5 ц .ьф dtýФhя. m.acn. t!.9Ф. Ь R*ift{ & ý. .l йrdz]чяс
M.dк:l. . лgФld М.jlфФФlФ i Di@цt!, М.dgk r : !.ai,,.
rJ rl aт,i,jvdc б.dй,k rvid fl iDndr ш.J r Flйр.пfulчi rьф dlsфld. ,!.d!ФL
пd,,Фf& ь E8)Фl d. Ф l Е trбu ыddс ltфбG: о l)6Jбlil & Ф'Фпr. СЕ
р/Jч сd,l]d d. ФЬпlФ сЕ ь) Iýo l]]аФ -ц lso фОl ф dфd,dФF d. bРl Ftdщlu0
.I цk ]Фdfi-qпl. DDФqm& dJ,зd{ Фгmяс ddfiфd & Indй г. чrп ьlлa rиl.
@.mпlrumlrr r Fл,офfuЬ, 'Ь

IlФrif'Ф mli prФi
рd,с,р.lЩ v. ,,zбh F,r(ё) Ф diqx, лul псП..] lи/tlt Ф влр,l. um.nt .Мфс . jt Ф
@бO l Ь rBыrk ý' diýdпс (sфh fisгrtr F mЫj t uni dlп l,пНlgф о,мПп

_

l сфп|. Fdr}. 1мddr {ь &лre лсбЕс r!длМl{ръalrrmlсп]-м ll}&Ф ).Рqh &r.й.9d.,.dЫ. b,t i@'п }сi,ful,Ъ ýd rl D,g?itvdc Mcdlcrl.. Лsý,lЕ
oJcr-Il?hE_фudб,Rlrj

псdlоdс.ur!фnfrфrm.driлsвrйtJш Тйфd,Ф?iti!!l.Daliвl.пd .аfu ln
чiful dcd! l vr,.йь mfuа. лшфЕ !) lы.r0r фФfm
ф шfmdl. cll ь) lso l ]4аý ш lso cro' Ф dФd,dalr й ф' п,оdц!чll') .]'d. т.оiбйttllс
fltffliйft drlgй mfimrb &umф!П ф lnudt* !с i!r.я b}t. |',Ф ф ijfipnl um.dl.
pnoРsl ul .iб оЬ! i в bd,6 {.dulьloa.lulllФшuq qDФi!]' r FпdшПчi роh l щь fi
,(Ьnfяl Фf{п d.]oplui F?дlr .I1аф Ьлfiф п.i р.аý prt
p(чл.) Ф dýфliпl Е.dс.l lw:! Ф iePllr Фап {,iф _ S. кF
d,$drk {- @lr Mir]. ф еЬь ъI ш. dE hп!ь ф dalaЕ ФьluФпD

l 
^Em.jDntIrlф,l.tьhd,Td!vd.i.drobiпarФъRalфrd.3ld.lDrdдlslc

'r.diбk 
l &а|Ё M.JiФalluj i оqа,r,ч*. маd. n, F?jnb. фdh h Rфr,,' dc

rrl n di{vlцldd o.dяb rvi7, о lлрt. шсfi l рn;dрOыu ]Раь! dщ(dк.Ь iЁjiфJ.
п.*пrjФьr*ift' ф Ф f tFф! mпЕd. &шфl. .) Ddmlr & Фrбiш сл
!i/m сdiaя d. rf(пle G Ь) Iю l ]aJ ,u lЮ cnl Ф J.!бdall & лЁl tlоdllчD.тцЕ Fricrtil. *malim& а*iзе шlJut daмo] & ,rod*lti D. l{.я ь!л: rw&
Ф aффr ,п.d . щOаФt u !ь o{dr I Y. Edu qпоlлt J.lчйьlФЁ Mirtl r
р.,,ачдld раФ r рЕ fi iЬufiф Фf(m d.]ogllui 

'rфФщ 
ТфФ

рli!]p.'ul п ralr р@r{ё) ф diqa lцl па,d ryrro ф sйPilr
мь 2 М ФЬLt 9 d;.}ап. (з rФrr bý, ir F Mli].i Ъ Фi diп liлЬЬ & .ПфlЕл

3

.I
-L

dфФdqr & пplJ plп]дl.u,) ''l й ФФtd{,,t зя!Фlid& qН,вф фj@t d.тФбq] &
Frriдdфщrь?GйФя,фr@са.рdЕрппчi .ъ!oldxqiBdB



1'Фпй,П !с иlrЫiulc md,6t !. rmbrlrl dc и
YФ ý lif!. tl lbb.hj бдD0l, зчml, mU g
idфlilJ. (&,шiB, ош]hl ldulm, s\ lfi
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8. Репtrч еluсidагеа чпоr neclariti|i sau сопfirmагеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа
ofertei сч сеriп|еlе stabilite in documentatia de аtriЬчirе (inclusiv justiflcarea pre|ului апоrmаl
de sciizut) s-a solicitat:

Dats ýolicitirii ()реrrlоrчlесопошiс | lnformrliлýolicilrli Rcrmat0l riýрчпýчlUi operstorolui ecooomic

9. Ofert
0регдlоl e(ooomic

Dita ЕstFаrm

дntii resninsi/descalifi сдti:
l Motivul f.ý]ing.rii/d..c.lificI rii

Lotuгile пr. 14 ЕрrчЬеti vacuum сч accelerator сhеsg+gеl sераrstоr, volum singe 6-8 ml, cu
eticheta ýi пr. l5 Eprubeta vscuum сч ассеlеrдtоr сhеsg+gеl sерлrаtоr, volum singe 4-5 ml, сч
eticheta:
10. Sc дпulеаzý in temeiul дrt 71, Blin. (1) lit. d) al Legii l3l/20l5 privind
achizitiile publice, ofertele рrорчsе depiýesc cu 307о чдlоаrеа estimativý а achiziliei.

Loturile пr. б Toliclon Anti-A, пr. 7 foliclon Дпti-АВ, пг. 8 foliclon An(i_B, пr. 9 foliclon
Anti-D lgc+lgм:
11. Sc resping din motiv сй ýpecificalia tehnici ргорчsý de ofeПant пч
q!)rеsрчпdе сч сеа s !!д!!.

Echipamed-PluS
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Ecochimie

Loturile пг, l4 Eprubell чsсччm cu ассеlеrstоr cheag+gel ýepsrstor, volum singe G8 ml, cu
etichets ýi пr. l5 Eprubets vacuum сч &ссеlеrаtоr сhеаg+gе| Sераrаtоr, volum singe 4-5 ml, cu
etichets, пr. lб Vасчtаiпеr, К3 EDTA (3,б mg,2пl):
|2, Se апчlеаzi in temeiuI art. 7l, alin. (1) lit. d) al Legii l31/20l5 privind
achizi{iile publice, ofertele propuse depigesc cu 30У" vlloarer estimдtivД а achizi{iei.

G BG-M1,1)

Loturile пг. б Toliclon Дпti-А, пr. 7 Toliclon АпtiАВ, пr. 8 }oliclon AntbB, пr. 9 Toliclon
Anti_D lgG+lgM;
13. Se геsрiпg din motiv сý spcifica{ia tehnici ргорчsý de ofertant пч
соrеsрчпdе cu csr solicitatй de autoritrtea contractantý.

Loturile пr.l2 Contsiner репtru urina (nesteril), пr. l4 ЕрruЬеtД vBcuum сч sссеlеrдtоr
сhеig+gеl separetor, чоlчm singe 6-8 ml, сч €tichetr ýi пr. l5 ЕрrчЬеtв vacuum cu sccelerator
ehesg+gel Sераrstоr, volum singe 4_5 ml, cu eticheta, nr. lб vsсцtаiпеr, К3 EDTA (3,6 mg,
2пl):
l4. Sэ rпчlедzi in tеmеiчI аrt. 71, аliп. (1) lit. d) дl Legii l31/20l5 privind
achizitiile publice, ofertele рrорчsе depigesc сч 30Уо yаlоаrед estimativil а achbitiei,

15. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
Alte limitiri privind nr. de loturi саrе pot fi aГibuite асеlчiФi ofeftaл,t: lndica|i]

репtru msi multe loturi cumulate
Justificffea deciziei de а пu atribui сопtrасful ре lоtцripentru toate lofurile

16. Сritеriчl de аtriЬчirе а licat:

caz,ul iп cale iп саdrul рrосеацlii.lе alribuire Suпl aplicale паi пullе clilelii de al buile, se yof iпdica loale cfileriile dе atribuirc aplicate $i
.Ie пuп il еu knul i h r afe le пlе)

77. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplicati:
(Se уа a|ribui|e iп baza clileliilof: cel йаi Ьuп

18. Rеечаlчдrеа оfеrtеlоr:

l9. п urmа ехдmiпiiri, ечаlчйrii qi соmраrýгii оfеrtеlоr dcpuse in саdrцl procedurii de
atribu irе s-a decis:

Atribuirea contraotului de achizi ublicб./acordului-cadru:

20. АпчIаrеr procedurii de achizi{ie publici:
Se anuleazй in temeiul аrt. 7l alin. (l) lit d), urmёtоаrеlе loluri:
о Nr. 12 Container pentru urina (nestelil);
о Nг. l4 ЕрrчЬtб vacuum cu ассеlеrаtог cheag+gel sерагаtоr, volum singe 6-8 ml, cu eticheй;
о Nг. l5 Eprubeta vacuum cu ассеlегаtоr cheag+gel sерагаtоr, volum singe 4-5 ml, сu eticheta;
о Nr. l б Vacutainer, КЗ EDTA (3,6 mg, 2ml).

А rp umе пlаrе : Suma ofertatД pentru aceste loturi deptrqeqte cu 30Уо чаIоаrеs cstimafivй а achiziliei.

l cel mai scizutр Cel mai Ьчп гарогt calitate-pтet

Cel mai Ьцп rароrt caliИte-costcostu] сеl mai scazut

vilояг.r din ofcrtl PuDclr.iol crlculrtl'.ctorii d. evrlurr.
Dепчmiгеа opcвlorului есопоmiс l 'Ihtr l

l)cnuinirc гacloruln PmldcrOs

TolrlDcnumires oРrstorolui economic n

Dспчmiгс factorul l

Dcnun]irc fасiогulп

nu

Modifica rilс operate

Operstor aaoOomic {]rnt.l tJ.u Ргеl unilar
(f/rчл)

Prct aot!l
(0тчл)

Pr.l tottl
(inc. fv]t)DeDumirer I0tului

Azur lI Ecochimie 200 grаmе б,59 lзl8.00 l581.б0
Сlоrчй de naniu ýaCl) Ecochimie 3kg 79.86 zз9,58 287,50

GвG-м LD l000 ml 8,00 8000,00 9600.00Toliclon anti D Super
Toliclon Kell алtigеп GвG-м t,г) l000 mI l7,00 17000,00 20400,00

l000 mI 0,5 8 580,00 696,00ulei de imersie Ecochimie

GвG-м LD 5000 ml 0,25 l250,00 l500,00Glucoza (Glucose) (Flасоапе сч чоlчmчI 40-
l75 ml.) determinarea |а analizator automat

|i r- / l)r(i trinýmiterii Modtlititar dc trrnsmitaraDспчmirеl орarilоrчlчi ccooomic

01-ti/l 08-1 din 07.07.2()22 ЕпаilDita ЕstFаrm

2|. Iпfоrmаrса о rаtогilоr economici des rе deciziile lui de lчсrч пtrч асh

5

I

] Репtrч fiесаrе lot

Dcnumirc fsctoru| l

Ponderea

Motivul reevaluйrii ofertelor

I

I

I



Echipamed-Plus
Ecochimie
GBG_MLD
(Iп|оfпаrеа opefa|olilol econoпi.,i iпplica|i iп proce.lura .le alfib|irc desprc deciziile gп.рului de lucru peпlru асhЬфi se raahzeazё iп соцIоlпilаtе c,ll
preyederile art.3l al Legii пr. l3l diп 3 irlie 2015 pr lvtпd achizi|iile publice)

22. Теrmепчl de tarc tru iпсhеiеrеа contractului:t

(ýelecla|i lеrпепul de а$lерlаfе respeclal. colculafeo lепаепеlоr рrеуёzulе.lе Legea пr. l3l diп 3 iulle 2015 рliуiлd achizi|iile рuЬliсе, iпсluýil а
lеlйепеlоl de a$leptare, se фсlаеаzё iп сопlоrпil4Р с-u pfe|edefile I'ITLULUI Iy Capi|olul l (Calculorea Теlпепulut) ol Co.lului CNil ol Republicii

2з, contractul de дсhizi с/асоrdчl-саdru incheiat:

24. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii чеrzi)(rчЬriса datý se
completeazil doar in саzцl in care la рrосеdчrr de achizi{ie publicý au fost aplicate сritегii de
durabilitate 9i s-r incheiat сопtrасt/сопtrасtе репtrч loUloturi репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate

Рriп рrеzепtа dare de sеаtпd, grupul de lucru declard сd lеппепаl de a|teptarc репtru iпcheierea
coпtraclultli/conlractelor iпdicate а Josl respectat (еtсеРапd cazurile рrеvdzulе de art 32 аliп. (3)

al Legii пr. I31 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum si cd iп саzul depunerii
coпteslaliiloцi/sau recep|ioпdrii rapoarlelor de monilorizare, aceaslea аu Jasl ехаmiпаlе ;i
solu|ioпate.
Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репlru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii

lor legale iп vigoare.

Preqedintele grupu!ui dc lчсrч: Mihail ciocanu

б Zile iп cszul transmiterii comunicirii рriп mijlosce clcctronice gi/sau faxiп cazul'in цrе чаlоtтеа еýtimаtд а contйctului esle
mai micd decet рrе8чrilе рrcчi"t е la aft, 2 alin. (])
al tlяii nr. lЗl/l5 рriчiпd schiziliile рчЫiсе D l l zile in сяzчl пеtгsлsmitегii comunicdrii рriл лlrlоsсе еlФt.Oпiсс ýi/sau lbxlr

Гl l l ?ile in сszчl tmnsmilerii соmчпiсrrii ргiп miiloace еlосtголiсе ýi/sau fдх ]iп сдzч1 l^n care чаlоаrеа еýtimst' а сопtrsсlчlчi este
е8аlД sач mai m3& decal рв8цгilс prcYizutc la ап.2
slin, (З) аl Legiiпr, l3I/l5 privind lchiziliile publicý D lб zile in cazul псtгапýmilегii соmцпiсДrii ргiп mijlosce e|ec(ronice ýi/sau fsxLr

valoiras cootrrctOlui
Орсrдtоr есопоmiс iпtrGрriпd€rе: Nr. / Drtr contnctulOi cod CPv пri'I'vд Iп(|. тvд

Т'€rmеп dc
vдlibilitrtG rl
contractului

EcoCtIIMlE cu cnpitsl
autohton

46з l19.07.22 2 |з,7,58 2 565,10

GBG-MLD Сч cltpital
autohton

464 l 1з,07.22
ззб00000_6

26 250,00 зl500,00
з1.12.2022

Ач foýt rplicrte cri(.rir peotro ichizifi poblicc dorrbile (rcbii{ii чtrri)? (DA/NU)
vrlоrrсa da rcbizitia сц'l'vД din contarct/ contrrcta r lotuluiЛoturilor pantru сsrе ru
foýt rрliсзtс cliteгii de durlbilitrft (lci MD}: (iйjca|i мпа cu'I'yA)
codul СРv rl lotuluvloturilor рtоtrч .i.t !о fоз( !рliсаtt cгit.rii dc durrbilit!lcl
Сrit.riчl d. .tгiЬчirс рспtrч lоtчУlоtчгilе рспtгч crrc rц foýt зрliсrt. criterii dc
durrbllitrtc:

6
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. Jb din 48. Ltr. lWА
I. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй

П. Date сu privire la рrосеdчrа de achiziti

IV. Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

п

а сu rе аu соп nta:
Dепumirеа autoritй{ii contractante Inspectoratul General al Politiei
Localitate mun. Chi;inйu
IDNo 1013601000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Nчmir de telefon 022 868-262
E-mail oficial i Цр(Zr,li цр. цtlr;, nrc{

Adresa de internet h цш_// р"_с1.1_i!"t_q-п: ill
реrsоапа de contact
(пumе, рr еп1.1mе, tel е.fоп, е -mail)

Mariana Ciobanu, 022868262,
1l-ttt1 i llt-ltt, с i tlbil r l r r rri) i g Il. 1l() \:. ll l cl

te сu rе la чrа
Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschis1
Obiectul achizi{iei Servicii de asigurare obligatorie de rйspundere

civilё auto iпtеmё (RCA) qi de asigurare auto
"CASCo"

Cod СРY 665 1 6000-0
vаlоаrеа estimati а achizitiei 1 800 000,00
Nr. ;i link-ul рrосеdurii (se va iпdica diп
cadrul portalului guчеrпаmепtаl
1,1,1ttl,. ttt lc п|lеr. Ktll,.l )t с{\

Nr: ocds-b3wdp 1-MD -|64З 109883255
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
ЬЗwdр 1 -MD- 1 64З 1 09883255?tab:contract-
notice

Data publicirii anuntului de раrtiсiраrе 25,0|,2022
I. Date сu рriчirе la contractul de achizitie/acordul-cadru

Tipul contractului de achйi{ielacordului-
саdru

Servicii

Contractul de achizi{ielacordubcadru se
rеfеrй la un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at
din fonduri ale uniunii Ецrорепе

Nu

sursa de fiпапtаrе Вugеt de stat
Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdru

20.04.2022

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic С.А ,,Asterra Grup" S.A
Nr. qi data contractului de
achizitie/acordului-cadru

Nr: 81-SR
Data: 08.06.2022

valoarea contractului de
achizitie/acordului-cadru

Fёrё ТVА: | 944 520,70

теrmеп de valabilitate з|.12,2022
Теrmеп de execu{ie Ре parcursul anului 2022 la expirarea

asigurёrilor precedente
сч Drrчrrе песеSаrе а Il elec[ua

Tipul modificйrilor Мiсýоrаrеа valorii contractului
Temeiul iuridic 1.In conforrnitate cu prevederile аrt,'lб alin. (7),

pct, 1) 9i pct. 2) al Legii пr. l3|l2015 "privind
achiziliile publice".
2. Rароrtul пr.9359 din 01 ,07.2022 depus de сitrе
Directia aprovizionare tehnico-materiali

Сrеýtеrеа pretului in чrmа modificйrii Nu se арliсй
Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizitii pubIice/acordului-cadru

Nu se арliсй



дltе informatii relevante Nu se aplicё

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi duрй modificare:

In ur.u desЙqurйrii procedurii de achizilii publice nr. осds-Ь3wdрl-МD-164З10988З255,
conform legislaliei in vigoare qi darea de sеаmй de atribuire а contractului de achizilii publice nr.24
din 08.06.2022, а fost atribuit contractul пr.81-SR din 08.06.2022 privind achizilionarea Serviciilor de
asigurare obligatorie de rйspundere civilё auto intemй (RCA) qi de asigurare auto "CASCO", incheiat cu
operatorul economic С.А ,,Аstеrrа Grup" S.A, in sumй de | 944 520,70lei, йrб ТVД.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе au fйсut песеsаri modificarea:

AvAnd in vedere сй, ре parcursul desйqurйrii procedurii de achizilie nT. ocds-bЗwdpl-MD-
1643109883255 att fost depuse 2 contestalii, autoritatea contractantё iп scopul respectйrii prevederilor
Legii nr.41412006 cu privire la asigurarea obligatorie de rйspundere civilй pentru pagube produse de
autovehicule qi executarea sarcinilor funclionale conform Legii ж.З2Оl2Оl2 cu privire la activitatea
Poliliei ;i statutul poli{istului, 9i luбnd in considerare сб prelurile pentru serviciile de asigurare
obligatorie de rбspundere civilй auto internё (RCA) sunt fixe, а арйrut пЪсеsitаtеа de а асhiziliопЪ prin
contract de vаlоаrе miсй Servicii de asigurare obligatorie de rйspundere civilё auto intemё (RCA), pentru
256 mijloace de transport.

Prin urmаrе, s-a constat сй este necesar de а micgora valoarea contractului cu suma de 475 |69,21
lei, pentru efectuarea asigurйrii obligatorie de rёspundere civilё (RCA) la 94'7 unitёli de transport qi
asigurarea auto (CASCO) la 67 unitafl de transport.

VП. Rezultateleexaminirii:

tn baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii nr.89 din 11.О1.2022 privind modificarea
contractului de achizilie nr.81-SR din 08.06.2022 s-adecis de а micqora suma contractului incheiat cu
С.А Asterra Grup S.A.

Astfel, la data do а fost incheiat acordul adilional пr.1 din 18.07.2022, prin care suma de
1944 520,'70 lei, а contractului nr.81-SR din 08.06.2022 s-amicgorat cu 475 169,21 lei.

Vicepresedintele gruрчlчi de luсru:

Alexandru GANACIUC

АgепУiа Achizi|ii Publice: muп, Сhisiпdu, qos. Нiпсеsti, 53; tel,: 022-820-70З;.fах: 022-820-728;
e-mail : Ь а p@t епdеr. gоv. m d ; www. t епdеr. gov. m d
Аgеп|iа Nа|iопаld репtru Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor: muп, Chis iпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfliпt, I 24 et. 4; tel,;022-820-
652; fax: 022-820-65l ; e-mail: coпtestatii@aпsc.md; wwtц.апsс.md

Denumire ореrаtоr
economic

iпtrерriпdеrеа: Nr. qi data acordului
adi{ional

Vаlоаrеа modifi сйrilоr (dupб
caz]l

Fйrй ТVА
С.А Astena Grup

S.A
Cu capital

social

1 din
|8.07.2022 475 |69,2\

/.оЪ.]'grвв|,v -'-rS-абir!:l 4,

fui:r:,;#я

2













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice nr. MD-1652769620403 din
,,19" iulie 2022, pentru achizifionarea

', 
Utilaje pentru sistemele de incllzire, pompe de re{ea, cazane pe combustibil solid"

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:
Denumirea autoritltii contractante Administrafia Na{ionald a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chiqin[u
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu,35
Numlr cle tclefbn 022-409 -7 48, 022-409 -7 07
E-mail oficial anp@,anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.rnd/
Persoana de contact ionel Anastasia, anastasia.ionel@,anp. gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate L,icitafie deschisd
'tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri
Obiectul achizi(iei Utila.ie pentnl sistcrnele de iucilzire, polrpe de re{ea,

gqz--gUg ps c!ltt!!1r!l id
Cod CPV 397 I 0000-2
Proccdura de atribuire N r: ocds-b3wdp l-MD- 1 652169620403

https://!ntencler'. gor,.nrcl/tendels/occls-b3 ivdp I -M D-
I 6 527 69 620403 ?ta b:contract-not i ce
Data publich rii: 1 7 .05.2022

Platforma de achizitii publice utilizatfi h Itl r ;l1"rilr;xl c ill ] ql

Procedura a tbst inclusl in planul de achizi{ii
publice a autorit[{ii contractante

Da
h ttps :iid ri vc. goo g I c. cunr/cl rivc/f o I clc.rs/ 1 7c0 bN I)OLr rro Sa
I)Y tlTv[-,nu S I32l( iPa l)OclO

Anun{ de intenfie publicat in BAP Data: 17.05.2022
_

3B 0 rcl I

Iehnici ;i instrumcnte specifice de atribuire Licitalie electronicd, in 3 rLrnde cu ltasul ntinirn l0%

Sursa de finantrrc Buget de stat
Valoarea estimatl (ei,.fdrd TVA) 833 320,00

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(.\t r'(t L'()iltl)lL'l(t iil (tt:ul in L'(il'a tttt fit.tt .solic'itott'clori/ic
Dalrr solicitlrii clari fi clrilor
Dcr r t, tt r i'cu,,1,.r',,t,,, triiii ."o,,r.,,r.r ii -- 19.05.2022

Expuuerea succintl a solicitdrii de clarificare

- Buna ziua. In anuntul de participare, la pct 10 , dvs a-ti
solicitat ca un operator economic sa depuna oferta
rtquot;pcntru toate loturile&quot;. Presupun ca este o gresala
si un operator economic poate alege loturile la care sa
participe, altfel care e sensul de a imparti pe loturi licitatia?

Expunerea suociutd a rdspunsuIui

oglr-flt,.fff_ilS_,"'ii _

ir

- Rdspuns la clarificare: Bund ziua, anunful de participare
este ca rnodel, insd operatorul econornic este in drept sd
propun6 oferta pentlu toate loturile sau pentru un lot, !inind
cont cle bunurilc pe care le detine. Multumirtrl
?,L1slw,

-unna2-
Denumil'ca ope ratorului economic

1



Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare
- Buna ziua, incadlarea varnala 84 l3 (pornpe de circulatie)
nu se regaseste in anexalB_l-lG Nr' 212 din 07 03 20 l8 ro.
Deci cste nevoie de acea autorizatie de nrediLr? Va nrulturnesc.

Expunerea succintl a rispunsului

- R[spuns la clarificare: Bund ziua, in cadrul procedurii
dernalate la loturile care se solicit[ autorizafie (de mediu)
privind num[rul de inregistrare din "Lista producltorilor",
dacd la bunurile propuse spre achizilie de operatorii
econonrici nu se solicitd incadrarea van.ral6 Ei/sau nu este
nevoie de autoriza{ie (de mediu), se va prezenta actc
coirllrnrative care va dcnronstrtr accasta.

Data transmiterii 25.0s.2022

4. Modiliciri operate in documentafia de atribuire:
e Io L'otill)l(ttt itt crtzttl in curc tttt

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupii ccrz)
Termen-limit[ de dcpunere si deschidere a ofertelor nrelunsit

5. Pf,nri la tcrmenul-limitr (data 06,06.2022, ora 14:00), a depus oferta 3 ofertan(i:
Nr. Dcnumirca operatorului economic IDNO Asociatii/administratorii
l. SRI- "Lerai Invest" SC 1 02060003 1 948 CIUMASU Nadeida
) SR[, "Axiuta GrLlp" 1 006600061 r 03 PRI.IILEVSCFII Andrei
-). SI{L "AM Sisten'rc" 1010600043517 MEREACRE Andrei

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

corespunclacerin!el or cle cal i/icare))

7. Inforrna{ia privind corespunderea ofcrtelor cu ccrinfele solicitate:

Denumire tloculnent
Denumirea operatorului ec onomlc

SRL
ttl,erfli Invest"

SC

SRI,
o'Axima Grup"

SRI,
"Am Sisteme"

I)ocrrrrrentclc ce constituie ol'erta (Se vct consenrtu prin: prezenlcrl, neprezenlctl, t1u cor spuncle)
lerere de participare(anexa nr. 7 DS) prezentat prezentat prezentat
3aran{ia pcntru ol'eltii - 1 Yo din valoarea ofertei fhrd
TVA

prezeutat prczcrrtat prczcntal

)cclalatic privincl valabilitatca ol'ertci(anexa nr. B DS) pt'czcntat prezentat prezentat
ipecifica{ tchnicc (anexa nr.22 DS ) prezentat prezentat prezentat
ipecificalii de pre( (anexa nr. 23 DS) prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezeutat prezentat

Docrrrrrentc de calilicrrre ( 
^Se vu con,\enmo prin; prazenrctr, neprezentut, ,i, "rlntprrar)Certificat cle atribuile al contulLri bancar prezentat prezerftat plezentat

l)ovacla irrregistllli i i Lrriclice prezcntat prezentat prezentat
Ccltillcat clc clcctualc sistcrraticd a plStii impozitelor prezentat plezentat prezentat
Pagaportul tehnic sau descrierea tehnic[ detaliatd Drezentat prezentat prezeutat
Autorizatie (de rned iLr) prezentat neprezcntat rreltrczentat
Declarafic pri vi ncl coltfi rrnarea iclentitirti i lrrczcntat prczentat prezentat
Curbe de pclfblrrantri prezentat prezentat prezerrtat
Dovarla garan{ici extirrsc la br:uurile propuse pt'ezcutat Drczerrtat prezentat

Denumiren
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(lirI TVA)*

Cantitate qi
unitate cle
m[sur[

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Pornpi de SRL "Lerai Invest" SC 19 490,00 5 buc. + +'
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circula(ie SRL "Axima Grup" 9 200,00 5 buc.
SRL "AM Sisteme" 9 100,00 5 buc.

Pompi de
circula(ie

SRL "Lerai Invest" SC 22 000,00 5 buc. +

SRL "Axima Grup" 14 300,00 5 buc.

SRL "AM Sisteme" 12 655,00 5 buc.

Cazan pe
combustibil

solid

Slll, "l,crai Invest" SC

SRL "Axima Grup"

SRL 'AM Sisteme" 69 230,54 B buc.

Boiler indirect
cu 2 serpentine

demontabile

SRl, "Lerai Invest" SC

SI(1, "Axima Grup"

SRL "AM Sisteme" 44 735,61 1 buc. + +

\/c n1 i lato r

SRL "Lerai Invest" SC l0 300,00 5 buc. + +

Sl{l, "Axinra Cru;t"

SIIL "AM Sisteme"
+i' ; ^* Itt cazul utilizdrii licita;iei eleclronice seva indica prelul oferlei Jinale (lnformalio privind "Corespunclereo cu cerinlelc
cle culificore" .yi "Coresptrnclereu cu speciJicaliile tehnice" , ,\e ya consemn(1 prin: ,,*" in ccrzul cctre,spunderii ;i ltrin ,,-"
in c: rtztr I necot'e,s p u n d er i i).

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

9. OI'ertan[ii respinqi/descalificafi:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezmatul rf,spunsului
operatorului economic

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respin gerii/d escalifi clrii

SRL "Lerai Invest" SC

f,otgl nr. 2 - Pompi tle circulatic:
- O1;eratorul economic a propus distan[a irrtre racorcluri 300 nrn, pe cArrcl s-a

solicitat distanta intre racorduri 250 rnm, Se propune de a fi achizilionatd plintr-o
alt[ procedLrrd de achizi!ii.

SRL "Axinta Gnrp"

l,otul nr. I - PonJpI clc circulatie:
- Analiz6nd paqaportul/descrierea tehnicd

sittrafie: distanta intre racorduri 220 n.llu, pe
racorcluri 250 mnt.

detaliatd s-a observat urrritoarea
cAnd s-a solicitat distanta intre

f,otul nr.2 - Pornpi de circulatie:
- Analiz6ncl paEaportul/descrierea tehnici detaliatd s-a observat unndtoarea

situatie U - 400 V, 3 - 50 Hz,, pc cAnd s-a solicitat lJ * 220-250 V, 50 I{2. Se
proplrne de a fi achizilionatd printr-o altii procedurd de achizitii.

SRL "AM Sisteme"

I4tul pf._l - Popnir de circul:rtie:
- operatorul la bunul propus distan{a intre racorduri constituie 220 mm, pe

cAncl s-a solicitat distanta intre racordLrri 250 mrn.
Lotul nr. 2 - PompI de circulatic:
- operatorttl la bttnul propus distan{a intrc racorduli coustituie 340 mltr gi

diatnstrul 65 t.ntr, pe cAnd s-a solicitat distan{a irrtre raoordLrri 250 nrm si
diartretrr.rl 40 tnm. Se propune cle a Ii achizi{ionat[ printr-o altd procecluld cle
ach izitii.



Lotul nr.3 - Cazan pe combustlbil solitl:
- analizAnd anexa nr. 22 (specificalii tehnice) gi paqaportul/descrierea tehnica

detaliat[ s-a observat urnritoalca situtr{ie "Cazanul este clotat ou grili clin o(el cLr

apa in carlera de arclere a courbustibilLrlui cu durata de via{d egal5" cu cea a
corpului cazanului", din cele descrise reiese c[ lipsegte gLila din fontd care poate fi
inlocLrit6 la necesitate ;i sunt sudate {evi din o{el consolidate cu corpul cazanului
prin care circulI apa, pe cAnd s-a solicitat si fie dotat cu grild din fontd in camera
de arderc a conbustibilului cu posibilitatea inlocuirii. Astfel, luAnd in calcLrl faptul
cI ttttica ofertd inregistratii nu intrunrcstc oerin(ele dc calificare, sc ploltune cle a
achiziliona acest bun printr-o alti procedr-rrd de achizitie.

Lotul nr. 4 - Boiler indirect cu 2 scrpentine rternoUtabilc :

- irrsd analizAnd anexa nr. 22 (specificalii tehnice) qi paqaportLrl/descrierea
tehnicd detaliatd s-a observat urmdtoarea situalie: la boilerul proplrs serpentinele
nu sunt demontabile qi sunt confec{ionate din o{el simplu pe cand s-a solicitat
boiler inclirect cu doul serperttinc cicrnontabile gi nraterialul serpentinelor o!cl
inoxidabil salr cullru. Astfel, lu6nd in calcul faptul cd unica ofertd inregistratd nu
intruttreste cerin{ele de cali{lcare, se pr"olllue de a achiziliona acest bun printr-o

rd de achiziti

10. Modalitatea tle evalu:rre a ol-ertelor: Pentru ficcare lot in parte.
1 1. Criteriul cle atribuire aplicnt: PlefLrl cel nrai sclzut si corcspunderea cerin{elor tehnice
12. lnlbrma(ia privind lactorii de evaluare aplica(i:

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

I)enumirea operatorului economic 2

13. Ileevaluarea ofertelor:
t'(t Cotilplcttt itt crtzttl itt crtt't oftrttlt' utt t'cettaluolc

Motivul rccvaluiirii ofertelor

Cottfornr prevederilor afi.69 alin. (l 1)"Dupd adoptarea deciziei rle
atribuire, clnr piirtii la inlrarea in yigoare o contruclrrlui de achizilii
publice/acctrclului-caclru, aulorilatect contt,ctctontii are dreptul cle a
anttlct din ruolive intemeiale clecizicr cle utrihuire cu relurtren pror:edurii
de evaluare " din Legea nr. 13112015 privind achiziliile pLrblice, cu
stabilirea motivelor irrdicate la alin. (6) lit. b)"oferta nu corespunde
cerinl,elor expu,\e in documenlctlia de alt^ibuirc".

Motlific:irile operate

Urrnare a reluiirii procedurii de evaluare a cerin(e lor de calificare,
conforrrr prcveclerilor art. 69 alin. (l I ) din Legea rr. 13112015 privind
achiziliile publice, in legdtLrrd cLr stabilirea nrotivelor indicate la alin. (6)
lit. b), analizAnd anexa nr, 22 (specificafii tehnice) gi
pagaportul/descrierea tehnicd detaliatS, s-a propus anularea achizitiondrii
I otu I u i n r. 4 * BSilqljrfdIqg_t_9ll2_sqpent i n e d emo ntab i I e, d i n
ttrn.titoarea sitttalic: la bclilcrul propus serpentiuele nu sr-rnt demontabile
gi sunt coufcctionate din otel simplu pe c6nd s-a solicitat boiler indirect
cu doui serpentine derrontabile si materialul scrpentinelor ofel
inoxidabil sau cuprll. Astfel, luAncl in calcLrl faptul cd unica ofertd
inregistratd nu intruneste cerinlele de calificare, se propune de a
4ghiziliona acest bun printr-o altl procedurd de achizilie.
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Atribuirea contractului de achizitie lca tru:

Denumirea Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
masttra

Pre(ul
unitar
(fIrI
TVA)

Prefultotal
(f[rI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

TVA)

Pompi de circulafie
SRL "Lerai Invest"

SC

5 t9 490,00 97 450,00 116 940,00

Ventilator 5 10 300,00 51 500,00 61 800,00

TOTAI, 148 950,00 178 740,00

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

se realizeazd in con/brmitcrle cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice).

16. Tcrmenul de a;tcptare pentru incheierca contractului:
n cazul in cat'c valoarea estimatd a contractului estc ntai
r.rricir dccit pragr,rrile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii

nr. l3l clin 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin r-nijloacc clcctronice si/sar-r 1ax

(Selectctli I.ermentrl de osleptare respeclat, Calculcn'eq lertnenelor prevdzute de Legea nr. l3l clin 3 iulie 2015 prittincl
achiziliile publice, inclusitt ct termenelor de a;tepture, se ef'ectueazd in conformitate ur prevederite TITLULUI tV Capitolul
I (Culculurett 'l-crntentrlrri) ctl Coclului Civil ol Republicii A4oldot,a).

17. Con{r'lctul dc achizi(ic inchciat:

Prin prez,enta clare de seomd, grupul de lucru declard cd termenut cle aqteptare pentru incheierea
contractulr.ti/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cozurile previizute cle urt. 32 alin. (3) al Legii
nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precum s,i cd in cazul clepunerii contestaliilor Ei/saurecepliondrii ropoortelor cle monitorizare, acestea au.fost examinate qi solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmii corectitudinea clesfds
de nchizi(ie,.fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legule tn vigoure,

procedurii

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

cconomic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Lerai Invest" SC 12.07.2022 entail

Denumirea
operatorului

eqonomic

ntreprinderea
Cu capital:

Numlrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifdrl TVA inclusiv

TVA
SItl, "[,criri
Invcst" SC

CLr capital
autohton

4l LD din
t9.01 .2022

397 r 0000-2 148 950,00 178 740,00 31.12.2022

Viceprc;cclintele grupului de lucru: Miroslav $ENDREA



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. 9/ocds-b3wdp 1 -MD-1655121747697 din 19 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Preşedintele raionului Glodeni
Localitate oraşul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa oraşul Glodeni, str. Suveranităţii, 2
Număr de telefon 0 249 23288, 23174
Număr de fax 0 249 22058, 23174
E-mail oficial consilu@glod.eni. md
Adresa de internet http://www. glodeni. md
Persoana de contactfwwme, prenume, telefon, e- 
mail)

Omită Angela 
0 249 23288
sececonomglodeni@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie Deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţii curente a drumur 
cu beton asfalt în raionul Glodeni

Hor locale

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

Nu se aplică

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
por laiului guvernamental www. m tender, gov. md)

Nr: ocds-b3wdn 1-MD-1655121747697
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oc 
MD-165512174769 7? tub —contract-notice

ds-b3wdpl-

Dala publicării: 13.06.2022 I

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii, md; i

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://glodeni.md/sites/defaull/files/plan%20 
de%2 Oachizitie %>202022. pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Da,
20.04.2022
Link-ul:- —j-----

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Nu se aplică

Sursa de finanţare Fondul rutier, anul 2022
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1110320,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor i _ J
Denumirea operatorului economic .....
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 1

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii ....... 1.

mailto:consilu@glod.eni
http://www
mailto:sececonomglodeni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/oc
http://glodeni.md/sites/defaull/files/plan%20


4. Modificări operate în documentaţia dc atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor -

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz) -

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

"

5. Până la termenul-limită (data 27.05.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
SA “Drumuri Bălţi” 1003602008028 Nicolae Teodorescu

SRL „Primaterax-Nord” 1006602011124 Badrajan Vladimir

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

Denumirea operatorului economic
Denumire document SA “Drumuri Bălţi " SRL ,, Primaterax- Nord"

Documentele ce constituie oferta
(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu c'orespmde) :

Propunerea tehnică prezentat prezentat

Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

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

Cerere de participare prezentat prezentat

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

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul ofertei
(fără TVA)* Cantitate 

şi unitate 
de măsură

Cores pu ndere 
a cu cerinţele 
de calificare

(

<

lorespunder 
ea c u

pecificaţiile
tehnice

L u cră ri de rep a ra ţii 

cu ren te  a d ru m u rilo r  

loca le  cu  beton  

a sfa lt în ra io n u l  

G loden i

SA
“Drumuri 

Bălţi" 1103484,37

1 proiect + +

SRL
„ Primaterax- 

Nord'’
1104988,29

1 proiect + +

2



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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Kezmatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

De num irea operato r ulu i economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile
i

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică
11. Criteriul de atribuire aplicat:

cei mai hun raport calitate-preţ;
1

„  ̂ |
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire; se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente.
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calilale- 
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Nr.d/o

r
Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1. Preţul
Formula de calcul ( P min / P ofertei * 80%)

8 0 %

2. Termenul de execuţie
Formula de calcul (T sol. Min /  T ofertei *5%)

5%

oJ  . Termenul de garanţie
Formula de calcul (T sol. Min. /  T ofertei * 10%)

10%

4 . Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul (Da-5 p. Nu-O p.) 5%
5. Total 100%

Factorii de evaluare Valoarea din ofertiji Punctajul calcula t
Preţul 80 1 103484,37 lei 80%

Termenul de execuţie 5 60 zile 3.33% ;

Termenul de garanţie 10 2 ani 5%

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5%

Denumirea operatorului economic SA „Drumuri Bălţi” Total: 93.33
Preţul 80 1104988,29 lei 1 79.89% L



Termenul de execuţie 5 60 zile -)J 33°/'o

Termenul de garanţie 10 5 ani 0%

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5°;»
-f

Denumirea operatorului economicei?/, „Prim aterax-Nord'’ Total 98 <22 %T~

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetai)
Motivul reevaluării ofertelor
Motlifr că rile o pe rate

14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cad 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

rul procedurii de atribuire s-a

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic
Lucrări de 
reparaţii 
curente a 

drumurilor 
locale cu beton 

asfalt în
raionul Glodeni

SRL
„ Primaterax- 

Nord"

Cantitate şi 
unitate de 

măsură
proiect

Preţul unitar
(fără TVA)

104988,29

Preţul total
(fără TVA)

104988,29

Preţul total 
(inclusiv TVA)

1325986.7 !

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu se aplică

In temeiul art. 71 alin. _ __ lit_.
Argumentare:___________________________________

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

Denumirea operatoruiui economic
SA “Drumuri Bălti"

SRL „Primaterax-Nord”

Data transmiterii
08.07,2022 
08.0''.2022

Modalitatea de trans li tè re
RSA P şi e-mail] j 
RSAP si e-maii

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuit 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 
2015 privind achiziţiile publice)

e despre deciziile grupului de 
31 al Legii nr. 131 din iulie

17. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

6 zile în cazul tran 
mijloace electr

smiterii comunicării p 
onice şi/sau faxa

’in

□ 1 1 zile în cazul r 
mijloace electronice

etransmiterii comunicării pi
şi/sau faxa

in

în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2

□ 11 zile în cazul tr 
mijloace electronice

ansmiterii comunicării p 
şi/sau faxa

rin 1
___



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

□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice si/sau faxa

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

18. Contractul de achiziţie/acorduî-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

î n t r e p r i n d e r e

a:

C u  c a p i t a l  

a u t o h t o n /  

C u  c a p i t a l  

m i x t / a s o c i e r e /  

C u  c a p i t a l  

s t r ă i n

N u m ă r u l  

ş i  d a t a  

c o n t r a c t u l u i

/ a c o r d u l u i - c a d ru

Cod
C P V

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractulu

i

/acord ului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

SR L
„Primaterax-

N o rd ”

Cu capital 
autohton

9 / o c d s -  

b 3 w d n  1 - 
M D ;

1 6 5 5 1 2 1 7
4 7 6 9 7

19 .07 .

2 0 2 2

4 5 2 3 3 1
4 2 - 6

1104988,29 1325986,71
3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

_._ ..... .... .

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

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

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

Codul CPV al lotului/Ioturilor pentru care au fost 
de durabilitate:

aplicate criterii

Criteriu! de atribuire pentru lotul/loturile pentru 
aplicate criterii de durabilitate:

care au fost Preţul cel mai scăzut a 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □ ■ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. 1 din 19 .07.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM REI „Lumteh”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600127505
Adresa MD-2004 Chișinău, str. S. Lazo 48A
Număr de telefon 022-22-35-42
Număr de fax 022-225-323
E-mail oficial imreilumteh@mail.ru
Adresa de internet Lumteh.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Plemeannic Anatoli, 069777321

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 Servicii de profilactică și de verificare metrologică a
contoarelor electronice de energie electrică
multifuncționale/monofazate (de tip ZMG 405 CR,
ZMG 410, CR ZMG 310 CR, MT 174 ZMR 110ACE,
ZCG 112 ASE, ACE1000) și transformatoarelor de
curent (T-0.66)

Cod CPV 50410000-2
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: 21059109
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1656347595175
Data publicării:27.06.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante

Da
Lumteh.md

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanțare Surse externe
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 463 200

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656347595175
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/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 07.07.2022, ora 11:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. TehLabService srl 1012600015408 Diana Ivasiuc

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

TehLabService
srl
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanția pentru ofertă
(după caz)

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

Descriere tehnică
(emis de producător)

prezentat

Certificat de
conformitate

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))
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului

Denumire
a

operatorul
ui

economic

Prețul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitat
e și

unitate
de

măsură

Corespu
nderea

cu
cerințele

de
calificare

Corespund
erea cu

specificațiil
e tehnice

1.1.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, contoare
electronice de energie electrică
multifuncționale de tip ZMG 410 CR

1.2.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, contoare
electronice de energie electrică
multifuncționale de tip ZMG 405 CR

1.3.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, contoare
electronice de energie electrică de tip
ZMG 310 CR

1.4.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, contoare
electronice de energie electrică de tip
MT 174

1.5.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, contoare
electronice de energie electrică de tip
ZMR 110 ACE

1.6.Servicii de verificare metrologică,
contoare electronice de energie
electrică monofazate de tip ZCG 112
ASE

1.7.Servicii de verificare metrologică,
contoare electronice de energie
electrică monofazate de tip ACE 1000

1.8.Servicii de profilactică și de
verificare metrologică, transformatoare
de curent (T-0,66)

TehLabSer
vice srl

538 355 Lot. + +

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului
anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate și
unitate de

măsură
BUC.

Prețul
unitar
(fără
TVA)

Prețul
total
(fără
TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

1.1.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
contoare electronice de
energie electrică
multifuncționale de tip ZMG
410 CR

1.2.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
contoare electronice de
energie electrică
multifuncționale de tip ZMG
405 CR

1.3.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
contoare electronice de
energie electrică de tip
ZMG 310 CR

1.4.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
contoare electronice de
energie electrică de tip MT
174

1.5.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
contoare electronice de
energie electrică de tip
ZMR 110 ACE

1.6.Servicii de verificare
metrologică, contoare
electronice de energie
electrică monofazate de tip
ZCG 112 ASE

1.7.Servicii de verificare
metrologică, contoare
electronice de energie
electrică monofazate de tip
ACE 1000

TehLabServi
ce srl 515

10

5

5

11

1

1

538
355/Lot

538 355 646026
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1.8.Servicii de profilactică și
de verificare metrologică,
transformatoare de curent (T-
0,66)

1581

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

CovilGrup srl ____.07.2022 SIA RSAP, e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul, în care a fost depusă 1 oferta - respectarea termenului de așteptare este facultativă.

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 Întreprinderea: Numărul Cod Valoarea contractului Termen de
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operatorului
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

străin

și data
contractului/

acordului-
cadru

CPV valabilitate al
contractului/aco

rdului-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

TEHLABSERV
ICE SRL

Cu capital
autohton

50
19.07.22 50410000-

2
525642,55
lei

630771,06
lei 31.12.2022

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

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

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Veaceslav BUȚ



m)del-tip

DARE DE SEAMA

nr.3 din 19.07.22

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii cle atribuire

nV
I
t*l

Denumirea autoritd contractante

IDNO
Adresa

Adresa de internet
Persoana du coitacV,ru,ne rtrenu,,te.

Prinraria Sociteni
s.Soc iteni,laloverr i

1007601010460
s.Sociterri,laloven i

02683540t .069219823
02683 540 I

sociteniprimar

lelefon, e- Colorran Victor

lBuget de stat; rBuget CNAM; lBuget CNffir$rce
extenre: nAlte surse: I Indic,uti lhuget loc,ul
I 185789,33 lei

Tit-ffi;;d 
" "tt 

d" at"tb,, t* apttc"re XCcrerea ofertelor
qA[e!g& ltq!trI*

atd (, Nr:
Tipul obiectului contractului Bunuri l l,ucrari X
achizitie/acord ul ui-cad ru
Obiectul achizitiei Reparatia str.Tricoloru lu i
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind ai.ge.r"a
proceclurii de atribuire (in cazul aplicdrii alror
rtrac'cJtrri c,ltllr ljci1q1ia claschisdt ,
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul N f : ocds-b3wdp1 -MD-1 65589405602S
port al u I u i guyern e tn en ta I @

ttlftq'ry I q31r!!ztt11! bt t* ilt ra ti
Data publ icdri i :28.06.2022

LrDa XNu
l,irrk-ul cdtre plarrrrl O. o.trir;tii prUiic. p,,Uti*r,

Data:l 4.06.22

rAcord-cadru nSistenr dinarnic de achizitie
electron icd aCatalog electron ic

l. Date cu privire la autoritatea contractantA:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

NumIr de telefon
Numlr de fax

3. Clarificlri privind documenta{in de atribuire:



Data solicitdrii clarifi cirilor
Den umirca operatorului economic

va c'ompletct in cazul in care au.fost solicitate clurificdri)

,E1pU_Ue-ry3 jjtqglltt-4_tql1g!I111 i-9 r! e4fi ca re
ExDunerea succinti a risnunsului

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatut nrodifi cdrilor
Publicatc in tlnt'la-tffiffic"l"r rl" i"f"rma* Pndir:eti sursa utilizutd ;i data publicdriiJ
(tLttpys,:t
Termen-limitl de depunere gi deschiderc a
ofertelor prelungit (dupd caz)

flndicali numirrul de zilel

5. Pini la tcrmenul-limiti (data _08.07_2022_, ora_l0:_00J, au clepus oferta _l_ ofertan(i:

lN.T D"",-ri"ery

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate dc
cltre operatorii economici:

(lnlbrntu{iu privind denuntirea docuntentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinlele din
documenlalia de atribuire qi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, ttu corespunde (in cazul
c'dnd documentul a.fost prezental, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

I)enumirea
lotului

Denumirea
opcratorului

economic
l-ot I Profact Corrstruct SRl.

rator ecorlOlntc t.l

qp grqtgrg 9 glt e !ti-c-l
rator econorl-lrc l'l

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Asocia{ii/
aclministratorii

r 0 | 0600024992

Denumirc documenl
Denumirea operatorului economic

Operator
economic I

Operator econornic
2

Operator econonric
J

Operator econornic
l.l

Documentele ce constituie oferta
(Se va consnxnq prin: prezenlal, neprezenlql, nu corespunde)

Pronunerca telrrricd prezental

[op11gr3lrr]ang11s__ _ rezentat
r)rJA!.
Garan{ia pentnr ofbrtd
klupd caz)

preT-entat
prezentat

Documente de calificare
Se va consntna nrin: Drezental. neDrezental. nu c

L)ocument I

Docunrent n

7, Informa{ia privind corespundcrea ofertelor cu ce rin{ele solicitate:

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

I're{ul ofertei
(fbrd TVA)*

r 185789.33

Cantitate qi
unitate de
mdsurd

* ln cuzul utilizcirii licituliei electronice se va indica prelul ot'ertei.finale



Informa{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu speciJicaliile
lehnice",sevuconsemnaprin: ,,*"tncanilcorespunderiiEiprin,,-"incazul necore,spunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertci cu
cerin{cle stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofcrtan(ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate r:
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribr"rite aceluiaEi ofbrtant: Ilndica;iJ

Jusrificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scAzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in c,crrc in cctclrul ysrocethtrii de atribuire sunl aplicate mai ntttlte criterii cle atribuire, ,\'e r)or

inrJica toatc c'riteriile de alrihuire aplicate ;i denuntirea loturilor a.ferente)

12. Inforntafia privind factorii de evaluare aplica{i;

(Se t,a cotnpletu pentru loturile care qu.fosl atribuite tn baza crileriilor: cel mai bun raporl calitate-
pre( sau cel ntai bun raport calitate-cost)

13. Recvaluarca ofertelor:

(Se va completa in cuzul in care ofertele au.fbst reevuluate repelat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Ugdifi$_rile_opjI3le

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

dccis:

Motivul respinserii/descalifi cdrii

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re l'actorul ri Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul I Ponderea

Denr"rm re factorul n Ponderea



tri bu i rea contractu I ui de achizilie publ icd/acordului-cadru :

l)enumirea
lotului

f)enumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

epa ratra
r.Tricolorului

SRL Profact
Construct

1875m2 r 185789.33 r 185789.33 t422947.20

Anularea procedurii de achizilie pr,rblicd:

iln temciul art. 7l alirr. lit

Argumentare:

Denu nrirca operatorului Modalitatea de transmitere

I SRL Protact Construcl [,se speciJicdslA RSA P, C-ma!J, .fax,

(l4formcu'ea operatorilor econontici intplicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 prirind uchiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
ln cazul in care valoarea estirnatd a contractului este X 6 z.ile in cazul transrniterii cornunicdrii prirr
mai nrica dccAt pragurile prevdzute la art.2 alin, (3)
al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile

m ij loace electrorrice il6g9&:!
fl I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prirt

Lrblice miiloace electronice si/sau faxn
n cazul in care valoarea estirnatd a contractului este

egal6 sau rnai mare dec6t pragurile previzute la arl.2
alin. (3) al Lcgii nr. l.il din 3 iulie 2015 privind

rnijloace electronice gi/sau faxn
tr l6 zile in cazul netransmiterii cornunic6rii nrin

:{v:tiils prDLie!: 
- rniiloace electronice si/sau faxn

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd in confbrmitate
cu preveclcrilc 'I'ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldoru).

I 7. Contractu I de achizitie/acord u l-cad ru incheiat:

ntreeprind
rea:
:apital
rhton/
:apital
/asocie
re/
:apital
riin

NumIrul
qi data

contractului/a
cordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractulut Termen
cle

valabilit
ate al

contract
ului/acor

dului-
cadru

firi TVA inclusiv
TVA

)apital

utohto

46
18.07.
2022

4s200000-9 1 1 85789,1 3 t422947.20 31.12.23

4

Denumirea
opcratorului

economic

SRI,
PROITACl'

CONS'I'RTJCl'

erea
Cu cap
autoht
Cu cap
mixt/as

re/
Cu cap

strii
C

a\

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

Data transmiterii

12.07.2022



18. Informafia privincl achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubric'a datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd au.ftxt aplicate criteriide durabilitate qi s-a incheiat
crtnlracl/contracte penlru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii cle durabilitate):

Au fostaplicatecriteriipentru achizi(ii publice durabile (achizifii
verz.i)?

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): ( ind ical isurtru cu TVA t

Codul Cl'}V al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Prelul cel mai scdzul a

Coslul cel mai scdzul a

Cel ntai bun raport calitate-pre1n

Cel mai bun raporl calilale-cost ct

Prin prezento dore de seontd, grupul de lucru declnrci cd lermenul cte aEteptare pentru incheiereo
controclultri/controctelor indicote a.fost respcctat (exceptfrrtd cazurile prevdzute de ort,32 otirt, (3) al Legii
nr. l3l rlin 3 iulie 2015 privind ochiz,i\iile puhlice ), precum Ei cil in coz,ul depunerii contestuliilor;i/snu
recep(iondrii rupourtclor de monitorizare, oceastea ou.fost exominile ;i solu(ionote,

Prin prezenlo dflre de seomd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudineo desfd$urdrii proc:edurii
de achiti\ie,.fupt pentru core poortd rdspuntlere conform prevederilor legole in vigoare.

(DA/NU)

Conduc6torul grupului de lucru-pcntru achizifii:

_ _u_
(lr'/unte. Prenunte)

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepcntru care au
fostaplicatccriterii dc d u rabilitate:

.3 z'Yq{.}" ^rdJ^1
'-t-otj- 

Sv ^,rs?-{ffi*ffi
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DARE DE SEAMĂ 

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

 
Nr. 01_din  21.07.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante AO Genesis 
Localitate s. Mereni,rnul Anenii Noi 
IDNO 1012620001733 
Adresa str. Ștefan Cel Mare 
Număr de telefon 069590633 
Număr de fax - 
E-mail oficial  genesis.mereni@gmail.com 
Adresa de internet nataliaprocopiiscobioala@yahoo.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Procopii-Scobioala Natalia 

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: ocds-b3wdp1-MD-1653562834335 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații capitale la azilul pentru per
soane în etate si cu dizabilitati sat. Puhaceni 
 

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: 21057186_ 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1653562834335 
Data publicării: 26 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:  
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:  Buget Local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 167 844,392    
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653562834335
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653562834335
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

Data solicitării clarificărilor  
  
27 mai 2022 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garantie bancara nu este nevoie? 
Expunerea succintă a răspunsului  Da este nevoie în scrisoarea de invitație a fost 

redactată. Garanția pentru ofertă, după caz: 1 % 
din valoarea ofertei fără TVA C/F- 1012620001733 
Adresa juridică- raionul Anenii Noi , s. Mereni 
Str.Ştefan Cel Mare şi Sfânt nr.93 Banca Mobias 
banca OTP GRUP S. A. IBAN - 
MD83MO2224ASV84888637100 Cod Bancar –
MOBBMD22 

Data transmiterii 27 mai 2022 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
31 mai 2022, 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Caietul de sarcine e elaborat cu greseli.Tebuia sa 

fie divizat in lucrari de constructii generale cu toate 
subcapitolele corespunzatoare si lucrarile electrice 
ce reprezinta lucrari de demontare montarecu 
cheltuielile limitate corespunzatoare.Cum 
procedam? 

Expunerea succintă a răspunsului  Caietul de sarcini a fost eleborat de specialiștii 
autorității fondatoare. Deoarece lucrările de 
electricitate nu sunt masive nu a fost necesar de 
separat. 

Data transmiterii 31 mai 2022, 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
31 mai 2022 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare COTA TVA 0%-? 
Expunerea succintă a răspunsului  Vă informăm că AO Genesis este o asociație 

obștească,non-profit care implementează proiecte 
sociale de dezvoltare comunitără.Proiectul 
&quot;Îmbunătățirea calității serviciilor de 
plasament în cadrul Azilului pentru persoane în 
etate și cu dizabilități din s.Puhăceni,raionul Anenii 
Noi în contextul pandemiei de Covid 19&quot;este 
un proiect realizat în cadrul programului de 
asistență tehnică &quot;Organizațiile societății 
civile acționează pentru servicii sociale mai 
bune&quot;,finanțat prin intermediul fondurilor 
Comisiei Europene și este scutit de taxe 
vamale,impozite pe venit,accize,precum și se 
aplică scutirea TVA cu drept de deducere în 
conformitate cu HG nr.246 din 08.04.2010,lit.c din 
Codul Fiscal. 

Data transmiterii 6 iun 2022 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
  
8 iun 2022, 

Denumirea operatorului economic - 
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare pozitiile 93 si 94 se solicita automat de tit BA 47-
29? 

Expunerea succintă a răspunsului  Pozitia 93-BA 47-29/3/C16A Pozitia 94- BA 47-
29/3/C20A 

Data transmiterii 8 iun 2022, 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
  
  
8 iun 2022, 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

  
Buna ziua ! La data 17.06.2022 ora 15:00, toti 
participanti tebuie sa fim on-lain la achizitii.md ca o 
sa fie auction la tender dat? Corect am inteles? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua.Da, corect ati inteles. 
Data transmiterii 8 iun 2022 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
  
  
8 iun 2022, 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

  
Aici prețurile se măresc pe zi ce trece da noi o sa 
dam in jos ,,ea biznes o sa facem 

Expunerea succintă a răspunsului  Respectam legislatia in vigoare. 
Data transmiterii 8 iun 2022 
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 e cazul 

(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. Pînă la termenul limită “16” iunie 2022__ ora 15 :00__, au fost depuse 9 _ (nouă ) 
oferte/candidaturi după cum urmează 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. VICFACTORY" SRL 1018600045458 Russu V 
2. EUROMONTAJ CTI SRL 1010600013444 Buruiana D 
3. CASABELLA GROUP 1014600026503 Cojocaru C 
4. SOFTCONSTRUCT 1014600001023 Plămădeală V 
5. TRIVIMOL SRL 1003600040745 Musteață O 
6. SRL,,CONSTRONG,, 1009600028040 Ioniță A 
7. VIG HOUSE 1018600024334 Grădinari I 
8. INSTALVEST GRUP 1008600055595 Ciobanu D 
9. EURO LIGHT  1016600031961 Scobioala E 

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

solicitate şi alte 
condiţii, cerinţe 
obligatorii 

 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii 

"Vic
fact
ory" 
Srl 

Eur
omo
ntaj 
Cti 
Srl 

Cas
abel
la 

Gro
up 

Soft
cons
truct 

Triv
imol 
Srl 

Srl,,
Con
stro
ng,, 

Vig 
Hou
se 

Inst
alve

st 
Gru

p 

Eur
o 

Lig
ht 

 

DUAE, conform 
Ordinului nr.72 din l1 
iunie2020 al 
Ministerului Finantelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Cererea de participare, 
anexa nr.7 conform 
Ordinului nr.69 din 
07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
anexa nr. 8 conform 
Ordinului nr.69 din 
07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Scrisoare  de  garanţie  
bancară anexa nr. 9 
conform Ordinului nr.69 
din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Grafic de executare a 
lucrărilor anexa nr. 10, 
Ordinului nr.69 din 
07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Declarafie privind 
experiența similară, 
anexa nr.12  și anexa 
13 conform Ordinului 
nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului anexa nr. 
14 conform Ordinului 
nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  
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Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului anexa nr. 
15, conform Ordinului 
nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Lista subcontractanților 
şi partea/părţile din 
contract care sunt 
îndeplinite de aceştia 
conform anexa nr. 16  

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Certificat de 
conformitate, 
inofensivitate,calitate, 
sau alt certificat ce 
confirmă calitatea 
materialelor utilizate.  

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
intreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Certificat de efectuare 
sistematica plății 
impozitelor, 
contribuliilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal  

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Declarația 
benefeciarului efectiv, 
conform odinului nr.145 
din 24.11.2020 a 
Ministerului Finanțelor 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Ultimul raport financiar + nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

Devizele locale, 
Formulare 3,5,7 cu 
specificația parametrilor 
tehnici solicitati în 
caietul de sarcini. 

+ nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul 

nu e 
cazul  

 
 

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 
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Lot 1 Operator economic 1     
Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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 

20.06.2022 VICFACTORY" SRL justificarea prețului 
exagerat de scăzut 

Prin prezenta ”VICFACTORY” SRL, ca 
raspuns la solicitarea D-ra prin scrisorea 
(e.mail) 
nr.15 din 20.06.2022, referitor la 
justificarea ofertei prezentate privind 
achizitionarea 
„Lucrari de reparatie in Azilul pentru 
personae in etate si cu dezabilitati din satul 
 
Pugaceni” prin procedura de achizitii 
privind Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-
MD- 
1653562834335 din 16 iunie 2022, in 
temeiul art. 70 p.3 al Legii Nr.131 din 
03.07.2015, 
 
Va informam urmatoarele: 
A) Oferta a fost prezentata strict conform 
cerintelor CPL 01. 01. 2001, caietului de 
sarcini, anuntului de participare si 
documentatiei de atribuire 
B) In oferta am prevazut: 
a) Salariul – 27,00; 33,00; 84,97 lei/ora, 
care complect se incadreaza in limitile 
legale a 
actelor normative in vigoare (vezi calculul 
salariului mediu tarifar pe ora, scrisoarea 
informativ – normativa nr.11-09/1286, nr. 
05/12-1284 din 27.06.2013 (vezi Monitorul 
Oficial nr.140/993 din 28.06.2013) in 
corelare cu nota informativa nr.10/1-086 
din 
15.06.2018, Amendament 
CPL.01.02:2012/A2:2022 - (se anexaza) 
C) ” VICFACTORY ” SRL confirma ca ne 
asumam obligatiunea sa executam integral 
la nivel calitativ respectiv volumul de 
lucrari prevazut in caietul de sarcini 
cu suma prezentata in oferta, conform 
termenului din caietul de sarcini. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu e cazul 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
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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: nu e cazul 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

(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) 
Lucrări de re
parații capital
e la azilul pe
ntru persoane 
in etate si cu 
dizabilitati sa
t. Puhaceni 
 

"VICFACTORY" 
SRL 

deviz 699 999.00 699 999.00 699 999.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

VICFACTORY" SRL 30.06.2022  e-mail 
EUROMONTAJ CTI SRL 30.06.2022 e-mail 
CASABELLA GROUP 30.06.2022 e-mail 
SOFTCONSTRUCT 30.06.2022 e-mail 
TRIVIMOL SRL 30.06.2022 e-mail 
SRL,,CONSTRONG,, 30.06.2022 e-mail 
VIG HOUSE 30.06.2022 e-mail 
INSTALVEST GRUP 30.06.2022 e-mail 
EURO LIGHT  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 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

VICFACTORY 
SRL 

AO 
Genesis 
IP Azilul 

pentru 

01 

21.07.2022 45200
000-9 

699 999.00 699 
999.00 30.12.2022 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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persoane în 
etate și cu 

diz. S. 
Puhăceni 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



















DARE DE SEAilIA
de evaluare a contractului de achizilii publice A

de tncheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

nr,4 din25.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de atribuire:

3.Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Denu mirea autoritlf ii contractante Primaria AneniiNni
Loc*lifafc 1\Ol

t, 1007601010231
AOresa Str.Suvorov-6
Num5r de telefon o) zzu3.+
NUmar oe lax 026s 22034
E-mail oficial rrrman a -anen I I -no l-@ma I l. ru

www anenll-nol.com
Persoana de contact(nune, prenume, tut"for, 

"_*oil.l Faizulina Ansela

qqi de atribuire aplicate
Procedura de achizifie repet"A 1a"parc*1 t\r:

NuTipul obiectului contractului de achirilie/acordului-

Obiectul achizifiei
Materiale de constructii

Expun-erea motivului/temeiului priuinA-.t"ge.ea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor

Legea nr 13I din 03.07.201 5

Procedura de atribuir" 1r, ,i- iidi*-ii-7idili
p or t alu lui guv er nament al www. mt ender. g ov. m d)

1/r. ocds-b_3 wdp I - M D_-155_6_OAQ66Q4 5 I
Link-ul: tntender.gov.mdiplans/

Platforma de achizifii publice utilizati
Anun{ de intenfie publicat in BAp (drpd 

"r4 r achizitii.md:

Tehnici pi instrumente rp-in".t" at.m,rii Link-ul: - nu

Sursa de finan{are NU nAcord-cadru luSistem dinamii@
electronicd nCatalog electronic

Valoarea estimatl (ei, Jdrd TVA)

Data solicitlrii claiificirilor
Denumirea opa.uto.ul,,i 

""onn* 
i"

Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
p^lrurcrtsa succtnta a raspunsului=-Data transmiterii

t xpunerea succintl a solicitErii de clarificare
Expunerea succinti a r5spunsului



4.Modificiri operate in documentafia de atribuire: Nu au fost

S.PAni la termenul-limitl (data 09,07.2022., ora 9-00 ), au depus oferte 2 ofertan{i:

6.Informatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ti aferente DUAE prezentate de cltre operatorii
economici: evaluate

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

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAPltlte rnijloacelor de inforna,re (dapd
caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrii]

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

flndicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
d m in isfro fnri i

I iRL C om o an i a Termos i s tem t003600t t788t Butmalai Arina
", JM Group One I 00360 I 003808 Fortuna Dorin

Denumire document
Denumirea oDeratoruiui economic

SRL Group One iRL C ompania Te rnt os is tent

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

Propunerea financiarl prezenlal Drezentat
DUAE prezentat Drezentat

uaranlla pentru olena
(dupd caz)

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat" neDrezentat. nu coresounde

DUAE prezentat prezentat
Oferta prezental prezentar

Certificate de efectuare sistematica a plagii
impozitelor,contributiilor

prezentat prezentat

Dovada inregistrarii persoanei juridice prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat

Certihcate de calitate silsau certificate de
conformitate pentru toate tipurile de produse prezental

prezentat

Inlbrmalii denerale despre ofertant prezentat prezentat

lertificate de calitate a materialelor
prezental prezentat

Denumirea lotului (ftu6TVA)* Cantitate qi
unitate de
misurl cerintele de calificare ificatiile tehnice

1195.00



* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica preyut oferteifinate
(Informa\ia privind "Corespunderea cu cerinyele deialificare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice,,, se vaconsemna prin: ,,* " in cazul corespunderii Si prin ,,_,, tn cazul necorespinderii) j

'

8' Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confi.rmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele stabititein documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefutui anormat de sclzut) s-a solicitat:

9.Ofertan{ii respingi/descalifica{i: nu au fost

Denumirea qperatorului economic Motivul respingerii/descalifi ctrrii

lO.Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot []
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi oferttant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l.Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de attribuire, se vor indica toate criteriilede atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

l2.rnformafia privind factorii de evaluare aprica{i: nu a fost aplicat

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel squ cel mai bunraport calitate-cost)

I



I

I
t
I

l3.Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile oDerate

l4.In urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis: de a
desemna cigtigitor SRL Group One

Atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

15. Anularea procedurii de achizilie publici:nu este cazul

in temeiul art. 71 alin. I lit s.
Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura tle atribuire despre deciziile grupului de lucru penttu achizilii
sereqlizeazdinconformitatecuprevederile art.3I alLegiinr. l3l din 3 iulie20t5 privindachiziyiitepubliie)

lT.Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectatri termenul de a$teptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate iu prevederite TITL|LUI U C)pitotulI (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii Moklova).

l8.Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economic Cantitate gi unitate
de misuri

Pretul unitar
(frrn TVA)

Preful
total

(Ihrn TVA)

Prelul total (inclusiv
TVA)

Materiale de constructie IRL Group One M2,buc. t41850.00 t41850.00 550220.00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Compania Termosistem

14.07.2022

[se specificdSlA RSIP, e-mail.
fax, poStd, etcl

SRL Group One

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

[![ zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice $i/sau faxt
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice gi/sau faxn

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este esal6
sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (i; al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice Ei/sau faxl
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau faxn

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
$l oata

contractului/

acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

ftri TVA inclusiv TVA

SRL Group One 72 22.01.2022 44100000 54I850.00 650220.00 3l.12.2022



Informatia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tn cazul in care laprocedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiar contract/contracte pentrulot/loturi pentru care au fost apricate ciiterii de durabiritatd:

Prin prczentq dare de seamd, ,
",:,f::::f,:!:,:.::y::::i:.:!,!t:::".:fr:t rcspectat (exceptdnd cazurite prevdzute de art. 32 arin. (3) at Legii nr. r3r din 3
monitorizare, acestea au fost examinati ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru
achizi|ie,fapt penfiu care poartd rdspundere conJ

Conducdtorul grupului de lucru

desfdsurdrii procedurii de

*fif aplicate criterii d
(DA/N(' NA

v aruar Ea ue acrrzrTre cu l vA drn contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

650220.00
(indicali suma cu TVA)

rruu:u.l Lry aI tOnU
durabilita,te:

pentru care,au fost aplieate criteriide

;ffili T"TJ.##:I,"", 
* | ot u utotu ri lepen t ru care a u fost a p I ica te Prelul cel mai scdzut @

Costul cel mai scdzut D
Cel mai bun raport calitate-prey a
q4 tgi bun raport calitqte-cost a



DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizifii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-22/2021/002 din 31.05.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autorita(ii contractante Primaria mun. Balfi 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balfi, piafa Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-

54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial Drimaria(o)balti.md . 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(«)2mail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de preturi. 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizifiei „Reparatia podului de pe str. Gogol din 
mun.Bdlfi", conform necesitatilor DGC a 

Primariei mun.Balti 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimata a achizitiei 2 946 983,33 (lei, Jam TV A) 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1626937955754 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md) 

Link: https://mtender.sov.md/tenders/ocds-
b3wdol -MD-1626937955754?tab=contract-
notice 

Data publicarii anuntului de participare 22/07/2021 
Data (datele) §i referinfa (referin(ele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupd caz) 

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

Tipul contractului de achizijie/acordului-
cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizifie/acordul-cadru se 
refera la un proiect §i/sau program finantat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 Dan 

Sursa de finanfare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

http://www.balti.md
https://mtender.sov.md/tenders/ocds-


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

24.08.2021 

Denumirea operatorului economic SA Drumuri Balti ' 
Nr. §i data contractului de 
achizitie/acordului-cadru 

Nr: 112 Nr. §i data contractului de 
achizitie/acordului-cadru Data: 02.09.2021 

Valoarea contractului de 
achizitie/acordului-cadru 

Fara TV A: 2 969 034,24 Valoarea contractului de 
achizitie/acordului-cadru Inclusiv TVA: 3 562 841,09 

Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de executie maxim 4 luni 

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

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare 0 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15 

Cre§terea prefului in urma modificarii 
(dupa caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu • Da 0 
Acord aditional nr. 1 din 06.12.2021 privind: 
- prelungirea termenului de executare a lucrarilor 

pina la 01 iunie 2022; 
- prelungirea termenului de valabilitate a 

contractului pina la 31 decembrie 2022; 
- transferarea surselor financiare 1 826 030,56 cu 

TVA pentru a.2022. 
Alte informafii relevante -

V. Descrierea achizifiei inainte dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura fi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 02 septembrie 2021, cu SA Drumuri Balti a fost incheiat contractul nr. 112 privind 
executarea lucrarilor „Reparatia podului de pe str.Gogol din mun.Bdlfr, conform necesitatilor 
DGC a Primariei mun.Balfi. 

Termenul de executare a lucrarilor a fost stabilit de maxim 4 luni, valabilitatea contractului -
pina la 31 decembrie 2021. 

La §edin{a Grupului de lucru din 03 decembrie 2021, au fost examinate: 
- adresarea operatorului economic nr.289 din 02.12.2021 cu privire la prelungirea 

termenului de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2022, din motivul ca 
lucrarile nu pot fi finalizate pina la sfir§itul anului 2021 din cauza mai multor 
circumstance ce nu depind de voinfa parfilor, precum modificari de proiect, prefabricarea 
pilofilor §i factorii climaterici. SA Drumuri Balfi mentioneaza ca lucrarile de montaj vor 
fi finalizate pe parcursul anului 2022, in condifii climaterice favorabile. 

2 



- nota informativa nr.06-14/420 din 02.12.2021 din partea respomsabilului tehnic IM DCC 
CU, prin care grupul de lucru este informat ca, in timpul procesului de execute, in 
condijii strimtorate (prezenja unei linii de furnizare a energiei electrice de 10 kV (JI3II) 
pe de o parte §i a retelei SA Moldtelecom pe de alta parte), lucrarile au fost intarziate, 
intrucat detinatorii de retele, pe perioada construcfiei, au trebuit sa le scoata temporar din 
zona de construcfie a podului. 
Datorita faptului ca podul se afla in zona de protecjie a liniei de furnizare a electricitatii 
de 10 kV, autorul proiectului a emis o modificare a solufiei de proiectare in ceea ce 
prive§te decalajul axei podului. In plus, lucrarile din beton necesita timp pentru a obtine 
nivelul de tarie, iar condifiile meteorologice nefavorabile prelungesc aceasta perioada. 

in baza celor expuse, grupul de lucru a considerat oportuna prelungirea termenului de 
valabilitate a contractului pina la 31.12.2022, termenul de executare a lucrarilor in perioada 
favorabila, dar nu mai tirziu de 01 iunie 2022. Totodata, suma lucrarilor ce urmeaza a fi executate in 
anul 2022 constituie 1 826 030,56 lei cu TVA. 

VI. Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La §edinja Grupului de lucru din 27 mai 2022, au fost exammata nota informativa nr.02-
14/168 din 24.05.2022 intocmita de IM DCC CU, ce presteaza servicii de responsabil tehnic la 
lucrarile menjionate, prin care s-a adus la cuno§tin{a urmatoarele: 

in baza scrisorii SA „Drumuri Balfi" n r . l l l din data de 19.05.2022 a fost inijiata o ?edin{a a 
reprezentanjilor antreprenorului, proiectantului, beneficiarului §i supravegherii tehnice, care a avut 
loc in data de 23 mai 2022 (Proces-verbal din 23.05.2022) §i a luat in considerare urmatoarele 
aspecte: 

1. Drenarea apelor pluviale de pe drumul din dreapta podului. 
Proiectul prevede instalarea unei rigole de drenaj dreptunghiulara, de la rau pana la imbinarea 

in colectorul existent D600 mm. Dupa deschiderea colectorului, s-a dovedit ca marcajul de jos al 
colectorului existent in punctul de inserare este mai mic decat marcajul de apa din rau. 

Instalarea unei rigole noi conform proiectului nu este posibila din cauza absentei unei inclinatii 
a colectorului spre rau. 

Comisia a luat in considerare toate opfiunile posibile (3 variante) pentru rezolvarea problemei 
§i a propus: 

Colectorul D600 existent, la inceputul tronsonului (IIKO+OO) este intrerupt prin taierea lui §i se 
face un camin pentru a permite cura|area lui de namol, daca este necesar. La capatul colectorului 
existent (ITK0+15), se continua continua cu un colector pluvial din conducte din beton armat D600 
pana la rau. 

Pentru evacuarea apelor de suprafaja de la ie§irile dintre garajele existente §i de pe suprafata 
strazii, in apropierea podului, se realizeaza o rigola dreptunghiulara din beton prevazuta de proiect, 
cotele careia trebuie corectate dupa inaltime. 

2. Conexiunea marcajelor profilului longitudinal al podului a cailor de acces catre acesta cu 
marcaiele strazilor existente (inceputul tronsonului de lucru nKO+OO sfar^itul nK0+60.10). 

Proiectul nu prevede conexiunea cailor de acces catre pod cu drumul existent. Cota superioara a 
stratului de la inceputul sectiunii de lucru (IIK0+00) este cu 60 cm mai inalta decat strada existenta, 
iar la capatul sectiunii (IIK0 + 60,10) este cu 70 cm mai inalta. 
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Pentru o conexiune lina a cailor de acces catre pod cu strazile, este necesar sa se faca tronsoane 
de tranzijie in piatra sparta de 15 m lungime la inceputul §i sfar§itul tronsonului. De asemenea, se 
propune modificarea cotelor de proiectare pentru o tranzijie lina catre pod, dupa cum urmeaza: 

- la riKO + 00 - marcajul axei drumului - 96,05, adica 15 cm sub eel de proiectare, 
- de la IIKO + 0,7 la PKO + 0,45 - marcajul axei drumului - 96,20, 
- la IIKO + 60,10 - marcajul axei drumului - 95,90, adica 30 cm sub eel de proiect. 
3. Conexiunea axei podului la capatul tronsonului de la nKO+45 la I1K0+60.1 cu axa drumului 

existent. 
Pentru a evita deteriorarea spatiilor verzi existente pe partea dreapta a str.Moldoveneasca, s-a 

propus deplasarea axei drumului spre stanga cu 90 cm. 
In baza celor expuse in procesul-verbal intocmit in teren, se considera necesara prelungirea 

termenului de executare a lucrarilor pina la 01.09.2022, valabilitatea contractului fiind pina la 
31.12.2022. Perioada de prelungire se datoreaza faptului ca pentru a efectua modificarile in proiect §i 
care urmeaza a fi aprobate, de asemenea este nevoie timp. 

VII. Rezultatele examinarii: 

in rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizijie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adifional privind: 

prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 01 septembrie 2022 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adifional 

Valoarea modificarilor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adifional 

i 
Fara TV A Inclusiv TVA 

SA Drumuri 
Balti 

2 31.05.2022 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi^inau, $os. Hince§ti, 53; tel.: 728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chi?inau, bd. §tefan eel Mare §i Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr.27 din261P.lie2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Arteni Tatiana,
mail:office.srcahu

tel.076700112,
il.com

IMSP Spitalul ne&ryIleb{
Denumirea autoritllii contract4nlg

Mun.Cahul
r 009603003860
Str.Stefan cel Mare,23
029912-24-48Numir de telefon

Numlr de fax
Sr.cahul. anticamera@, gmaii' c glg

E-mail oficial
Spital.mdAdresa de internet

p..ro* de conta& (nume, prenume, telefon'

Date cu privire la procedura de atribuire:

nCererea oferleior de Prelurtfip"f ptocedurii de atribuire
aplicate
il-ro..d,t.u de achizifie repetati

ri---ip"t oriectului contra ctului de

achizitie/ acordului-cadru p-dnt" p.troliere penttu anul 20TZ

09100000-0

E*pon"."" motivuluVtemeiului
privind alegerea Procedurii - 

de

ut.iboit. (tn cazul aplicdrii altor
o c e dur i de c dt li c i t al i ryfu;9higfl N-t' o.dt + 3 wdp i -MD - I 6 5 63 I 47 97 6 41pro..Ootu de atribuire (se va indica

din catlrtil portalului guvernamenlcll
wtttv. m t c nde r. gov. m d)

Link-ul:
lic I tender I 2 I 0 5 9 0 4 I I lgtl I I 5 8 43 Ahtto s : // achi zit\i.md h o I

Platforma de achizi{ii Publice
utilizatI
Procedura a fost inclus[ in Planul
de achiziiii publice a autoritifii
contractante

Link-ul cdtre Planul de achizilii Pubiice Publicat:
:i/snital.md/ca I achizitti-publi c e/plan achiz\tn I

a."""t O" inten{ie Publicat in BAP
Link-ul:

-ffiinamic 

de achizilie nlicitafie
electronici nCelqbg-g!ec1l9q!

f.f-i.i qi instrumente specifice de

atribuire @upd caz) ilguget a" rtuq ogoget CNAM; nBuget cl'lAS; nSurse

externe; lAlte surse: tl44f!4Sursa de finanfare

383 000,00Valoarea estimati (lui'frry lU

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire: nu a fost

in cazul tn care au fost s9l9l!98:19!
Data solicit[rii clarificirilor



Denumirea operatorului econo-mic
Itrxpunerea succinti a solicitirii de

r:larificare
lDxpunerea succint[ a I4!pu!!ulu!
lData transmiterii

tl"dlrtll;rrt" "tlll^td ;i 
data publicdriil

flndicali numdrul de zilel

J:]fi^X-il^I\€zu
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duPd caz)
Termen-limit[ de depunere;i deschidere a
ofertelor nrelungit (duPa caz)

4, Modificdri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

5. PAn[ la termenul-limitl (data 11 iulie 2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertan(i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare
c[tre operatorii economici:

qi aferente DUAE Prezentate de

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinleLe din documentalia de atribuire ;i se va

consemna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespuntle (in cazul citnd documentul afost prezentat, dar nu corespundece'rinlelor de

calificare))

j. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si

in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

IDNO Asociarlii/
administratoriiNr. Denumirea operatorului economic

1009600044712 Bors Igor
1. Vento Retail S.R.L.
2. Petrom Moldova SRL 1 002600045798 Tukhov Angel

Denumirea operatorului econornic
2. Petrom Moldova SRLDenumire document L Vento Retail S.R.L.

Documentele ce constituie oferta
v a c o n s mna pr in : p r e z e nt at, ry9p!929!!!!'-!!!9!9-

unerea financiard

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentqL 4gpIgzgryaL.nu tele

Garan{ia pentru ofert[

O."fututi. privind valabilitatea ofertei pentru o duratd

de 30 de zile calendaristice
Lista statiilor PECO cu indicalg4 rdre!919l g!9$9I4

Certificat de conformitate sau alt cerlifcat echivalent ce

confirmd calitatea produselor peffoliere oferite
Licentd de activitate
p*t*t Oln Registru de Stat a Perseq44elJu4lpe
Certificaf a conhrlrti hancar

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pre(ul
ofertei

(fAra TVA)*

Cantitate gi
unitate de
mdsurl

Corespund erea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

teh nice

Produse petroliere Pentru
anul2022

Vento Retail S.R.L. 37s 654,40 I lot + +

Petrom Moldova SRL 379 314,33 + +

* in cazul utilizarii licitaliei eleclron ice se va indica prelul ofertei Jinale
"Corespunderea cu specificaliile tehnice" ' se l)a consemna prin: "+



g. pentru elucidarea unor neclaritflli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

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

a solicitat:

g. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

loturi:

Prelul cdzul z :: J- ^!-,:L-.:-^ -^,,^-;-);^n tnnto nviteviilp dp ntri.I
(in cazu cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire

aplicate a loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raport calitate-cost)

in anzul in care oferlele au fost reevaluate

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

decis:

licd/acordului-cadru

Anularea procedurii de achizilie publicd:
tn temeiul art.l1 alin. lit
Arsumentare:

Rezmatul risPunsiuluii
ratorului economic

Informa{ia solicitatdOperatorul economic

Motivut respingerii/4qq!4ltfig4l!DenuLmirea operatorului economic
Petrom Moldova SRL

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Punctajul callulatValoarea din oferthFactorii de evaluare
Denumirea oPeratorului economic 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

h,ri"eq cnnfrqctr rltri dr ac.hizi ulu
Denumirea lotului Denumirea

operatorului economic
Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(flri TVA)

Pre{ul total
(farI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Produse petroliere Pentru
anil2022 (repetat III)

Vento Retail S.R.L. 375 654.40 450 762,30

Benzind Ai 95 6350 L 27.68 175768.00 2 10883,50

Motorind Euro 7560 L 26.44 199886.40 239878.80

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



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Vento Retail S.R.L. Nr.0 1-1079 din 14.07 .2022 SIA RSAP, e-mqil

Petrom Moldova SRL Nr.01-1079 din 14.07 .2022 SIA RSAP, e-mail
t_.J

-llnyor*orro 
operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lu*u pentru achizilii se realizeaza itt

conformitateiuprevederileart.3l alLegiinr. l3l din3iulie20J5privindachiziliilepublice)

(selectatri termenul de ageptcffe respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice,

inclttsiy a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitati cu prevederile T'ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea TermenuLui) aL

Codului Civil al Republicii MoLdova)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
mica decdt pragurile prevdzute la arI' 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliiie publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prrin

miiloace electronice qi/sar! fal l---
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii pnn
rnijloace electronice gi/sau fax tr 

-in cazul in care valoarea estimati a contractului este

egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice Ei/sau fax o
! 16 zile in cazul netransmiterii comunicdriiprtn
mijloace electronice gi/sau fax tr __

17. Contractul de achiziJie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numdrul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de valabilitate

arl

contractului/acordului-
cadru

+..-',:::.il' :ll:n

r. ;;,-11: q,1,:

ftrrd TVA

Vento Retail
S.R.L.

Cu capital
mixt/asociere

Nr.18l
25 07 2022 09100000-0 37 56s4,40 450762,30 31.12.2022

18. Informajia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in ,ori lo pro"edura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitqte ;i s-ct incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizilii
verzi)?

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut z
Cel mai bun raport calitate-prel t
Cel mai bun raport calitate-cost t

prin prezenta clare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheiereu
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute cle art. 32 alin. ('3) al Legii nr,
l3l din 3 iulie 2015 privind achizi(iite pubtice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate Ei solu(ionate.



de seamd, grupul de lu$u pentru achizilfu conJbmd' corccfitudinea desfdsurdrii procedurii
-,iu 

"ori ioirtd rdtpondeie conform prevederilor legale tn v

i

;

-t-,Condupatorur
I

I

I

i de lucru Pentru achizi{ii:

Prenume)

"rEF,

KslF-o
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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.3 din 25.07.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziu-gradinita Busauca din r-nul.Rezina 

Localitate r-nul.Rezina,s. Busauca 

IDNO 1013620012473 

Adresa r-nul.Rezina,s. Busauca 

Număr de telefon 0254 24542;0254 73224 

Număr de fax  

E-mail oficial  busauca@gmail.com 

Adresa de internet …… 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

DogoterElena;tel;025424542 ; 

lenadogoter@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) 
Da 

nr. 21059019 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1656076873668 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea resurse energetice ( CARBUNE AM 13-25mm ) 

repetat 

Cod CPV 09111210-5 

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: 21059795 

Link-ul:   
  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1657542905034 

Data publicării: 11.07.2022 

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 

mailto:lenadogoter@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656076873668
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657542905034
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externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 347000.00 

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) 

[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 19.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1 TINCOMERT INVEST 1021600008549 Alexandru Bondarenco 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Tincomert Invest   

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat   

Propunerea financiară prezentat   

DUAE prezentat   

Garanția pentru ofertă 
(după caz)nu este obligatorie 

nu s-a solicitat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare prezentat   

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat   

Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/extras 

din Registrul de Stat al persoanelor juridice 

prezentat   

Certificat de conformitate prezentat   

Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor la Bugetul 

Public National 

prezentat   

Certificat de atribuirea a contului bancar prezentat   

DECLARAŢIE privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, fraudă 

şi/sau spălare de bani. APROBAT prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor                  nr. 145 din 24 noiembrie 2020 

prezentat   
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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. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespun

derea cu 

cerințele 

de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 Carbune AM 

(13-25mm)  

 

TINCOMER
T INVEST 

 
346833,20 

 
40 tone 

 

+ 

 

+ 

* 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)  
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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   

Prețul 

unitar  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total  

(fără 

TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 Carbune AM (13-

25mm)  

 

TINCOMERT 
INVEST 

40 tone 8670.83 346833,20 416200.00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art.   alin.  lit    

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

TINCOMERT INVEST Nr. 68     din 22.07.2022  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 □ 

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

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

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

Moldova). 

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

operatorului  

economic 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 

contractului 
Termen de 

valabilitate 

al 

contractulu

i/acordului-

cadru 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

TINCOMERT 
INVEST 

Cu capital 

autohton 

12 
25.07.22 09111210-5 

346833,20 416200.00 
31.12.2022 

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

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

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 

verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 

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

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

durabilitate: 
 

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

criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de 

seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt 

pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 




