
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilri publice

Nr 8 din 01 06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Mini sterul Infrastructurii si Dezvolthrii Regionale
Mun. Chisindu

Piata Marii Adunlri Nationale, 1

NumIr de telefon 022-2s0-650
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet :vt-:w. m i_cl l.g q 

_la. 
g t _cl

Persoana de contact (nunte, prenume, telefon, Dolghi Dorin, 022 250-650.
i,$;tyS tdr. {0t,"lr?d

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Licitatie deschisI

Procedura de achizi{ie
repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cad ru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de cercetare gi de dezvoltare qi servicii conexe de
consultantI

Cod CPV 73000000-2
Expunerea
motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de
atribuire
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guttennnnental

1l')l t*',tt!,!ll ' g31u:l*<i)

Nr: MD-1647605846112
Link-ul:
1 6.41 $) 3&46 I I f ?ti.ib*ccntract-notlce
Data public1rii'. 24.03 .2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in
planul de achizilii publice a
autoriti{ii contractante

Da

Link-ul cltre planul de achiziyti publice publicat:

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

Data: 01.03.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu

Sursa de finantare Buget de stat;
Valoarea estimatl Qei, fdrit
nu)

t2 550 181,50



3. PAnd la termenul-limit[ (data 29.04,2022, ora 11:00), au depus oferta 5 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Administratorii

l. BAUCONSULT GROUP 017600015034 EveheniCUTIA
, SLAVLILSERVICE S.R.L. 00860001 8994 Sveatoslav ZUZA
3. INCP "Urbanproiect" 0036001 50288 Gheorehe \LAS
4. Gradient-Co 003600r27734 Nicolae EREMENCOV

TCSC ..INCERCOM'' IS 00360005 1 547 Vadim CIOBANU
4. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cdtre operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

"Bauconsult
Group" SRL

" Slavlilservice"
S.R L

INCP
"Urbanproiect"

Gradient-
Co

ICSC

,,Incercom"
is

(se
Documentele ce constituie oferta

vtr consemna prtn: prezentat, neprezenlat, nu corespunde)
Propunerea
tehnicI

prezentat prezenlat pfezenlal prezental pfezentat

Propunerea
financiari pfezental prezentat prezentat pfezenlal prezentat

DUAE orezental DTEZENIAT prezentat prezentat prezental
Garanlia pentru
ofertI
(dupd caz)

prezental prezentat prezentat pfezentat pfezenlat

Se

Documente de calificare
t,ct cottsnvta prm: prezetttat, ileprezenlal. nu core,Uttutde

Declaralie
privind lista
principalelor

livrari/prestlri
efectuate in

ultimii 3 ani de
activitate(mini
m 800 mii lei)

nu corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde

Lipsa datoriilor
la bugetul de

stat

corespunde corespunde corespunde corespunde corespunde

5. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(mr[

TVA)X

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice

Lot 30
Actttalizarea datelor

climatice penlnt
proiectarea
conslrucliilor

Lot 31
Elaborarea NC.M

"Bauconsult
Group" SRL

700
000, 00

lei
2 loturi

2



Climatologia in
construclii

Lot 26
Elaborare CP

Termotehnica in
construc/ii

Lot 28
Elaborare

CP "Proteclia termicd
a clddirilor civile $i
publice. Indicatorr

energetici "
Lot 29

Elaborare CP "Clddiri
;i construclii. Efi cientra

energetica"
Lot 37

Modificare NC.M
Al.imentare cu cdldurit

pe apanqmetfie a
blocurilor de locuit cu
termogeneratoare pe

combustibil g;azos

Lot 38:
Elaborare CP
Metodologia

repartizdri i vo htmelor
;i coslului energiei

termice furnizate intre
consumatorii uttui bloc

locativ. Partea L'
Dispozilii generale

Lot 39
C.P Metodologia

repartizdri i vo lume lor
Si costului energiei

termice .furni zate intr e
conntmatorii uruti bloc

Iocativ. Partea II:
Delerminarea cotei

pdrli penlru energSa
termicd la tncdlzirea
locurilor de uz comttn

Lot 40
CP Metodologia

repartizdri i vo lumelor

Si coshtlui energtei
termice .furnizate [nfi"e
consumatorii unui bloc

locativ. Partea III:
Algorilmrl de cqlcul a

cotei pdrli pentru
principalele metode de

S.A."Gradient-
Cott

2 393
837,00

lei
T loturi +

1



incdlzire ale clddirilor.

Lot 24
Modificare NCM

Proi ectar ea pr ote cliei
anticorozitte a

con stru clii lor (abrogd
cP 8.04.03-2005)

Lot 25
Elaborare CP

Proiectqrea qi execulia
protecli ei impott"it'a

coroziunii a
constructiilor din otel

"Slavlilservice"
S.R.L.

820
859,00

lei
2loturi

Lot 06
Elaborare NCM

Modul de elaborare si
conlinutul cadru al

planuhti de amplasare
a imobi lu lui,iterenului

(cu indicarea
di m e n siu ni I or,'h ot ar e I o r

ace,sluia)
Lot 07

Modrficarea NCM
Instruc{iuni privirtd

conli nutu l, pr in c ipi i I e

metodologice de
elaborare, cn,izare ;i

aprobare a
doctmrentaliei de

urbanisnt ,si

am en aj ar e a t e r i t oriu lui
Lot 08

Actualizarea
Urbani.sm.

Sistematizarea ;i
regimul de clnstruire a
local i td1 i lor urbane qi

rurale
Lot 09

Actuqlizare NCM
()erinle generale de

securitate penln.t
obiectele de constr"uclie

Iafolosirea;i
acce,sibilitalea lor

penlrlt persoanele cu
dizabilitdli

Lot 11
Elaborare (lP incdperi

pentru petrecerea
timpulai liber si

INCP
"Urbanproiect"

I 974
314,73

lei
10 loturi +



qctivitatea de culturd
fizicd si insdndto;ire
penlnt persoane cu

dizqbilildli
Lot 12

Elaborare CP Clentrele
de reabililare pentnt

copii ;i adolescenli cu
dizabilitdli. Reguli de

proiectare
Lot 13

Elaborare CP
Mijloace tehnice de

comunicare Ei
informare de.folosire

sociald (comund).
Clasificare. rinle de

qccesibilitate si
siguranld pentnt

persoane cu dizabilitdtri
Lot 14

Modificare NCM
Ihminatul natural ,si

artificial
Lot 44

Actualizare CP
Instruclituti pentrzt

delerminarea
cheltuielilor de deviz la

salarizarea in
construc{ii

Lot 45
Actualizare C.P

Instrucliuni cu privire
la calcularea

cheltuielilor de regie la
deterntinarea valorii

obiectivelor.
Lot 01

Elaborare Linii
directoare privind

implemen ea
standardelor europene

in sab-sectoarele
specifi ce din construcli i

Lot 02
Elaborare Linii

directoare privind
modernizarea
sistemului de

reglementare tehnicd a
construcliilor

Lot 03

Elaborare Linii

ICSC
,rlncercom" i.S.

7 335
424,54

lei
27loturi +

5



directoare privirtd
practicile

inlernaliortale de
reglementare tehnicd a

construcliilor
Lot 04

Elaborare Proiecture
dnpozile de tle;eu'i

Lot 05
Ret'izuire NCM
Procedura de

elaborare, a'tizare,
aprobare ;i conlinutul-
cadru al documentatiei

de proiect pentru
constructii. Cerinle;i
prevederi principale

Lot 10
Modificare NCM
Bloati locative

Lot 15
Adaptare ghid privind

etaluarea riscului
producerii ahtne cdri lor

de teren in zona
drumului
Lot 16

Adaptare condilii
tehnice de proiectare,
preparqre ;i punere irt

operd a mixturilor
asfaltice
Lot 17

Adnptare instnrcliuni
privind controlul

calitdli i terasamente lor
Lot 18

Elaborare CP Cerinle
privind apdrarea

tmpotriva incendiilor
utilizdnd surse

exterioare Si inlerioare
de apd
Lot 19

Actualizqrea CP
A si gurar e a r e zi,st e n le i
lafoc q cons cliilor

Lot 20
Actualizarea NCM

Proteclia impotriva
incendiilor a clddiri lor

;i instalaliilor
Lot 21

Elaborore NCM

o



Determinqrecr
categorii lor de pericol
de explozie - irrcendiu

qi de incendiu a
tncdperilor Si clddiri lor

Lot 22
Modificare NCM

htstalalii qutomate de
stingere Si semnalizare
a incendiilor. Normatitt

pentru proiectare
Lot 23

Elaborare CP Solulii
arhitecturel-

consl.ructive ctle

clddirilor tn domeniul
apdrdrii impotriva

incendiilor
Lot 24

Modificare NCM
Proi ec ta rea prole c I i e i

anticorozive a
c onstru c li i lor (ab r o gd

cP E.04.03-2005)
Lot 25

Elaborare CP
Proiectarea ;i exeutlia

prolecliei impotrit,a
coroztumr cI

construcliilor din olel
Lot 30

Actualizarea datelor
climatice pentru

proiectarea
construcliilor

Lot 3l
Elaborsrea NCM
Climatologia in

c on stru cti i (t, a inlocu i
CHUII 2.01.01-82
Cmpoumenauaa

KDlt"il4CImO_nOZUSI t4

zeo(tusuxa)
Lot 32

Elsborare
Certificarea

performanlei
energetice a clddi ri lor

Lot 34
Elaborare NCM Relele

Si instala{ii exleri oare
de apeduct (t,a inloctti

CHUII 2.01.02-84
Booocuadtreuuc) ;i



(CHUII s.05.04-85
Pasder 3 Hapy.truue
cemu u coopy\{eHutr
qodocHq6uceHun u

KaHnrau3aquu) +
Modelul de act privind
finalizarea lucrdri lor -

simplificut
Lot 35

Elahorare NCM
incdlzire. t'ent i lare $i
conditionare a aerului
tn clddiri rezidentiale.
Norme de proiectare

Lot 36
Modificarea NCM

Proiectarea si
executarea relelelor

term i ce,s ub t e r an e fdrd
canal din conducte

preizolate at poliuretan
expandat;i ntantd din

polietilend
Lot 4I: Actualizare CP

Beton. Specificalie,
p erformanld, pr odu c li e

Si conformitate
Lot 42

Achnlizare date din
SM 32l Document

nalional de aplicare a
stcwdnrdului SM SREN

206:2016 Beton.
Specificalie,

performan{d, pr oducli e

Si confbrmitate
Lot 43

Elaborare CIP Regli
de montare a
ascensoarelor

Lot 46
Actualizare CP

Instrucliuni privind
formarea ifelor
penftu senticiile de
intrelinere tehicd a

ascensoarelor.

6. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile



7. Criteriul de atribuire aplicat:

Cel mai bun raporl calitate-pret.

8. in urma examindrii, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre(ul
unitar

(I?irI TVA)

Pre{ul total
(firn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot 01

Elaborcrre Linii
directoare privind

implemenfarea
standardelor europene

in .sub-sectoarele
specifice din construcli i

Lot 02
Elahorare Linii

directoare privind
modenizarea
sislennilui de

reglementare tehnicd a
con,strucliilor

Lot 03
Elaborare Linii

directoare ltrivirtd
practicile

inlernaliortale de
reglementare tehnicd a

construcliil.or
Lot 04

Elaborore Prctiectare
depozile ,le cle;euri

Lot 05
Revizuire NCM
Procedura de

elaborare, avizere,
aprobare ;i corttittutul-
cadru cl documenlaliei

de proiecl pent'u
constructi i. (-eri ntc si
prevederi principale

Lot 10
Mctdificare NCM
Blouri locative

Lot 15
Adaptare ghid privind

et,ahmreq risului
producerii al Mrc cdri l0r

de teren in zona
drunrulrti

ICSC

".Incercom" i.S.
23 loturi

Lot 1

255 561.43

Lot2
231 227,67

Lot 3

243 397,55

Lot 4
276 672,79

Lot 5

102 898,42

Lot 10

232 468.87

Lot 15

362132,14

Lot 16

104 591,55

Lot 17

246 377,20

Lot 18

378 087,73

Lot 19

66 310,89

Lot20
151 587,09

Lot2l
395 938,67

Lot 22
410 061,39

5 759
715,53

6 9tl
658,60



Lot 16
Adaptare condilii

tehnice de proieclare,
preparare gi punere in

operd a mixturilor
asfaltice
Lot 17

Adaptare instrucliuni
privitul controlul

calitdli i terasam ente lor
Lot 18

Elqborare Cerin{e
privirtd apdrarea

impotriva incendiilor
utilizdnd surse

exterioare Si interioare
de apci

Lot 19
Actualizctrea CP

Asi gurarea re zi stenlei
lafoc a constntcliilor

Lot 20
Actualizarea NCM

Proteclia tmpotriva
incendiilor a clddiri lor

si instalqtiilor
Lot 21

Elaborare NCM
Deterffiinarea

categoriilor de pericol
de explozie incendiu

Si de incendiu a
tncdperilor Si c rilor

Lot 22
Modificare NC.M

Inslalalii automate de
.stingere Si semnalizare
a incendiilor. Normativ

pentru proiectare
Lot 23

Elaborare C.P Solutii
arhitectural-

construclive ale
clddirilor in domeniul

apdrdrii tmpotr"iva
incendiilor

Lot 32
Elaborare CP
C.ertificarea

perforntanlei
energetice a clddiri lor

Lot 34
Elaborare IttCM Relele
si instalatii exterioctre

LoI23
304 909,46

Lot 32
279 427,07

Lot34
532 471,66

Lot 35

302 540,69

Lot 36
280 223,59

Lot 47

186 391.25

Lot 42
136391,25

Lot 43
I82 576,29

LoI46
97 234,50

l0



de apeduct ('a inloctti
CHUII 2.01.02-84

Bodocua6trceuue) ;i
(CHUII s.0s.04-8s

Pasder 3 Hapy;ucuarc
cemu u coopyilceHun
eodocua1lrceHuz u

K%HCII\BAIftU) +

Modelul de act priv
finalizarea luc 'ilor -

simplificat
Lot 35

Elaborare NCM
incdlzire, trcntilare $i
condilionare a aerului
in clddiri rezidenliale.
Norme de proiectare

Lot 36
Modificarea NCM

Proiectarea;i
executarea retelelor

termice subterane fdrd
canal din conducte

preizolate c'u poliuretan
expandnt ;i mantd din

polietilend
Lot 41

Actualizare Beton.
Specficalie,

p e rform an ld, pr oduc li e

Si cortformitate
Lot 42

Actualizare date din
SM 324 Document

nalional de aplicare a
standarduhri SM SR EN

206:2016 Beton.
Specificalie,

performanld, pr odu cli e

Si conformilate
Lot 43

Elaborare CP Reguli
de montqre a
a,scen,soarelor

Lot 46
Actualizare CP

Instrucltuni privind
formarea rfelor
pentnt ,serviciile de
intrelinere tehnicd a

ascensoarelor

Lot 06
Elaborare NCM Moful

INCP
"UrbanDroiect"

i0 loturi
| 974
st4.t3

2 564
446.63

il



de elabo ,si

conlinutul cadnt al
planufui de amplasare
a imobiluluiiterenuhi

(cu indicarea
di m e n si ur r i I or ho t ar e I or

acestuia)

Lot 07
Modificarea NCM
Instrucliuni privind

con{intrlu l, principi i le
metodologice de

elaborare, avizare ;i
aprobare a

documenlaliei de

urbanism qi
amenaj ar e a ter i tori u lui

Lot 08
Actnal i zqrea ( lr ban i sm.

Sislematizarea ;i
regimul de con.slruire a
localital i lor urhane ;i

ntrctle
Lot 09

Achmlizqre NCM
Cerinte generale de

sectritale pentru
obi ectele de cortstrtrc[ie

Iafolosirea;i
accesibilitatea lor

pentru persoanele cu
dizqbilitdli

Lot 11

Elahorare incaperi
petfiru pelrecerea
timpuhi liber ;i

activitatea rJe culturd

.fizicd si insdndto;ire
pentru pe ane c?t

dizabilitdyi
Lot l2

Elaborare CP Cenn"ele
de reabilitare pentru

copii ;i adole.scenli cu
dizabi litdti. Regtli de

proiectare
Lot 13

Elaborare CP Mijloace
tehnice de clmilnicare
;i informare de .fo losi re

sociald (comund).
Clasificare. Ceri nle de

accesibilitate ;i
siguranld pentru

Lot 6
365 083,33

LotT
287 433,99

Lot 8

162 727.72

Lot 9
IO9 799,51

Lot ll
228 599,01

Lot 12

329 r83,17

Lot 13

201766,79

Lot 74

247 619,28

Lot 44
14 035,50

Lot 45
28 065,83

t2



persoane cu dizctbi litdli
Lot 14

Modificare NCM
Iluminalul natural Si

artficial
Lot 44

Actualizare CP
Instntcliuni pentru

determinarea
cheltuielilor de deviz la

salarizarea in
cortstruclii

Lot 45
Actuctlizare (lP

Instrucl iuni crr pt'ivi re
la calcularea

cheltuielilor de regie la
delerminat'ea valorii

obiecfivelor.
Lot 26

Elabo e CP
Termotehnica in

constrLtc/ii
Lot 28

Elsho e

CP "Protectia termicd
a clddirilot' civile $i
publice. Inclicatori

energetici "
Lot 29

Elaborare "Clddiri

;i constntcli i. Efi ci enla
energetica"

Lot 37
Modificare NCM

Alimentare cu cdldurd
pe apar etfie a

blocurilor de locuit cu
termogeneraloare pe

combustibil gazos

S.A.o'Gradient-
Cott

4loturi

Lot26
588 642,00

Lot 28
282 548,00

Lot29
294 321,00

Lot 37
140 264,00

I 305
775,00

I 305
775,00

Anularea loturilor din cadrul procedurii de achizilie publicl:

-Lot 24. Modificare NCM Proiectarea protecliei anticorozive a construcfiilor;
-Lot 25. Elaborare CP Proiectarea Si execulia protectiei impotriva coroziunii a construcliilor din o!el;
-Lot 30: Actualizarea datelor climatice pentru proiectarea construcliilor,
-Lot 31: Elaborarea NCM Climatologia in construclii (va inlocui CHzII 2.01.01-82 Crponreruuax
KJrHMaToJrornx u reoQlrsnxa);
-Lot 38:Elaborare CP Metodologia repartiz[rii volumelor gi costului energiei termice furnizate intre
consumatorii unui bloc locativ. Partea I: Dispozitii generale;
-Lot 39: CP Metodologia repartizirii volumelor qi costului energiei termice furnizate intre
consumatorii unui bloc locativ . Partea II: Determinarea cotei plrJi pentru energia termicl laincdlzirea
locurilor de uz comun;

l3



-Lot 40; CP Metodologia repartizdrii volumelor gi costului energiei termice furnizate intre
consumatorii unui bloc locativ. Partea III: Algoritmul de calcul a cotei p[r,ti pentru principalele metode
de incdlzire ale clldirilor.

in temeiul Procesului verbal nr. 6 din 11.05.2022 al gedinlei Grupului de lucru pentru achizilii.

Argumentare: Revizuirea complexitblii criteriilor de clasificare si actualizarea caietelor de sarcini
conform stand ardelo r actualtzate.

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

hin prexenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectituclinea tlesfdsurdrii procedurii
de achi4ilie, pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legule tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru

Viceprim-ministru, ministru

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BAUCONSULT GROUP

19.05.2022 I e-mailJ
SLAWILSERVICE S R L

INCP "Urbanoroiect"
Gradient-Co

TCSC .. CERCOM" IS

10. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

6 zilein cazultransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
lI zlle in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decit pragurile
prev[zute laart 2 alin. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

' I I zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax r
16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax I

I 1. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractuluifdr[ TVA inclusiv TVA

INCP
"IJrbanproiect"

0512-16-42 din
06 06 2022

73000000-2 r 974 314,13 2 s64 446.63 3L12.2024

S.A."Gradient-Co" 0512-16-40 din
06 06 2022

73000000-2 1 305 775,00 r 305 775,00 31 12.2024

ICSC

,,INCERCOM'' iS
0512-16-43 din

06.06 2022
73000000-2 5 759 715,53 6 911 658,60 31.12 2024

rei SPIN

T4



DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtчlчi de achizi{ii publice r
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr.8 din 14.0б.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autorititii contractante Serviciul de Protectie si Раzё de Stat
Localitate muп. Chi5inбu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinйu. str. Sf. Tёrii" 26
Numf,r de telefon 022250-9з4
Nчmйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@,spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Mariana MAGLA

2, Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate rСеrеrеа ofertelor de pre{uri пLicitalie deschisё
пAltele: _

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlui-саdrч

вuпuri l servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei Tehnicб de calcul si dispozitive periferice
Cod СРV 30200000_1
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se уа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
yyww. mt епdеr. gоv. md.l

ocds-b3wdp 1 -MD- i б 47 00З 4|З | 45
Link:
httц; :1/achiziti i, md/ro/public/tend er l 21 0 5З 09] l
Data publicйrii: 1 1,0З.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй lachйitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

l Da пNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://spps.md/wp-content/uoloads/2022l0 1 /Plan-
de-achizitii -2022.р df

Апuп{ de intenlie publicat in ВАР (dupd caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

Acord-cadru пSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronici пСаtаlоs electronic

Sчrsа de finan{are lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: flпdicati|

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 140,00 mii lei

3. Сlаrifiсйri privind documenta(ia de atribuire:
1) Lotul ] Calculator
Data: ]4 mart 2022, ] ]:35



Subiectul iпtrеЬйrii: Dосumепtе Obligatorii
iпtrеЬаrе; Вuпа ziua.Coпform НG212/20]В (ЕЕЕ) autoritdlile сопtrасtапlе, care vor iпiliа
proceduri de achizilii publice репtru procurarea de produse de есhiраmепtе electrice si еlесtrопiсе
(ЕЕЕ) urmеаzd sd. solicite de la operatorii есопопliсi, iпteresali sd dерuпёi oferte, пumdrul de
tпregistrare diп,,Lista producёitorilor" drept doyadd а сопfоrmdrii reglemeпtdrilor, Reesiпd diп
premiza са iп cadrul licitatiei se ,golicila iпсlusiч есhiраmепlе yizate de acest Rеgulаmепt, rugam
sa пе сопfirmаti obligativitatea detiпerii Certfficatului сu пr. de lпregistrare iп Lista
Producatorilor ЕЕЕ репtru ofertaпti. Va multumim апtiсiраt репtru rаsрuпs.
Rdsрuпs (14 mart 2022, ]7:05):
Grupul de lucru репtru achizilii а/ SPPS сопsidеrd irеlеvсtпtd solicitarea Dys, deoarece iпstitu|ia
este uп оrgап de stat cu atribulii slэесiаlе iп dоmепiul securitйtii statului ;i ас{iопеаzй iп baza Legii
1 34/2008

2) Lotul б Dispozitiv multifuпсliопаl
Data: ]4 mart 2022, Iб:]]
Subiectul iпtrebdrii: аll-iп-опе cartridge
iпtrеЬаrе; Вu,па, ziua, Va rugam sa precizati поliuпеа rlе аll-iп-опе carlridge , ar iпsеплпаfiесаrе
cartus cu. tопеr safie cufotoreceptor ?
Rйsрuпs (15 mart 2022,09:41):
Вuпёt ziua! Cartridge аll-iп-опе este cartu; de tip соmЬiпаt, iп care uпitаtеа de ciliпdru - drum uпit
(orgaпic photo сопduсtоr drum, primary сhапgе roller, wiper blade) ;i cartu;ul de lопеr suпt о
siпgurd uпitаtе. Succes! О zi frumoasd,!!!

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Nu au fost

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

* - la etapa reeyaludrii ofertelor, operatorul есопоmiс Дссепt Electroпic SД а refuzat preluпgirea
tеrmепului de valabilitate а ofertei, iпvосdпd motivul majorйrii pre|urilor.

5. Рffпй la termenul- limitй (data 22.03.2022, оrа 14:00)о au fost depuse 4 oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC TRIOMAC SRL 1006606001224 Alexandru CONSTANTIN
,, ACCENT ELECTRONIC SA 1 00360002з 1 24 Euseniu COBILAS
3. BTS PRO SRL 1 00860006 l 565 Alexandr SUVOROV
4. SC EVRINET SRL 1 005600059008 Dorin BOTAN

Nr.
d/o

Criteriile de calificare qi de selec{ie
(Dеsсriеrеа criteriului/cerin{ei)

Triomac
SRL

BTS Рrо
SRL

Accent
Electronic

SA

SC
Ечriпеt
SRL

l DUAE prezeпtat рrеzепtа
t

prezeпtat prezeпtat

2 Oferta F3.1, F4.1, F4.2 prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

J Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

4 Declaratie privind valabilitatea ofertei prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt* prezeпtat

5
Declaratie privind confi rmarea identitёlii
beneficiarilor efectivi

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

6

Service centru ре teritoriul RM sau
contract de colaborare privind prestarea
serviciilor de reparalie а tehnicii de
calcul cu un centru de deservire autorizat

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
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Denumirea
Ьuпurilоr/
serviciilor

Denumirea
ореrаtоrulчi

economic

Pre{ul
ofertei
(IaIa

тчА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Corespund
еrеа сu

cerin{ele de
calificare

Corespunder
еа cu

specifica{iile
tehnice

Lotul 1 Calculator

Triomac SRL 47 044,00

1 buc.

+

Accent Electronic
SA 47 045,00 +

BTS Pro SRL 53 785,00 + +

SC Evrinet SRL 59 525,00 + iп a;teptare

Lotul2 Calculator

Triomac SRL 11 750,00

1 buc,

+

BTS Pro SRL 13 570,00 + +

Accent Electronic
SA 1з 633,58 + iп a;teptare

SC Evrinet SRL 13 880,00 + iп aEteptare

Lotul3 Calculator

Triomac SRL 15 з90,00

1 buc.

+

Accent Electronic
SA 16 850,00

BTS Рrо SRL 16 860,00 + +

SC Evrinet SRL 21 250,00 + iп a;teptare

Lotul4 Calculator

Triomac SRL 24 180,00

2 Ьuс.

+

BTS Рrо SRL 27 115,00 + +

Accent Electronic
SA 27 120,00 + iп a;teptare

SC Evrinet SRL 28 500,00 + Iп a;leptare

Lotul5 Мопitоr
SC Evrinet SRL 4 668,00

2 buc.
+

BTS Pro SRL 6 030,00 + +

Lоtчl б Dispozitiv
multifunc{ional

SC Evrinet SRL 10 100,00
1 buc.

+

BTS Pro SRL 17 980,00 + +

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsршпdе (|п cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе сеriп|еlоr de calificare))

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

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se va iпdica pre|ul ofertei fiпаIе (Iпfоrmа|iа priviпd
"Соrеsрuпdеrеа сu ceriп|ele de calificare" si "Corespuпderea сu specфca|iile tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul necorespuпderii)

8. Репtru еlчсidаrеа uпоr neclaritn{i sач сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat:

1) Рriп scrisoarea пr. 2/63] diп 28.03,2022, s-a solicitat precizarea uпоr iпforma|ii de cdtre SC
Triomac SRL репtru loturile пr. 2 Calculator si пr. 4 Calculator. SРРлS а solicitat de а preciza
tеrmепul de gаrап|iе репtru calculatoare si timpul de remediere а tehnicii de calcul, iп cazul
песеsitd|ii de deservire ;i/sau reparare а dфс|iuпilоr tеhпiсе. Totodatd, iп ofertd пu а fost
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stipulatd iпfоrmа|iа сu rфrirе la coпdiliile speciale de garaп|ie репtru purtйtorii de iпforma|ie si
апumе,S.ýD ,ll HDD stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, Operatorul есопоmiс а сопJirmаt рriп
scrisoarea de iпtrare сu пr.647 diп 30,03.2022, tеrmепul de gаrапliе 2 апi diп data livrdrii
Ьuпurilоr, timp mахim de remediere 30 zile, iar tп cazul trimiterii blocului de sistem la service,
dispozitivele de stocare ale iпforma|iei пu se vor preda.

2) Priпscrisoareaпr.2/972 diп ]3.05,2022, |пtеmеiul art.67 аliп.(2) al Legii 131/2015, лSРРлSа
solicitat prelungirea tеrmепului de yalabilitate а ofertelor сu 45 zile. SRL Triomac;i SЛI B7S
Pro, au сопfirmаt preluпgirea valabilitd|ii ofertelor рriп scrisorile de iпtrаrе пr,96] diп
16.05.2022 si respectiv пr,978 diп 19.05.2022, Рriп scrisoare de iпtrаrе пr,979 diп 19,05.2022,
operatorul есопоmiс Ассепt Electroпic SA, а refuzat preluпgirea ofertei фепtru lotul пr.3),
iпv о с dпd mо tivul maj or dr ii pr е |ur il о r,

3) iп scopul asigurйrii executdrii deciziei Д/SС пr,O3D-258-22 diп 28.05.2022, репtru loturile
пr.2 si пr.4, SPPS а solicitat operatorului есопоmiс Triomac SRL сопfirmаrеа parametrilor
tehпici ai procesorului ;i corespuпderea lor сu dосumепtа|iа de atribuire ;i апumе, speciJica|ia
CPU cache L2 miп бМВ, adeverite рriп апехаrеа documeпtelor/iпscrisurilor justфсаtivе, fiselor
tеhпiсе, precum si iпdicatorul priviпd puterea de rйсirе а cooler-lui de 95l| соп/irmаt рriп acte
tеhпiсе de la producdtor. Рriп scrisoarea de iпtrare пr.]064 diп 02,0б.2022, SRL Triomac
declarй сd la loturile mеп|iопаtе, datele tеhпiсе ale procesorului аu fost copiate de ре site-ul
oficial al www.iпtеl.сопl, ldrd а апеха саrеvа acte justiticative, iar tп сееа се priveste puterea de
rdcire а cooler-ului, operatorul есопоmiс пu а oferit detalii mоtivdпd priпfaptul сd producdtorul
пu iпdiсd aceste iпforma|ii ре cutie.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Atribuirea contractului сбtrе SRL BTS Рrо, urmаrе а rеечаluбrii
ofertelor in baza Deciziei ANSC пr.03 D-25 8-22 diп 28.0 5 .2022,

Оfеrtа SC Тriоmас SRL а fost respinsi, in.temeiul аrt,69 alin.(6) lit.b)
4

Lotul 1 Calculator 1 buc.

Atribuirea contractului сйtrе SRL BTS Рrо.
Oferta SC Triomac SRL а fost respins1, in temeiul art.69 alin.(6) lit.b)

al Legii nr.l3l/20l5, dеоаrесе oferta nu corespunde cerinlelor tehnice
expuse in documenta{ia de atribuire:
а) s-a solicitat: RAM compatibil1 cu specificatii pentru componente
susmen{ionate, Kit of 2x32GB, min. 3200 MHz, s-a propus Patriot
Меmоry Viper StееlРVS464GЗOOСбК mеmоry module б4 GB DDR4, ре
site-ul oficial acest model vine сч о frecventa de З000 MHz (s-a solicitat
minim 3200 MHz);
Ь) s-a solicitat: SSD min. 500 GB, read/write min. 560/530 GB/s, Storage
mеmоrу 2bit MLC, s-a рrорus 2.5" SATA SSD 500GB Samsung 870 ЕVО
"MZ-77E5O0BW"[R/W: 5б0/530МВ/s, 98К IOPS, МGХ, V-NAND 3bit
MLC - tehnologia nu este potrivitй;
с) s-a solicitat: HDD 2 bucЁ{i, s-a рrорus Seagate IronWolf Рrо 4 Тб
256МВ, ST4000NE001 SATA 7200rрm, totodat5 in ofertl s-a inclus о
singur1 bucati;
d) s-a solicitat: mопitоr: 2 buc, s-a рrорus PHILIPS 24ЗV7QJАВF - 1

bucati.
Оfеrtа SA Accent Electronic а fost respinsй oferta, iп conformitate cu

art.69 alin.(6) lit,b) al Legii пr.131/2015, deoarece oferta nu corespunde
cerinfelor tehnice expuse in documenta{ia de atribuire:
а) s-a solicitat: SSD min. 500 GB, read/write min. 5б0/530 GB/s, Storage
mеmоry 2bit MLC, s-a propus 2.5" SATA SSD 500GB Samsung 870EVO
",}I4Z-77E5O0BW'' [R/W:5б0/530МВ/s, 98К IOPS, МGХ, V-NAND 3bit
MLC - tehnologia nu este potriviti;
Ь) s-a solicitat: case-bloc de alimentare fixat in partea de sus а case-ului, s-
а рrорus case DEEPCOOL E-SHIELD bloc de alimentare fixat in partea
de jos а case-ului.

Lotul2 Calculator 1 buc.



aI Legii nr.131/2015, deoarece oferta nu corespunde cerin{elor tehnice
expuse in documenta{ia de atribuire:
а) s-a solicitat CPU cu un пчmйr de пчсlее minim 6, пumir thread-uri
minim 12, cache L2 minim бМВ, s-a prezentat Intel Соrе i5-11400 2.6-4,4
(6Cl|2T, l2MB, S1200, 14nm, Integ.UHD Graphics 730, 65W) ВОХ.
Modelul dat аrе cache L2, conform documentelor tehnice, а oAte 512КВ la
fiесаrе nucleu, luind in consideratie сё procesorul propus аrе б nuclee,
total procesorul dat аrе cach L2 3МВ, сееа се nu соrеsрuпdе cerin|elor
tehnice din anun{ul de раrtiсiраrе.
Ь) s-a solicitat cooler compatibil cu socket gi CPU, nivel de zgomot maxim
33.4 dBA, 95W, iar iп оfеrti пu este stipulatб puterea cooler-ului. SC
Triomac SRL declarй in scrisoarea de intrare пr. 1064 d|п 02,06.2022 сб
procesorul pentru calculatorul dat а fost рrорus in complecta{ia ВОХ gi пu
este indicate puterea ре cutia producёtorului, deci ofertantul nu poate
сопfirmа сй puterea cooler-ului coincide сu сеа solicitat1.

Lotul3 Calculator 1 buc.

Atribuirea contractului cltre SRL BTS Рrо.
Oferta SC Triomac SRL а fost respinsб, in temeiul art.69 alin.(6) lit,b)

al Legii пr.lЗ1l2015, deoarece oferta пu corespunde cerin{elor tehnice
ехрusе in documentatia de atribuire:
а) s-a solicitat: monitor: 2 buc, s-a propus PHILIPS 243V7QJABF - 1

bucat6.
Oferta SA Accent Electronic а fost descalificati, in conformitate сu

аrt.б9 alin.(6) lit.a) al Legii пr.lЗ1120l5, deoarece operatorul economic а
refuzat prelungirea termenului de valabilitate а ofertei, astfel la etapa
reevaluйrii. ofertantul пч indeplineste cerintele de calificare si selectie.

Lotul4 Calculator 2 buc.

Atribuirea contractului сitrе SRL BTS Рrо, urmаrе а rеечаluйrii
ofertelor in baza Deciziei ANSC nr.03D-258-22 diп28.05.2022,

Oferta SC Triomac SRL а fost rеsрiпsё, in temeiul art.69 alin.(6) lit,b)
al Legii пr.131/2015, deoarece oferta nu corespunde cerintelor tehnice
expuse iп documentatia de atribuire:
а) s-a solicitat CPU сч uп пчmйr de nuclee minim 6, пumбr thread-uri
minim 12, cache L2 minim бМВ, s-a prezentat Intel Соrе i5-11400 2.6-4.4
(6Cll2T, l2MB, S1200, 14nmo Integ.UHD Graphics 730, 65W) ВОХ.
Modelul dat аrе cache L2, сопfоrm documentelor tehnice, а cбte 5l2KB la
fiесаrе nucleu, luind in considerafie сё рrосеsоrul propus аrе б nuclee,
total рrосеsоrчl dat аrе cach L2 3МВ, сееа се nu corespunde сеriп[еlоr
tehnice din anun{ul de participare.
Ь) s-a solicitat cooler compatibil cu socket qi CPU, nivel de zgomot maxim
33.4 dBA, 95W, iar in ofertб пч este stipulatб puterea cooler-ului. SC
Тriоmас SRL dесlаrб in scrisoarea de intrare пr. 1064 diп 02,06.2022 сб,

рrосеsоrul pentru calculatorul dat а fost propus in complectatia ВОХ Ei nu
este indicate puterea ре cutia producйtorului, deci ofertantul nu poate
confirma cl puterea cooler-ului coincide cu сеа solicitati.

Lotul5 Мопitоr 2 buc.

Atribuirea contractului сбtrе SRL BTS Рrо,
Oferta SC Evrinet SRL а fost rеsрiпsй, in conformitate cu аrt.69

alin.(6) lit.b) al Legii nr.l3l/20l5, deoarece oferta пu corespunde
cerinlelor tehnice expuse in documenta{ia de atribuire:
а) s-a solicitat: porturi DP (Display Port), s-a oferit АОС IPS LED
24B2XDA care nu dispune de DP;
Ь) s-a solicitat: cabluriDP si HDMI in set, iп оfеrtё lipseste cablul DP.

Lotul б Dispozitiv
multifunc{ional 1 buc.

Atribuirea contractului обtrе SRL BTS Рrо.
Oferta SC Evrinet SRL а fost respinsб, iп conformitate cu art,69 alin,(6)
lit.b) al Legii пr.l31/20|5, dеоаrесе oferta пч соrеsрuпdе cerintelor
tehnice ехрчsе iп documentafia de atribuire:
а) s-a solicitat tehnolosia de imрrimаrе cu laser соlоr. s-a oferit аlЬ/пеsru.



10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

репtrч fiecare lot r
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrчl de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut l
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu s-au aplicat

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii;i соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicб/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicб: Nu а fost

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achйi{ii:

Motivul rеечаluйrii ofertelor Decizia ANSC nr.O3D-25 8 -22 diп 28.05.2022
Modificirile operate 1) Lotul nr.3, atribuit SA Accent Electronic conform dectztet

SPPS пr.20 din ||.04.2022, а fost reevaluat in favoarea SRL BTS
Рrо, in temeiul art.69 alin.(6) lit.a) al Legii nr.13 |l20I5, deoarece
oferta nu indeplineqte cerinlele de calificare qi selec{ie.
2) Loturile nr.2 qi nT.3, atribuite SC Triomac SRL conform
deciziei SPPS nr.20 din ||.04.2022, а fost reevaluat in favoarea
SRL BTS Pro, in temeiul art.69 alin.(6) lit.b) а1 Legii nT.l311120|5,
deoarece oferta nu corespunde cerinlelor tehnice expuse in
documentatia de atribuire.

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mаýurа

Рrе{ul
unitar, lei

(fйrП
тчА)

Preful total,
lei

(fйrй ТVА)

Pre{ul total,
lei

(inclusiv
тчА)

Lotul 1 Calculator BTS Рrо SRL 1 buc. 53 785,00 53 785,00 64 542.00
Lotul2 Calculator BTS Pro SRL 1 buc. 13 570,00 13 570,00 16 284,00
Lotul3 Calculator BTS Рrо SRL 1 buc. 16 860,00 16 860,00 20 232,00
Lotul4 Calculator BTS Рrо SRL 2 Ьuс. 1з 557,50 27 115,00 32 538,00
Lotul5 Monitor BTS Pro SRL 2 Ьuс. з 015.00 6 030,00 7 236,00
Lotul б Dispozitiv
multifunctional BTS Pro SRL 1 Ьuс. 17 980,00 17 980,00 21 5,76,00

Dепumirеа operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Triomac SRL 08.06.2022, ora 15:14 e-mail

Accent Electronic SA 08.06.2022, ora 15:14 e-mail
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BTS Рrо SRL 08.06.2022, ora 15:14 e-mail

SC Evrinet SRL 08.06.2022, ora 15:14 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп conformitate сu prevederile art, 3] aI Legii пr. 131 diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea contractului: in temeiul art. З2 alin. (1) lit.b) al
Legii пr. 131, din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi):

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)?

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD):

(iпdiсаli suпla cu TVA)

Codul СРV al lotulrri/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de аtriЬчirе репtru lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scбzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпcheierea
coпtractalai/coпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), precam qi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru acloizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de acloizi|ie, fapt репtru care pomrtd rdspaпdere сопfоrm preyederilor legale tп

Сопduсйtоrul grupului de luсrч репtru achizi{ii:

Yasile РоРА
(Nume, Рrепumе)

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйin

Nчmirчl
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
срч

Vаlоаrеа contractului, lei Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

саdrч

fйrй ТVА inclusiv
тчА

BTS Pro SRL Capital
autohton

58 14.06.
2022

3020000
0-1

1з5 з40,00 162 408,00 зI.12.2022

!c,f й
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Denumirea autorititii contractante Administra(ia Na[ionalS a Penitenciarelor

Localitate Mun. ChiEin[u

IDNO 1006601001012

Adresa Str. N. Titulescu, 35

Numir de telef,on 022-409-748

Numlr de fax 022-409-707

E-mail oficial anp(@anp.gov.md

Adresa de internet http:/ianp.gov.md/

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

Ionel Anast asia, 022-409 -7 7 5

anastasia. ionel@anp. gov.md

Darea de seaml
privind modificarea contractului de achizifii publice nr. 8 COP din24.05.2022,

pentru achizifionarea,,Tehnica de calcul"
Nr. MD-1650431346128/001 din 15.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

III. Date cu privire Ia contractul de achizitie/acordul-cad

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

ll l)ate cu re Ia procedura de achizitie:
Tipul procedurii de achizitie Cererea ofertelor de prefuri

Obiectul achizitiei Tehnici de calcul

Cod CPV 30 I 00000-0

Valoarea estimati a achizitiei 573 483,00

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r talul ui gLN e r name nt al www. m t e nder. g ov. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65043 1346128
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3 wdp I -MD - I 65 0 43 13 46128?tab:contract
notice

Data nubliclrii anuntului de oarticinare Data publicdrii: 20.0 4.2022

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

te cu re la contractul de ac ru:
Tipul contractului de achizi(ie/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referf la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Euronene

Nu

Sursa de finan{are Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie I acord ulu i-ca dru

ocds-b3wdp 1-MD-1 650 4313 461281, I 001
din 16 mai2022

Denumirea operatorului economic SRL "f,'PC Aproservice-X", mun. Chiqin[u,
str. Nicolae Costin, 4a, info@.xerox.md,
1002600054286

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

Nr: 8 COP
Data:24.05.2022

Valoarea contractului de ach^tzilielacordului-
cadru

FSrSTVA: 192 100,00

Inclusiv TVA: 230 520,00

Termen de valabilitate 31.t2.2022

Termen de executie Iunie - August2022

Tipul modificirilor Maj orarea valorii contractului

Temeiul juridic Art 76, alin. (7), pct. I) al Legii 131/2015 privind
achiziliile publice ,,Atunci ctnd sint tndeplinite tn
mod cumulativ urmdtoarele conditrii :

a) devine necesard achizitionarea de la



contractantul initrial a unor bunuri, lucrdri sau
servicii suplimentare care nu aufost incluse in
contractul inilial, dar care au devenit strict
ne ce s ar e p entru tndeplinirea ace s tuia,'

b) schimbarea contractantului este imposibild;
c) orice majorare a prelului contractului

r e pr e z entind v al o ar e a b unur il or /
lucr dr il or/s erv i c i il or s up I iment ar e nu de p dS e ; t e

15% din valoayea contyactului inilial;
Si pct. B.l din Contractul nr. 8 COP din 24.05.2022

,,Modificarea prezentului contract poate avea loc la
acordul Pdrlilor, perfectdndu-se tn scris un Acord
suplimentar la contract, care are pulere juridicd de
la data semndrii lui. Acordul respectiv se anexeazd
la contract qi constituie porte integrantd a
acestuia".

Cre;terea pre{ului in urma modificlrii (dupd
caz)

Cu +27 120,00 lei inclusiv TVA

Modificarea anterioarl a contractului de
achizi{ii publice/aco rdului-ca dru (dup d c az)

Nu

Alte informafii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dup[ modificare:
(Se vor indica natura Si antploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea serviciilor)

VI. I)escrierea circumstan{elor care au flcut necesarl modificarea:
ln scopul asigurlrii derulErii proceselor care, in conformitate cu prevederile legale, impun existenta fluxului

informafional pe suport de hdrtie, este imperios necesar dotarea tuturor subdiviziunilor sistemului administratiei
penitenciare cu echipament specializat pentru multiplicare, scanare qi imprimare a documentelor de capacitate
mare. Astfel, reiegind din structura organizatoicd a sistemului administrafiei penitenciaxe, apaf,e necesitatea

- SRL "F'PC roserT ice-X

Cod
CP
V

Denumirea
mtrrfii

Un.
Mas.

Cantit
inifiall

Cantit
majora

ttr

Cantit
finaltr

Suma
ini{ial5 cu
TVA lei

Suma
ma.ioratl

cu TVA lei

Suma
majoratl

cu TVA lei

l ermen
de

livrare

a 3 4 5 6 7 8 9 10

I

m

,rlmprimattr
MFU
(Xerox

8102s)"

buc 17 +2 19 230 520,00 + 27 120,00 257 640,00

t\
.-t

aa
(
j

NEN'!
ilNs
S.rt
\G !.\s:
*TH
- i+!lr;-s
.iEs
FrSx

6^:s'F

d

a
\)

Specifica{ia tehnic5:
- fara de origine: Olanda/Vietnam
- Producf,tor: Xerox
- Format de imprimare, scanare qi copiere de cel pulin A,3 qi A,4.

- Tip imprimare Laser.
- Func{ii Print, Xerox, Scamer.
- Rezolulia imprimare minim 1200 x1200 dpi.
- Alb/negru.
- Rezolulie scanare minim 600 x 600 dpi.
- Cartug inclus in set.

- Resursa cartugului inclus in set minim 13700 pagini (se admite ca prima incdrcdtur[ cu toner a
cartugului sd fie minim 50 % dit cantitatea total6).

- Yitezd de imprimare minim 25 pagini A.4 per minut.
- Pofl USB 2.0 minim l.
- Lan port 10/100 MB/s minim 1.

- Memorie minim 1500 Mb.
- Frecvenl6 procesor minim 1000 MHz.
- Capacitatea de lucru rninim 50 000 pagini/lun6.
Cablu USB to USB-B inclus in set.

Suma initiall cu TVA lei: 230 520,00
Suma maioratl cu TVA lei: +27120,00
Suma maiorati cu TVA lei: 257 640,00

2



major6rii contractului in scopul achizilion[rii suplirnentare a doud seturi de imprimantd multifunclionalS de

capacitate mare.

Necesitatea modificdrii contractului a survenit ca urnare a evalu6rii execut[rii contraotului privind

achizilionarea ,,Tehnicd de calcul' qi in conformitate cu prevederile afi,76, alin. (7), pct. 1) al Legii 13112015

privind achiziliile publice.
Astfel, in scopul utilizdrii eficiente a mijloacelor financiare s-a decis majorarea valorii contractului.

VII. Rezultateleexaminlrii:
tn rezultatul examindrii necesitIlilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adilional privind majorarea contractului nr. 8 COP din24.05.2022 ,, Tehnicd de calcuf' cu:

- Se majoreazl cantitatea pentru lotul ,rlmprimanttr MFU'cu +2 unitlfi;
- Se majoreazl valoarea contractului cu +27 L20r00lei, inclusiv TVA;
- Yaloarea contractului va constitui25T 640,00lei, inclusiv TYA;
- Teremenul de valabilitate al contractuluiz 31.12,2022.

lui de lucru:

: ruun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
'. gov. m d ; www. t ender. gov. m d

Agensia Nalionald pentru Solulionqreq Contestafiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfant, I24 et. 4; tel.:022-820-
652 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc,md

Denumire operator
economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Nr. gi data
acordului
adi{ional

Valoarea
modifictrrilor. lei

Valoarea totalS a
con*rqcfrrlrri- lei

FIri TVA Inclusiv TVA

SRL "FPC
ADroservice-X"

Social
(autohton)

8 COP/IAA din
t5.06.2022

+26 600,00 257 640,00
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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. 21053135 din  16.06.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante LT Pofil Sportiv nr.2 
Localitate Mun. Chisinau 
IDNO 1014620001782 
Adresa Str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022-331210 
Număr de fax  
E-mail oficial  Liceusporiv2@gmail.com 
Adresa de internet liceulsportiv.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Moghildea Liza 068811899 

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 Lucrari de reparatie a acoperi;ului la IPLicel 
Teretic cu Profil Sportiv nr.2 

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: MD-1647031806332 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053135/ 
Data publicării: 11.03.2022 

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:  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 527 200,00 lei 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649145739189
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  14.03.2022, 20:36 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Onform caietului de sarcinipoz.1.3 este prevazută desfacerea 
integral a sapei de mortar existente  acoperișului pe o 
suprafață de 625 m.p. Care este sensul acestei soluții? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform caietului de sarcini 
Data transmiterii 15.03.2022, 11:05 
  
Data solicitării clarificărilor  14 martie 2022, 20:40 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Pozitia 1.8,1.9 din caietul de sarcini prevede o sapa de mortar 
armata noua insalata cu ogrosime totală de 4 cm. Luînd în 
considerație ca se scoate sapa de mortar existent pina la stratul  
de termoizolant, sapa de mortar nou instalat cu plasa Bp nu ar 
trebui să aiba o grosime de marca 5-6 cm? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform caietului de sarcini 
Data transmiterii 15.03.2022, 11:05 
  
Data solicitării clarificărilor  14.03.2022 20:50 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Plasar Vr1d3 pas 150x150 cintareste 1,52 kg/m2. Reieșind ca 
cantitatea totală de pasa pentru suprafata de 625 m2 ar trebui 
să fie 950 kg(poz.1.10) sau nu toată suprafațaacoperișuluii se 
armează? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform caietului de sarcini 
Data transmiterii 15.03.2022, 11:06 
  
Data solicitării clarificărilor  15.03.2022 21:41 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Care conformare? Raspundeți la clarificări 

Expunerea succintă a răspunsului  Analizati caietul de sarcini. 
Data transmiterii 16.03.2022, 10:55 
  
Data solicitării clarificărilor  15.03.2022 21:44 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Poz.1.22 din cietul de sarcini prevede instaarea membranelor 
bituminoase pe suprafața parapetului. Parapetul e vertical și 
nu poate fi orizontal, rspectiv codul aplicat este gresit 
CE13A2. Trebue aplict corect CE13D2.Corectați vă rog 

Expunerea succintă a răspunsului  Devizul a trecut verificarea și acum nu putem schimba nimic 
Data transmiterii 16.03.2022 08:40 
  
Data solicitării clarificărilor  16.03.2022 09:16 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Corectați vă rugăm poziția 1.22. Trebue sa fie CE13D2 

Expunerea succintă a răspunsului  Devizul a trecut verificarea și acum nu putem schimba nimic 
Data transmiterii 16.03.2022 10:55 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire:Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 25.03.2022 , ora 9:00), au depus oferta 16 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL "SIMCON-LUX" 1003600035598 Simasco Igor 
2 Eco Build Construct 1019600020632 Savcenco Adrian 
3. "CONSTR-IL-COMP" 1009602001962 Ilco Oleg 
4 BIOENERG CONSTRUCT 101460001573 Foalea Corneliu 
5 SRL «Granit-Grand Lux» 1004611000470 Cîlcic Serghei 
6 VERILARPROIECT 1002600002678 Toi Alexandru 
7 SC MIHCONS PLUS 1005600035248 Ungureanu Mihail 
8 S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L. 1005600058795 Iustin Tofan 
9 SRL Anreal Cons 1016600000879 Tofan Andrei 
10 SRL "Danstar Evolution" 1018600006831 Hamitchi Sergiu 
11 DATACONS SERVICE 1012605001057 Badan Igor 
12 SV Regal Construct 1009600000754 ToacaSimion 
13 OLEMUS GRUP SRL 1003600040778 Musteață Oleg 
14 BUDEICOM 1008600033876 Ciobanu Victor 
15 "NIKBEN CONSTRUCT" S.R.L.   
16 "SERVICONS PLUS" S.R.L. - 1020600000719 Boclinca Serghei 

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

Denumire 
document 

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

Propunerea 
tehnică 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Propunerea 
financiară 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

DUAE + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Garanția 
pentru ofertă 
(după caz) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

Certificat privind 
lipsa datoriilor 
față de buget de 
stat (valabil la 
momentul 
deschiderii 
ofertelor) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Avizul Agenției 
pentru 
Supraveghere 
Tehnică 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Declarație 
privind dotările 
specifice, utilajul 
şi echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare 
a contractului 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Declarație 
privind 
personalul de 
specialitate 
pentru efectuarea 
lucrărilor din 
contract 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii/ 
decizie de 
înregistrare/ 
extras de 
înregistrare din 
registrul de stat 
al persoanelor 
juridice 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ultimul Raport 
financiar  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Declarație 
privind 
experiența 
similară 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cifra medie 
anuală de afaceri 
în ultimii 3 ani 
cu o valoare 
egală sau mai 
mare decât 
valoarea 
estimativă   

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Garanția de bună 
execuție a 
contractului: 5% 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Termenul de 
garanție a 
lucrărilor min. 5 
ani 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Graficul de 
executare a 
lucrărilor 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Documentul care 
atestă dreptul de 
a executa 
lucrările 
solicitate 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Informație 
privind asocierea 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Lista 
subcontractanțilo
r și partea/părțile 
din contract care 
sunt îndeplinite 
de către aceștia 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Manualul 
calității 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrari de 
reparatie a 
acoperișului 
la Licelul 
Teretic cu 
Profil 
Sportiv nr.2 

SRL "SIMCON-LUX" 341 
943,48 MDL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conform 
caietului 
de sarcini 
proiect 

- - 

Eco Build Construct 346 
581,74 MDL 

- - 

"CONSTR-IL-COMP" 375 
090,21 MDL 

- - 

BIOENERG 
CONSTRUCT 

403 
669,83 MDL 

- - 

SRL «Granit-Grand 
Lux» 

409 
170,98 MDL 

- - 

VERILARPROIECT 418 
214,57 MDL 

- - 

SC MIHCONS PLUS 418 
441,17 MDL 

- - 

S.C. 
JUSTCONSTRUCT 
S.R.L. 

419 167 MDL - - 

SRL Anreal Cons 439 
610,19 MDL 

- - 

SRL "Danstar 
Evolution" 

449 
698,91 MDL 

- - 

DATACONS 
SERVICE 

464 
814,80 MDL 

- - 

SV Regal Construct 468 
843,60 MDL 

- - 

OLEMUS GRUP SRL 495 592 MDL - - 
BUDEICOM 499 000 MDL - - 
"NIKBEN 
CONSTRUCT" S.R.L. 

525 252 MDL - - 

"SERVICONS PLUS" 
S.R.L. 

618 
630,28 MDL 

- - 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
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(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 
SRL "SIMCON-LUX" -   Autoritatea contractantă evaluează ofertele 

doar în măsura în care acestea sunt valabile, iar 
în cazurile în care această perioada de evaluare, 
prestabilită în documentația de atribuire, nu este 
suficientă, autoritatea contractantă urma să 
aplice prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 
131/15 privind achiziții publice. 

 

Eco Build Construct 
"CONSTR-IL-COMP" 
BIOENERG CONSTRUCT 
SRL «Granit-Grand Lux» 
VERILARPROIECT 
SC MIHCONS PLUS 
S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L. 
SRL Anreal Cons 
SRL "Danstar Evolution" 
DATACONS SERVICE 
SV Regal Construct 
OLEMUS GRUP SRL 
BUDEICOM 
"NIKBEN CONSTRUCT" S.R.L. 
"SERVICONS PLUS" S.R.L. 

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: Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
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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) 
Lucrari de 
reparatie a 
acoperișului la 
Licelul Teretic 
cu Profil 
Sportiv nr.2 

     

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. 1 lit.g   
Argumentare:        Autoritatea contractantă evaluează ofertele doar în măsura în care acestea sunt 
valabile, iar în cazurile în care această perioada de evaluare, prestabilită în documentația de atribuire, 
nu este suficientă, autoritatea contractantă urma să aplice prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 131/15 
privind achiziții publice. 
          În perioada de valabilitate a ofertelor (60 de zile) Licelul Teretic cu Profil Sportiv nr.2 nu a 
dispus de acoperire Financiară, după data de 06.06.2022 s-a permis rectificarea Bugetului pentru anul 
2022.    
         Reieșind din faptul că deschiderea ofertelor a avut loc la data de 23.03.2022 și autoritatea 
contractantă nu a urmat prevederele articolului sus menționat, de a solicitat ofertanțiilor prelungirea 
termenului de valabilitate a ofertelor/garanției pentru ofertă, conform legislației în vigoare se constată 
că valabilitatea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, inclusiv garanția 
pentru acestea, a expirat la data de 23.05.2022, din acest motiv procedura de achiziții publice sus 
numită se anulează  în conformitatea prevederilor Legii nr.131/15 privind achizițiile publice art.71 
alin.1, lit. g) ” existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura de 
atribuire sau face imposibilă încheierea contractului”    
    
    15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

   
   
   

(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) 
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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 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/as
ociere/ 

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 

        

 

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. 
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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: 
 
                            Elena Frunza______                                                ____________________ 

           (Nume, Prenume)                                              (Semnătura) 
 
 



DARE DE SEAMA
de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. 1653568577604 din 20 iunie 2022

APROB:
Dire@oare IP CREPOR 

Veronic a LEBEDINDCHI

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Institupa Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022/263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact Sectia Achizitii Publice, 022/263130
(nume, prenume, telefon, e-mail) achizitii.crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Utilaj pentru dotarea sectiilor de producere
Cod CPV 43800000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alt or proceduri decat licit atia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: 21057215
Link-ul: ocds-b3wdnl-MD-1653568577604
Data publicarii: 26.05.2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md;

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii contractante

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
plan-achizitii-2022-Drovizoriu.pdf (crepor.org) p. 
1.46.

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: Nu
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat;
Valoarea estimata (lei,fara TV A) 347 200,00

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org


3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu

(Se va completa in cazul in care au fast solicit ate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nu

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

Termen-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 16.06.2022, ora 09:00 ), au depus oferta _0 (zero)_ ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/»
administratorii

1 .

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator 
economic 1

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica
Propunerea financiara
DUAE
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

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

Document 1
Document n

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentatia de 
atribuire f  se va consemna prin: prezentat, neprezentut, nu corespumte (in cazul cand documentul a fast prezentat, dar nu 
corespundecerinfelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n



* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pre(ul ofertei finale
(Infarmafiaprivind "Corespunderea cu cer'intele de calificare” f  ’’Corespunderea cu specificafiile tehnice”, se va 
consemna prin: „ +  ” in cazul corespunderii f  prin „ - ” in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a 
solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respin^i/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. in urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar
(fara TV A)

Pretultotal
(fara TV A)

Pretultotal 
(inclusiv 
TVA)



Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. _1)_ lit _(a)_. 

Argumentare: nu a fost depusa nicio oferta;

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii M odalitatea de transmitere

[se specified SI A RSAP, e-mail, 
fax, post a, etc]

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

16. Termenul de asteptare pentru Tncheierea contractului:

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

□  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 in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru Tncheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate 

al
contractului/acordului-

cadrufara
TVA

inclusiv
TVA

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
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:

Pre(ul cel mai scazut □ 

Costul cel mai scazut □



Cel mai bun raport calitate-pref □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii conftrma corectitudinea desfa§urapiiprocedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta rasp undere conform prevederilor legale in vigour e. /  j

Conducatorul grupului de lucru: 

Djulieta POPESCU



1 

 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice     

de încheiere a acordului-cadru                            □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 22 din 20.06.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Localitate mun. Bălți 
IDNO 1007602000972 

Adresa str. A. Pușkin, 38 

Număr de telefon (+373) 52 414; 52 473 

Număr de fax (+373) 52 473 

E-mail oficial  plan_usb@mail.ru 

Adresa de internet http://usarb.md/achizitii-publice/ 

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

mail) 
Țibuleac Angela,  (+373) 52 473 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Mobilier 

Cod CPV 39100000-3 

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-1652358685033 

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/35591/mobilier 

Data publicării: 12.05.2022 

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

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

 Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-

achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 

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: sursele universității 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 508 754,00 lei 

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

Data solicitării clarificărilor  13.05.2022 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Bună ziua! Va rugam sa solicitati in anuntul de participare 
formulare după documentatia standard conform Ordinului 
ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. Formularul 

http://usarb.md/achizitii-publice/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/35591/mobilier
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
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ofertei (F3.1) este exclus. Specificatiile tehnice si cele de pret 

au fost modificate putin. Multumim. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua! 
Anunțul a fost modificat și plasat pe platforma. 

Data transmiterii  

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

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/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 25 mai 2022, ora 11:00), au depus oferta 11 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. „Hiperteh” S.R.L.  1003600080897 Constantin Gherghișan 

2. „Acvilin-Grup” S.R.L. 1002600005369 Oleg Bacalov 

3. „Eco Build Construct” S.R.L. 1019600020632 Adrian Savcenco 

4. „Limani-Grup” S.R.L. 1008600031193 Diana Chiper 

5. „Goliat Vita” S.R.L. 1002611000904 Ludmila Anastasov 

6. „Taticol” S.R.L. 1015600032374 Tatiana Colac 

7. „Convexmob” S.R.L. 1014600003463 Alexandru Negruta 

8. „Anstelux” S.R.L. 1004600022962 Steluta Anghelinici 

9. „LB Invest” S.R.L. 1010600013536 Mihail Barbier 

10. „AG Mobgrup” S.R.L. 1011607000655 Anatolie Panas 

11. „VMS Companie” S.R.L. 1006602003242 Mariana Covalciuc 

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

către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

„Hiperteh” 
S.R.L. 

„Acvilin-

Grup” 
S.R.L. 

„Eco Build 
Construct” 

S.R.L. 

„Limani-
Grup” 
S.R.L. 

„Goliat 
Vita” 
S.R.L. 

„Convexmob
” S.R.L. 

„Anstelux” 
S.R.L. 

„AG 
Mobgrup” 

S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru 
ofertă (după caz) prezentat prezentat 

nu 
corespunde 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada 
înregistrării 
persoanei juridice. 
Certificat/decizie 
de înregistrare a 
întreprinderii sau 
extras. 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 

lipsa sau existența 
restanțelor la 
bugetul public 
național,  eliberat 

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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de către Serviciul 
Fiscal de Stat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 
tehnice 

Masă de oficiu 

„Hiperteh” S.R.L. 27 000,00 

30 

+ + 

„Convexmob” S.R.L. 27 650,00 + + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 35 000,00 + + 

„Taticol” S.R.L. 37 970,00 + + 

„LB Invest” S.R.L. 38 000,00 + + 

„Anstelux” S.R.L. 55 125,00 + + 

Dulap pentru haine și cărți 

„Goliat Vita” S.R.L. 72 900,00 

45 

+ + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 73 000,00 + + 

„Hiperteh” S.R.L. 75 000,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 82 200,00 + + 

„Anstelux” S.R.L. 106 875,00 + + 

Raft 

„Eco Build Construct” S.R.L. 13 000,00 

60 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 18 000,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 20 650,00 + + 

Raft 

„Eco Build Construct” S.R.L. 27 000,00 

110 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 35 200,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 45 375,00 + + 

Raft 
„Eco Build Construct” S.R.L. 13 900,00 

50 
+ + 

„Convexmob” S.R.L. 24 625,00 + + 

Scaun de birou 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 18 720,00 

52 

+ + 

„Limani-Grup” S.R.L. 19 500,00 + + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 25 000,00 + + 

Noptieră 

„Eco Build Construct” S.R.L. 22 900,00 

60 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 27 600,00 + + 

„Anstelux” S.R.L. 31 000,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 31 050,00 + + 

„Taticol” S.R.L. 31 800,00 + + 

Canapea 

„Goliat Vita” S.R.L. 68 000,00 

12 

+ + 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 84 000,00 + + 

„VMS Companie” S.R.L. 108 000,00 + + 

Masa revistă 

„Goliat Vita” S.R.L. 11 380,00 

12 

+ + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 11 450,00 + + 

„Hiperteh” S.R.L. 13 200,00 + + 

Comoda 

„Eco Build Construct” S.R.L. 7 000,00 

8 

+ + 

„Anstelux” S.R.L. 9 200,00 + + 

„Hiperteh” S.R.L. 9 440,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 9 800,00 + + 

Dulap cu rafturi 

„Eco Build Construct” S.R.L. 15 500,00 

16 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 17 600,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 18 500,00 + + 

„Anstelux” S.R.L. 20 000,00 + + 

Etajera 

„Hiperteh” S.R.L. 17 990,00 

16 

+ + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 18 000,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 19 333,33 + + 

„Anstelux” S.R.L. 28 666,67 + + 

Cușeta medicală 
„Goliat Vita” S.R.L. 2 000,00 

1 
+ + 

„Limani-Grup” S.R.L. 2 707,50 + + 

Bancheta 

„Eco Build Construct” S.R.L. 4 300,00 

4 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 5 500,00 + + 

„Convexmob” S.R.L. 5 546,67 + + 

Scaun birou 
„Limani-Grup” S.R.L. 6 740,00 

4 
+ + 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 10 000,00 + + 

Scaun birou 

„Limani-Grup” S.R.L. 32 665,00 

94 

+ + 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 32 945,00 + + 

„AG Mobgrup” S.R.L. 32 950,00 + + 
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Masa de birou 

„Hiperteh” S.R.L. 57 990,00 

46 

+ + 

„Eco Build Construct” S.R.L. 58 000,00 + + 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 68 000,00 + + 

„AG Mobgrup” S.R.L. 80 500,00 + + 

„Anstelux” S.R.L. 88 933,33 + + 

Dulap biblioraft 
„Eco Build Construct” S.R.L. 6 000,00 

4 
+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 8 200,0 + + 

Masa de birou 

„Eco Build Construct” S.R.L. 3 300,00 

2 

+ + 

„AG Mobgrup” S.R.L. 4 166,67 + + 

„Hiperteh” S.R.L. 4 500,00 + + 

Masa colțar „Eco Build Construct” S.R.L. 1 900,00 
1 

+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 2 300,00 + + 

Tribună 
„Eco Build Construct” S.R.L. 4 700,00 

4 
+ + 

„Hiperteh” S.R.L. 6 000,00 + + 

Canapea 

„Goliat Vita” S.R.L. 20 416,66 

7 

+ + 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 23 333,33 + + 

„VMS Companie” S.R.L. 43 750,00 + + 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

a solicitat:  

Data solicitării Operatorul 

economic 
Informația solicitată 

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

31.05.2022 
„Acvilin-

Grup” S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
-Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau 
extras. 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 
scrisorii solicitată. 

Dovada prezentată a fost 
acceptată de grupul de lucru a 
achizițiilor publice USARB. 

31.05.2022 
„Eco Build 
Construct” 

S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
-Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la 
bugetul public național,  eliberat de către Serviciul 
Fiscal de Stat- valabil la data deschiderii. 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată a fost 

acceptată de grupul de lucru a 
achizițiilor publice USARB. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

„Eco Build Construct” S.R.L. 
Ofertantul a fost descalificat din motivul că nu a constituit 

garanția pentru oferta în cuantumul stabilit de caietul de 
sarcini (Garanția bancară 2 % din prețul ofertei fără TVA). 

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 □ 
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Cel mai bun raport calitate-cost □ 

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
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 
Ofertele au fost reevaluate în urma examinării scrisorii adresate de către 
operatorul economic „Anstelux” S.R.L.  

Modificările operate 

Operatorul economic „Eco Build Construct” S.R.L. a fost descalificat 
din motivul că nu a constituit garanția pentru oferta în cuantumul stabilit 
de caietul de sarcini (Garanția bancară 2 % din prețul ofertei fără TVA). 

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 total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Masă de oficiu „Hiperteh” S.R.L. 30 buc. 27 000,00 32 400,00 

Dulap pentru haine și cărți „Goliat Vita” S.R.L. 45 buc. 72 900,00 87 480,00 

Raft „Hiperteh” S.R.L. 60 buc. 18 000,00 21 600,00 

Raft „Hiperteh” S.R.L. 110 buc. 35 200,00 42 240,00 

Raft     

Scaun de birou „Acvilin-Grup” S.R.L. 52 buc. 18 720,00 22 464,00 

Noptieră „Hiperteh” S.R.L. 60 buc. 27 600,00 33 120,00 

Canapea „Goliat Vita” S.R.L. 12 buc. 68 000,00 81 600,00 

Masa revistă „Goliat Vita” S.R.L. 12 buc. 11 380,00 13 656,00 

Comoda „Anstelux” S.R.L. 8 buc. 9 200,00 11 040,00 

Dulap cu rafturi „Hiperteh” S.R.L. 16 buc. 17 600,00 21 120,00 

Etajera „Hiperteh” S.R.L. 16 buc. 17 990,00 21 588,00 

Cușeta medicală „Goliat Vita” S.R.L. 1 buc. 2 000,00 2 400,00 

Bancheta „Hiperteh” S.R.L. 4 buc. 5 500,00 6 600,00 

Scaun birou „Limani-Grup” S.R.L. 4 buc. 6 740,00 8 088,00 

Scaun birou „Limani-Grup” S.R.L. 94 buc. 32 665,00 39 198,00 

Masa de birou „Hiperteh” S.R.L. 46 buc. 57 990,00 69 588,00 

Dulap biblioraft „Hiperteh” S.R.L. 4 buc. 8 200,00 9 840,00 

Masa de birou „AG Mobgrup” S.R.L. 2 buc. 4 166,67 5 000,00 

Masa colțar „Hiperteh” S.R.L. 1 buc. 2 300,00 2 760,00 

Tribună „Hiperteh” S.R.L. 4 buc. 6 000,00 7 200,00 

Canapea „Goliat Vita” S.R.L. 7 buc. 20 416,66 24 500,00 

 

 



6 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul: Lotul nr. 5 a fost anulat, potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015. 

Argumentare: Procedura de achiziție publică a fost anulată pentru lotul nr. 5, conform art. 71 alin. (1) 
lit. d) din Legea nr. 131/2015, fiindcă au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea 
estimată a achiziției. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

„Hiperteh” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Acvilin-Grup” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Limani-Grup” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Goliat Vita” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Anstelux” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„AG Mobgrup” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Eco Build Construct” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Convexmob” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Taticol” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„LB Invest” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„VMS Companie” S.R.L. 22-12/165 din 10.06.2022 se specifică 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: 
Numărul 

și data 

contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

„Hiperteh” 
S.R.L. 

Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din 
Bălți 

42 17.06.2022 39100000-3 223 380,00 268 056,00 31.12.2022 

„Acvilin-
Grup” S.R.L. 

Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din 

Bălți 
43 17.06.2022 39100000-3 18 720,00 22 464,00 31.12.2022 



,,Limani-
Grup" S.R.L.

Universitatea de Stat

.,Alecu Russo" din

Balti

44

45

17.06.2022 39 r 00000-3 39 405,00 47 286,00 31.12.2022

,,Goliat Vita"

s.R.L.

Universitatea de Srirt

,,Alecu Russo" din

BAlti

t7 "06.2022 39 I 00000-3 174 696,66 209 636,00 31.12.2022

,,Anstelux"
S.R.L.

Universitatea de Stat

,,Alecu Russo" din

B6lti

46 11.06.2022 39 I 00000-3 9 200,00 l l 040,00 31.12.2022

,,AG
Mobgrup"

S.R.L.

Universitatea de Stl

,,Alecu Russo" dirr

Balri

4'/ 17.06.2022 39 I 00000-3 4 166,67 5 000,00 31.12.2022

18" Informalia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar fn
cazul in care la proceduru de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentrtr lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

verzi)?
(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA tliu contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au lbst aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitatc:
Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost tr

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indiute a.fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzate de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privirrrl uchizitiile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoarlelor de motritrtriTltre, ocesteo uu./bst examinate qi solulionate.

Prin prezenlt dure de seami, gr.tltttl tlt' lut'ru pentru rchiz.i1ii conJirmrt corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie, Jupt pentru care pourtti rdspundere conJ'orm prevederilor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de Iucru pentru achizifii:

Natalia Gaqifoi
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mоdеИiр

DARE D]E SЕДМА

de atribuire а сопtгасtчlчi de aohizilii publice п
de incheiere а acordului-cadru Е
de апчlаrе а procedurii ,le аtriЬчirе {

Nr. 1 din_ 21.q6.2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

Dепчmirеа autoritйtii сопtrасtапtе Directia Educa{ie Dondugeni
Localitate Or.Donduqeni
lDNo l 01 060I 000 l 62
Adresa Str.Independentii 47
Numir de telefon 02512474з
Nчmir de fax 025122748
E-mail o{icial dectdonduseni @)smai.l.com
Adresa de iпtеrпеt
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlфп,
e-mail)

Renchtlci Inga

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬцiге:

Tipul ;rrосеdчrii de аtriЬчirе
aplicate

псеrеrеа оfеrtеlоr
llпdicatil

de

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй
(duрd caz)

Nr:

Tipul obiectului сопtrасtчlui de
achizitie/ асоrdulчi-саdrч

вчпчri п servicii ff Lчсrйri п

Obiectul achizi{iei Servicii de alimentare pentru
odihna ,,Sреrап!а" s. Plop

copii din cadrul Tabarei de

Cod СРV 55500000-5
Ехрчпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеа procedurii de
аtriЬчirе (iп c:azul aplicdrii altor
proceduri decdt l ici la|ia de,;chi,yй)

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
wучw,mlепdеr.gоv,md)

Nr:2l057б04
Link-ul:
https://ac}Lizitii.md/rolpublic/tende r lТa57 604/|ot/ | | 57 8О7 4 /

Data 1iсйrii:03.06.2022
Рlаtfоrmп de achizi{ii publice
utilizati
Рrосеdцrа а fost iпсlusi iп рlапчl
de achizifii publice а autorititii
сопtrасtапtе

п Da йfru
Lirk*l фtr. pl,"nrl d. 

".h,zitii рrЫ"ГрйП."t

Апuп( de inten{ie publicat iп ВАР
(duрd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrrrmente specifice de
atribuire
(duрd caz)

пAcord-crrdrrr nsistem dinamic
electronic[ пCatalog electronic

de achizigie пLicitatie

ie desclrisй пАltеlе:

й/achizitii.md; п e-licitatie,md; п yptel dеr.md

l



nSurse

3. Clarificiri рriйпd documentafia de аtriЬчirе:

(Se vu completa iп cazul iп care au.fosl scllicitate clarфcйri)

Data solicitjirii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа орегаtоrчlui есопоmiс
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа ýuссiпtй а rйsрчпsчlчi
Data transmiterii

4. Моdifiсйri operate in documentafia de аtriЬ,цirе:

(Se va completa iп cqzul iп care au.fost лperale mc,diJicйri)

5. Рflпй la tеrшепчI-Iimitй (data lб.06 2{|22 эога_lz[_: 00 ), au depus oferta 1

оfеrtапfi:

6. Informafii privind оfеrtеlе depuse qi documentele de calificare qi аlЪrепtе DUAE рrеzепtаtе de
citre operatorii economici :

cle stat; пВugеt CNI\M; пВugеt
г:Аltе surse] | Iпdicati

Rеzчmаtчl mоdifiсirilоr
Publicate iп BAP/aIte mijlоасеlоr de

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor Drеlчпsit (duрй caz

flпdicaцi sursa utilizcttd si dqla publi'cdriiI

Ilпdicali пumйrul de zileJ

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economie

S.R.L, ,,Star Culinar" Bednii svetlanal 0l 660400l265

Dепчmirе dосumепt
Dепrtmirеа tоrчlui есоп

S.R.L. ,,Star
СuIiпаr"

Оlrcrаtоr
eco:romic 2

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic п

Documentele се constituie ofertд
(Se уа сопsmпа рriп: p(ezeпttlt, перrеzепtаt, пu соtуsрuпсfu)

Propunorea tehnicЁ neprezentat
Рrорuпегеа fiпапсiаrй 

lDUAE 
l

пергеzепtаt
prezentat F---fr

Garan{ia pentru оfеrtй
(dupd 9az)

Dосu.
Se vа сопsлппа рriп: р

mente de саlifiсдl
,rezeпl,f,t, перл,еZеk

ге

|tclt, пu соrеsрuпdе
Meniu-model перrеzепtаt
сеrеrеа cle participare prezentat
Рrорвпеrеа tehnici prezentat
Рrорчпеrеа fiпапсiаrй prezeпtat

Declaralie privind
valabilitateaofertei

prezentat

Sursа de finan{are

IDNo



Declaralie privind
dоtйri[е specifice,
utilajul qi

echipamentul песеsаr

репtru indeplinirea
соrеsрчпzitoаrе а
сопtrасtчlчi

specialitate рrорчý
pentru implementarea
contTactului
Autorizalie sanitar
чеtегiпагй de

fuпсliопаrе а

ореrаtоruluiесопоmiс
Autoriza{ie sanitar
чеtеriпаrЁ

pentru mijloacele de

trапsроrtfurgоп
izoterin

inresistrare/extTas
Certifi cat privind lipsa
sau existenta
rеstап!еlоr falE de

bugetul public nalional
eliberatde FISC

(Iп|Ьrmа!iа priviпd dепumirеа dосumепlеlоr prezeпtate sc2 vа iпdica tп сопlоrmitаlе с:u сеriп|еlе diп
сlосumепtа|iа de atribuire qi se vа сопSеmпа рriп: prezeпl:at, перrеzепtаt, пu соrеýрuплIе (iп cazul
пАпrt rlппqrmопhlI л bol пvоzопlпl /lпч иr, алуполоrи,|lппrr-i-tпlл- ,]- ^лlili^.,-,r\\сdпd dосumепtul afost prezentat, clar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de cali/icare))

7. Informa$ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor t:u сеriпfеlе solicitate:

* iп cazul ulilizdrii licita|iei electronice se vа iпdiса pre|ul oferteifiпate
(Iпfоrmа|iа priviпd "(|оrеsрuпdеrеа сu ceriп|ele d,э саlфсаrе" si "Соrеsрuпdе|еа cu specifica|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа priп: ,,-|-" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" irl cazul|tecorerpuпderii)

Соrеsрuпсlеrеа
сu specifica{iile

tehnice
servicii de
alimentare

репtгч copii
din cad.rul
таьаrеi de
odihna
,,Speran!a"

S.R.L...Star Culinar" 32073з,зз
Ореrаtоr есопоmiс п

Рrе{ul
ofertei

йrб ТVА



8. Pentru еlчсidпrеа rrnor neclaritfl{i sач сопfil,mаrед чпоr date рriчilпd соrеsрuпdеrеr ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclmsiv justificaren pre{ulnri апоrmаl de scizut) s_
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i;

Motivul rеsпiпs,еri alifieiLrii
Docume;ntatia de atritluire

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limiйri privind пчmёrul de loturi саrе pot fi

Justificarea deciziei de а nu atribui сопtrасtчl ре

a;ribuite aceluiaqi ofertant: [In|ticayiJ

lоtчri:

11. Criteriul de аtriЬчirе Bplicnt:

Prefulcel mai scёzut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate,cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе crit|rii de atribuire, se чоr
iпdiса toate crileriile de atribuire aplicale si dепumirеа k1,\urilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factoгii de ечаlшаrе rplicn{i:

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite tп Ьата criteriilor: c:el mаi Рuп raport calitate-pre|
sаu cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din oferti Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic 1 ']Гоtаl

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul п Ропdеrеа

Denumirea ореrаtоrчlчi econc,mic п Total
Dепчmirе factorul l Ропdеrеа

Denumire factorul п Ропdеrеа

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtlз repetat)

14. iп чrmа ехаmiпiri, ечаlчiгii gi соmрагirii оfеrtеlоr depuse in саdrчI рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

4

Iпfоrmr{iа so|ticitati Rezmatul risршпsчlчi

Denumirea ореrаtоrчlчi есопошiс
S.R.L.,,Star Сuliпаr"

10. Modalitatea de ечаlчаrе п оfеrtеlоr:

Motivul reevaluirii ofertelor



Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Рrе{шl чпitаr
(fйrЁ ТVА)

Cantitate qi

unitate de
mfisuri

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicб:

in temeiul аrt. 71 alin. 1 lit d .

Argumentare: Dосuryепtа|iа de аt tпрlеld

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп trt7уggсlцtrа de atribuire dеsрф deciziile grupttlui de
lucru репtru achizi|ii se realizeazй tп сопfоrmitаhэ сu preveclerile art. ,3] at LPBti пr, ]3I сliп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea coxLtractulщi:

In саzul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсб decit pragurile prevёzute la art,2
alin. (3) all-egii пr. 131 din 3 iulie 2015
nrivind achizitiile publice

П б zile in cazul transmitprii соmчпiсёrii prin
miiloace electronir;e si/sau fax гl
п l1 zile in cazul netranBmiterii comunicirii
prin miiloace elect,ronice si/sau йх п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contraotului
este еgаlй sau mai mare decit pragurile
рrечйzчtе la art. 2 alin. (3) al t-egii пr. 13l din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronir:e si/sau fax гз

П lб zile }r cazul netгanBmiterii comunicЁrii
рriп miiloace electronice Ei/sau fax п

(Selectayi tеrmепul de asteptare respectat, Саlсulаrеа tеrmепеlоr prevazute de Деgеа пr. 13 l diп 3 iulie
20l5 privind achizi|iile puhlice, iпсlusiч а lеrmепеlоr del asteptare, se фс|uааzdiп coпfclrmilale cu
prevederile I'ITLLП,UI Ш Capitolul I (Calcularea i"еrmеп;ului) al Codului Civil цl Republicii Moldova),

17. Сопtrасtчl de асhiziýе/асоrdчl-саdrч incheilt:

Dепчmirеа
орегаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сч cяpital

mixt/asociere/
Сч capitnl

strйiп

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчIчi-

саdrч

Cod
срч

vаlоаrеаr
сопtrасtuIui lfеrmеп de valabilitate

al
contractuluilacordulub

саdrч
lага
TvA

inclusiv
Т\}/А

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizitii чеrzi) (rubric::a datd se compleleazd doar iп.

cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсй лu fost aplicate crilerii ,rlе durahilitate qi s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtrrt lot/Ioturi репtп,t care au "fost aplicate criterii de dttrcйilitate)з

l5. lпfогmаrеа ореrаtоrilоr economici despre dr:ciziile grupului de lчсrч репtrч achizi(ii:

21.06.2022

l\{odalitntea de trапsmitеrе

S.R.L.,,Star Сuliпаr"



Ац fost aplicate criterii репtrч асhИф publice dцrпЬilе (achiziЁi
verzi)?

Vаlоаrед de achizi{ie crr ТVА din contract/ сопtr*сtе а
lоtчlцiЛоtчrilог репtrч саrе ач fost aplicate сritеrii de
durabilitate (lei MD);

Codul СРV rl lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саr€ flч fost aplicate criterii
de durabilitate:

Preful cel

costul cel

CeI mai Ьuп

cel mаi Ьuп

scdzut а

scdzut а

calitate-prel п

calitate-cost п

Сritеriчl de аtriЬчirе репtrч lоtчIЛоtчrilе репtrч gtre ач fbst
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmй, grupal lle luсru tleclarй сd tеrmепul lle репtru tпсhеiеrеа
сопtrпсtului/сопtrпсtеlоr indicate afost respectot (ежсерtdпd cazurile рrеvilzшtе de 32 аliп. (3) al Legii пr.
13I diп 3 iulie 2015 priviпtl mchiziyiile publice ), 1lrесum si сd tп саzul| coпtesta|iilor si/sau
rесер|iопйrii rupoartelor de mопitоrizаrе, ace{lstea аа |'ost ехumiпаtе qi solu|litlпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul rle lucra репtrа achizi|ii сопJirmd desJilsarilrii pro ced urii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rйsрапdеrе сопfоrп prevederiklr legale i|п

Сопdчсitоrul gnrpului de lчсru pentru achizi{ii:

о(
ur(
t)'
\эл

6



DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale

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

din Jl 06 r oea

l. Date cu privire la entitatea contractanti:

Z
tr

tr

Denumirea entiti(ii contractante TM "Regia transport electric"

Localitate Chisin[u

IDNO r 003600048486

Adresa str. M. Dosoftei 146

Numir de telefon 022 204 129,022 204 145

Numlr de fax 022 752 663

E-mail oficial rtechishinau@ email. cq4q

Adresa de internet Mtender - SIA RSAP

Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel.022204 109

Tipul entitifii contractante qi obiectul
nrincipal de activitate

@rivind domeniul transporturilor Q

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ncer".eu ofertelor de prefuri Pl,icitatrie deschisd

rAltele:
Procedura de achizitie repetati (dupd cq4) Nr:

Tipul obiectului contractului de rchlziliel
acordului-cadru

Bunuri p Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei Sticle si parbrize pentru troleibuze

Cod CPV 34300000-0

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia de schis d)

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 64517 4947 636

Link-ul : e-licitatie.md/contract-notic e I 3263 8

Data publicdr ii:l 8.02.2022 ora I 1 :09

Platforma de achizi{ii publice utilizati r achizitii.md; [] e-licitatie.md; n yptender.md

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

Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
duod caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie

IZLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;

rSurse externe;
TlAlte surse: Surse proprii

Valoarea estimatd lei, frrd TVA) 1 410 000.00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
in cazul ln care au fost solicitate clar

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de

ExDunerea succinti a risPunsului



Rezumatul modificirilor
Pu blicate in BAp/alte-ffi pndicasi sursa utilizatd ;i d"n pubtnari|
Termen-limiti de d"purr"""lid"s"hid"." a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ

termenul-limiti (data 24.03.2022,ora 12:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

Denumirea operatorului ecorromic

"Rimpex Glas" SRL 1012600040381

Nr. Denumirea operatorului 
"cono.ic IDNO Asocia(ii/

adminisfrqfnrii
1. Klmpex UtaS" SKL l 0 1260004038 I Rusu lsor

Denumirea operato"uluieconomic
Asocia(ii/

administratorii"Rimpex Glas" SRL r012600040381
Sysems" SRL 1021600023605 Stankevich Viktar

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de
economici:

calificare prezentate de citre operatorii

"Rimpex Glas" SRL "Rimpex Glas" SRL "Transports Sysems"
SRL

Documentele ce constituie oferta
va consmna orin:

Garanfia pentru oferti

Documente de calificare

Declarafia privind
beneficiarii efectivi
Formularul ofertei
Garantia de buni execufie
5% pentru operatorul
economic desemnat la atrib uirea contractului Ia atribuirea

contractului
Ia atribuirea
contractului

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdndd o c ume nt ul a fo s t pr e z e nt at, d a*u 
" 

or u r pui d 
" 

c er in y e- r o r ii 
" 
ofili 

" 
* u l

7. Informa{ia privind corespunderea oferteror cu cerin(ere soricitate:



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitat
e$i

unitate
de

mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I

"Rimpex Glas" SRL

212 280.00 90 buc + +

Lot2 64,760,00 60 buc + +

Lot 3
"Rimpex Glas" SRL 900 000,00 796buc + +

"Transports Sysems"
SRL

I 038 000,00 796buc + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinyele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificayiile tehnice", se
va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

04.04.2022 "Rimpex Glas" SRL S-a solicitat clarificdri cu privire
la contul participantului de pe
care s-a depus oferta

Operatoruleconomic a
rdspuns oficial

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii
"Transports Svsems" SRL Ofertd econom ic neavantai oasd

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Z
Penffu mai multe loturi cumulate I
Penffu toate loturile r
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul celmai scdzut I Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 [ Cel mai bun rapoft calitate-cost n
(In cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost anibuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

i bun raport calitate-costmat

Factorii de evaluare Lot I Valoarea din oferti Punctajul calculat
"Rimoex Glas" SRL Total

Factorul I 80
Factorul2 20 100

Factorii de evaluare Lot 2 Valoarea din ofertfl Punctajul calculat
"Rimpex Glas" SRL Total

Factorul I 80



Factorul 2 20 100

Factorii de evaluare Lot 3 Valoarea din oferti Punctajul calculat
"Rimnex Glas" SRL Total

Factorul I 80

Factorul 2 20 100

Factorii de evaluare Lot 3 Valoarea din oferti Punctajul calculat
"TransDorts Svsems" SRL Total

Factorul I 69.36
Factorul2 20 89.36

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie sectorialb/acordului-cad

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de I O I I zile de la data transmiterii comunicdrii
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in I privind rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi

serviciilor oostale

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor Si serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

tnDulrea conracrutur oe acnlzltle s()ctona ru
Denumirea

Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(frrn TVA)

Pre{ul total
(ftrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Lot I
"Rimpex Glas"

SRL
90 buc 2r2280.00 254 736,00

Lot2 "Rimpex Glas"
SRL

60 buc 64 760"00 77 712,00

Lot 3
"Rimpex Glas"

SRL
796buc 900 000,00 I 080 000.00

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

Denumirea oneratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,Transports Sysems" SRL 07.04.2022 E-mail

I)enumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numirul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractulur Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui

frrI TVA inclusiv
TVA

"Rimpex Glas"
SRL

Autohton 66 2r.06.2022 34300000-0
I t75

383.33
| 4t0 460,

00
3r.122022



lg. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul in care la-procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat

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

Au fost anlicate criterii pentru achizitii durabile (achizifii verzi)? (DA/NU)NU

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

durabilitate (lei MD)*:
(indicati suma cu TVA)

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

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

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

*Informapia se va indica pentru fiecare conftact de achizilie in parte.

prin prezents dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea

contractului/contructelor indicute a fist respectat (excepftnd. cazurile prevdzute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020

privindachizi(iile in sectoarele energeticii, ipei, transporturilor qi serviciilor poqtale), precum qi cd in cazul depunerii

contesta(iilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizarc, aceastea au fost exuminute Si solulionate. Prin prezenta

dare de seamd, grupul di tugu pentru achizilii conjlrmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizilie' fapt pentru

care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNiI



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice V
de incheiere a acordului_cadru n
de anulare a procedurii de atribuire ;

Nr. { din 23 iunie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante J Secrelariatrrl Parlame''t',1,,i
I mun. Lnrslnau
rl00660l003762 ------..-------.------.-.--

I bd. gtetan cel Mare li Sfiinr,l05. MD-2012022820_20s.s20_2ow
sap@parlament.md
diana.lipcan@parlament.md;
valent in. beglira@parlament. md: 

I

valent ina. ursu@parlamenr. md; I

ala.macari@parlament.md
www. pariament.md

Localitate
IDNO
Adresa
Nr-i" de t"tef""
Numir de fax
E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana de contact @;*e, prenume, tetefon, IJeglrla Valentin, tel: 022 820 201

valentin.be glita@parlament.md; sap(@parlament.md

Tipul procedurii de atribuire apticate

Procedura de achizitie repet^td dupd caz)

I o Cererea ofertelor de preluri V Licitalie aesctlisl n
Altele: ndicatit
l\r: ---
BunuriV Servicii I Lu.grio.-.--------'--------.-.--

Licente IT
48300000- I

@683e4t--
Linl<-ul:

https ://achizirii.md/rolpublic/tende r / 21 0 5 66 | 9 /
Data publicdrii: 17 mai 2O)2-
I{ actrizilii.md; o e-ticitatiemd; n yptenderrnd 

-VDa oNu
LrnK-ut catre planul de achizilii publice publicat:

lttp 
s : //,1c E4' 4c4!mga!m d/p I an uril

Data:01 .05.2022
LrnK-ul: nttps://mtcnder.gov. md/plans/ocds_b3 wdp I -
MD- 16s2786839491

https ://mtender. sov.md/tenders/ocds-b3 wd
1 6 527 I 6 83 9 49 1 ? tab: c ontract-notice

portalului
www.mtender.goy.md)

guvernamental

Tipul obiectului contractului Ae actriziliel
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Expunerea motivului/terneiului-privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cqzul
aplicarii ultor proceduri clec()t licitatia
dcsc h isii)
Procedura de at ribuire lsiia indica din cadrut

Platfor-a de achiritii publice utilizati
Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoriti{ii conrractante



Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru oSistem dinamic de achiziG
oLicitatie electronici nCatalogelectronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAq
oSurse exteme; oAlte surse: [lndica;i]

Vafoarea estimati (lei. fdrd TVA) I 089 8t9.00

3. Clarificiri privind documentatia de atribuire:

Data solic itdrii clarificdrilor I . 17 mai 2022, 18:16

2. l8 mai 2022, 10:39

3. l9 mai 2022, 1t:42;

4. 19 mai 2022, 13:42;

5. I9 mai 2022, 13:47;

6.23 mai 2022, l4:l l;

7 . 23 mai 2022, 14:52;

8.24 mai2022,07:51.
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitdrii de
clarificare

I l...rNFo

I eUNn ZlUe, vd rog sd indicali: Agreement Number: Ageement Start Date:
I Agreement End Date:";

I

I

I 2. ,,Datele bancare
I

I Buna ziua. Vd rog sa indicali datele bancare pentru transferarea
garantiei pentru oferta fiind ca ele nu sunt indicate in anunlul de

i

Iparticipare.";
I

I l. .. Adobe VIP customer number required

I In baza specificaliei rehnice am in{eles ca deja ati procurat licentele

I 
Adobe si acuma cereli doar prelungirea lor, respectiv va rugam sa

I indicali "Adobe VIP number" pentru licenlele exisrente...;

4. ,,Adobe VIP customer number required
Buna ziua. La intrebarea noastrd ce fine de Adobe VIp Customer
number a{i raspuns urmAtoarele: in baza specificatiei tehnice am
in{eles ca deja afi procurat Iiceniele Adobe si acuma cereti doar
prelungirea lor, respectiv v6 rugdm sa indica{i "Adobe VIp number,,
pentru ficen{ele existente. Respuns: Agreement number: g0669992

Start Date: 2017-06-27 End Date: 2023-06-30 noi am dori sa

subliniem ca numirul 80669992 indicat de dvs. este numirul
agreemeutului EAS cu Microsoft ci nu cu Adobe !!! va rugam incri o
data sa indicali Adobe VIP customer number. Merci anticipat,,'

5. ,,Adobe VIP customrr number

2



In baza specificaliei rehnice am inteles cd deja a1i pro.urai li-n1.1. -
I Adobe si acuma cereti doar prelungirea lor, respectiv va rugam sa

I indicati "Adobe VIP number" pentru Iicenlele existente. dvi. a1i

I raspuns a$a: Agreement number: 80669992; Start Date: 20lj _06_27;

I End Date: 2023-06-30 Dat fiind faptul ca numirul 80669992 este

I numarul contractului cu Microsoft ci nu Adobe VIp Customer

] number - > va rugam repetat sa indicali Adobe VIp Customer number

I 
pentru licentele Adobe existente."

6. Art.l0 din anuntul: loturile
in anunlul licitalie art. 10. este indicat ata: 10. in cazul in care
contractul este impa{it pe loturi un operator economic poate depune
oterta (se r,a selecta): (l) Penrru un singur lot; (2) pentru mai multe
loturi; (3) Pentru roate loturile; V 4) Alte limitdri privind numdrul de
Ioturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant nu se aplica; Va rugirm sa
confirmali ca oferte trebuie prezentate doar pentru toate loturil; in
mod obligatoriu sau orice opliunea din art. l0 este aplicabila?

7. intrebarea repetata ref. la Art.l0 din anunlul: Ioturile
Buna ziua la intrebarea noastrd de maijos dvs. atri dat cateva
rdspunsuri controverse nerelevante subiectului intrebdrii noastre. Drin
prezenta repehm inrrebarea noastrA: ----- in anunlul licitatie arf. 10.
este indicat aga: 10. [n cazul in care contractul este impd4it pe loturi
un operator economic poate depune oferta (se va selecta): ( I ) pentru
un singur lot; (2) Pentru mai multe loturi; (3) pentru toate loturile;4)
Alte limlt6ri privind nurrdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaijl
ofertant nu se aplica: =:: Va rugam sa confirmali ca oferte trebute
prezentate doar pentru toate loturile in mod obligatoriu sau orice
optiunea ( I , 2 sau 3) din art. l0 este aplicabila?

8. Finante
Bugetul este mai rnic decat pretul real, cum se va proceda ?

Expunerea succintd a rdspunsului I L Agreement number: 80669992 Starr Date: 2017 -06-2j End Date:
2023-06-30l.

2. Rechizitele bancare au fost ataqate la,,Documentele procedurii de
achizitie":

3. Adobe VIP Number: D78'1645EA6FE24F4F30A;
4. Adobe VIP Number: D787645EA6FE24F4F30A --- Microsoft
Enterprise Agreement number: 80669992 Start Date: 2011-06-27 End
Date: 2023-06-30

5. 1 . Adobe VIP Number: D7816458A6FE24F4F30A;
2. Microsoft Enterprise Agreement number: 80669992, Start Date:

20 | 7 -06-27, End Date: 2023-06-30.

6. Un operator economic poate depune oferta gi pentru un singur lot,
doud, trei si/sau pentru toate. Nu existl nici o limitare Dentru cate
loturi, operatorul economic poate depune oferta, de aceia a fost bifat
,,Pentru toate loturile V".

7. Pct. l0 din Anun{ul de participare scrie aga: ,,10. in cazul in care
contractul este imp6(it pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): l) Pentru un singur lot; 2) pentru mai multe
loturi; 3) Pentru toate loturile; V 4) Alte limitdri privind numdrul de



loturi care pot fi atribuite u".luiu9i of@
atent: ,,Operatorul economic poate depune oferta pintru toate ioturile,,.
Noliune de poate semnifici cA, operatorul economic este in drept, dar
nu un impediment, respectiv poate depune oferta gi pentru un singur
lot.

8. Evaluarea ofertelor gi decizia Grupului de lucru va fi luatd in
conform itate cu Leeea nr. I 3 li20l5 orivind achizitiile nr rhti""
1 . 18 mai 2022,

2. 18 mai 2022,

3. 19 mai 2022,

4. 19 mai 2022,

5. 19 mai 2022,

6.23 mai 2022,

7 . 23 mai 2022,

4, Modificiri operate in documentafia de atribuire:

5. Pdni la termenul-rimiti (d^t^ 0i.06.2022, ora 22;00), au depus oferta 3 (trei) ofertanli:

Rezumatul modificlrilor

Putrlicate in BAP/alte -ijloucelo. O"
informare (dupd caz)

Termen-limiti Oe Oepunere pi Oeschiae.e:
ofertelor prelungit (tlupd caz)

Au fost adAugate rechizitele bancare, ale 
""t"rltetllcontractante, pentru depunerea garanliei pentru oferti

SIA RSAP,,M-Tender",
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds_
b3 wdp l -MD- 1 6 527 8683 9 49 1 ? tab=contracr-notice

https:/iachiziti i.mdiroipubl ic/tende r l2l 0 5 661 9 I

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

,,BTS Pro" SRL

1008600061 565 Asociali
Bdldnufd Marin - 100%

Administrator
Suvorov Alexandr

2. ICS ,,Softline International" SRL l0 I 060001 9l 36 Asocialii
Axion Holding Cyprus Limited

Administrator
DaQchevici Alexandr

3. IM ,,Orange Moldova" SA I 0036001061 I 5 Asociolii
,,Orange" SA
Administrator
Surugiu Olga



6' Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citreoperatorii economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
do.cumenla|ia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentflt, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinyelor ie caliJicare))

7, Informalia privind corespunder€a of€rtelor cu cerinfele solicitate:

Documentele ce constituie ofena
u-gl!!:!!!!o prin: prczentat. ntprezentat, nu core

unerea tehnici
financiard

Je va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cor

Certificat de atribuire a contului bancar

DECLARATIE privind confirmarea identitdtii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la activitati ale unei
organizalii sau grupfui criminale, pentru coruplie, fraudA

prezentat

Cerere de oartic i

Declarafie privind valabi liratea ofenei
Autorizare de la producdtor
Pentru lotul I -2.

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei

(ftud rvA),r

Cantitate qi

unitate de
mdsurd

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica{iile
tehnice

Microsoft
Office

,,BTS Pro"
SRL

I 305 727,50
M icrosoft 365

Apps lor
Enterprise

821 975,00 350 +

N/icrosoft
CoreCal ALNG
LicSAPk MVL

USTCAL

483 752,50 350 + +

ICS,,Softline
Intemational"

SRL

I 350 041,00

Microsoft 365

Enterprise

150

Microsoft
Corecal ALNG
LicSAPk MVL

UsTCAL

350



Adobe

,,BTS Pro"
SRL

54 962,25 +

Adobe
Photoshop

7 851,7s + -r

Adobe
Lightroom

l5 703,50 2 +

Adobe
lllustrator

7 851,75 I + +

Adobe
InDesign

7 851,75 I +

Adobe
Premiere Pro

15 703,50 2 + +

Certifica
te SSL

Commercial
MultiDomain

SSL4-
Domain

1

Trusted
Wildcard SSL

1

Zoom Businesses
'IM,,orange

Moldova" SA
39 000,00 l0 + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pretul ofertei linale
tlnformalia privind "Corespuntlerea cu cerinlele de calificaie" si 

:'Corespunderea 
cu specificaliile tehnice

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

8' Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a
solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitattr Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
AIte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: nu se aplici.

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se aplici.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut V
Costul cel mai scdzut .
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raDort calitate-cost .
(ln cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mei multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicafi:



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

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat
Denumirea operatoru lui economic I

ljenunrire tacrorul i Ponderea I nu se aplica
Total
nu se aplicd

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I lPonderea I

Total

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea

Anularea procedurii de achizilie publicb:

In temeiul art.11 alin, _ lit. _ din Legea nr.13l din 03.07.2015 privind achizi{iile publice

contractului de achizitie licd./acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatoru lul
economic

Cantitate

$i unitate
de

masura

Preful
unitar
(ftra

TVA)

Pretul total
(fdra TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

Microsoft
Office

Microsofl 365
Apps for

Entemrise

,,BTS Pro"
SRL 350

2 348,50 821
915,00

1305
721,50

986
370,00

l 566 873,00
Microsoft
Corecal
AI-NC

LicSAPk
MVL UsTCAL

350

I382,r5 483
7 52,50

580
503,00

Adobe

Adobe
PhotoshoD

,,BTS Pro"
SRL

7 851,75 1851,'75

54 962,25

9 422,t0

65 954,70

Adobe
Lishtroom

2 7 851,75 l5 703,50 I8 844,20

Adobe
Illustrator

7 851,75 1 851,75 9 422,t0

Adobe
InDesisn

7 85 r,75 7 851.75 9 422,10

Adobe
Premiere Pro

2 7 851,75 l5 703.50 r8 844.20

Zoom Businesses
lM,,Orange
Moldova"

SA
l0

3 900,00 39 000,00 46 800,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,BTS Pro" SRL 14 iunie 2022 e-mail : o-ftice@bts. md; b p@bts.md ;
a I i na. di m i tr iu@b t s. md :

Argumentare



ICS,,Softline International"
SRL

14 iunie 2022 e-mail:
A I e l<s andr. D as hke v i c h@s oft I i ne. c o m ;

sales@softline. md : info(d)softline md
IM ,,Orange Moldova" SA 14 iunie 2022 e -mail :'ric tor. rusu@orange. md,.

corporate@,orange.md

(lnformarea operatofilor economici implicati in procedura de c ribuire despre cleciziile grupului rle
lucru pentru achizi|ii se reolizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Lesii nr. I 3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatA a contractului
este mai micd decdt pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mi.jloace eleclronice Ei/sau lax I
n 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice Ei/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevAzute la an. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iqtie 2015 privind achizifiile publice

! I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
rnij loace electronice gii sau fax D

Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice 5i/sau fax r

(Selectali termenul de aSteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 31 din 3 iulie
2015 privind achizitriile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectuemd in conformitate cu
prevederile 'f ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldovd.
17. Contractul de achizi{ie/acordul-cad ru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
cu capital
autohton/
cu capital

m ixt/asociere/
cu capital

striin

Numirul
Si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadrufirn TVA inclusiv

TVA

,,BTS PRO" SRL

cu capital
autohton

120 23
iunie
2022

4830000
0-t

1360
689,'15

| 632
82'1,70

31.12.2022

IM ,,Orange
Moldova" SA

cu capital mixt t2'l 23
iunie
2022

4830000
0-l 39 000,00 46 800,00 31 .t2.2022

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU) Nu

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA1

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

8



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

Pre{ul cel mai scAzut 0
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun rapon calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost D

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru tleclard cd termenul de asteptarc pentru lncheierea
contructului/contractelor indicate afost rcspectat (except ntl cazurile prevazwe tli art,32;fin" (3) al Legii nr,131 din 3 iulie 2015 privind achiz.i(iite publice ), precum qi cd in cazut depunerii conieitagnor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinote si sorutionite.

Prin p.rezenta dare de seamd, grupul d.e lucru pentra achizilii confrmd corcctitudinea desfalurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt pentru care poartd rdspandere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru: Alexandru IACUB

k-ry#
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DAREA DE SEAMĂ  

de anulare a procedurii de atribuire                     
 

Nr.              /22   din         .06.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 

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

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Carburanţi vrac  
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă sau 
cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1654602388917 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654602388917?tab=contract-notice 
Data: 07.06.2022, ora:16.09 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Anunţ de intenţie Nr. 19 din 30.05.2022, BAP nr. 43  
din 03.06.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr
_43_1.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Nu  
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 966666,67 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

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

- 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
23

natalia.croitoru
Typewriter
58
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5. Până la termenul-limită (data 23.06.2022, ora 10:00), nu a fost depusă  nici o ofertă: 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 
- - - 

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

prezentate de către operatorii economici:  Nu a fost. 
 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
 

Documentele ce constituie oferta 
DUAE - Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziţii European 

 

Cererea de participare   

Declaraţie privind valabilitatea ofertei   

Specificaţii tehnice   

Specificaţii de preţ   

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei 
fără TVA 

 

Documente de calificare 
Certificat de atribuire a contului bancar  

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional 

 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

 

Licenţa de activitate  

Certificat de conformitate/ Raport de inspecţie    

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: Nu a fost 

Denumirea lotului Unitate 
 de măsură Cantitate Preţul ofertei 

(fără TVA)* 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Corespundere
a cu cerinţele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificaţiile 
tehnice 

Benzină A-95 vrac litru 40000 - - - - 

Constatări/Comentarii:  
 

 
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 a fost 
Data  Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot  
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: Nu a fost. 
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Denumirea lotului  Denumirea operatorului 
economic 

Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Preţul unitar  
(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv 

TVA) 
- - - - - - - 

Anularea procedurii de achiziţie publică: În temeiul art. 71 alin. 1 lit a.     

Argumentare:  Nu a fost depusă nici o ofertă. 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

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

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

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

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

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

 

17. Contractele de achiziţie încheiate: 

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 

- - - - - - - - 
 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): Nu a fost. 

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

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

 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md


DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru

,/ de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 5 din 23.06.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

tr

tr
tr

l.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari"
Localitate Or.Soroca
IDNO 1003607150209
Adresa Or.Soroca str.M.Kosdlniceanu I
Numir de telefon 0-230-2-32-24
Numir de fax 0-230-2-37-41
E-mail srsoroca(@ms.md
Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md
Persoana de contact Chiro;ca Evghenii

Tipul procedurii de atribuire anlicate COP
Tipul obiectului contractului de
ach izitie/aco rd ului-cad ru

Bunuri

Obiectul de achizitie Achizilionarea Tub radiogen modelul E 7843
rentgendiagnostic Brivo DRF

Cod CPV 33 100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt Iicilafia
deschisd sau cererea ofertelor de pretwi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr:21058444

aed s:bldp_LXAD_ :1655 3 5682U 07
Data Si ora deschiderii ofertelor Data:0l .07.2022 I Ora:15:00
Anun! de intenlie publicat in BAP Dan

Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicat in BAP/
Invitalia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicdrii/
transmiterii:

Tehnici 9i instrumente specifice de
atribuire

Nun acord-cadrun
./ sistem dinamic de achizilie n

licitalie electronicSn
cataloq electronicl

Sursa de finantare
Buget de stat n

'/ Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: [indicatil

Valoarea estimati (ei,fird TVA) 350 666 lei



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

4.

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de particioare

Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificlri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

Pinr la termenul-limitr (data 01.07.2022, ora 15:00), a fost depusi o oferti:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO AsocialiVadministratorii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 01.07.2022 ora 15:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economrcl

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor:

Documentele ce constituie oferta:

(Informafia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,,+ " tn cazul prezentdrii, ,,-" tn
cazul neprezentdrii)
Constatiri/Comentar ii (dup d c az) :

f,.

6.

1

8.
9.

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintl a rispunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nur I Daa

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

Indicali sursa utilizatA gi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit

Nur
Da n Cu zile

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnicl

Prqpunerea
financiarl

DUAE Garanlia pentru
oferti

(duod caz)

10. Modalitatea de evaluare:

,/ Pentru fiecare lot I Pentru mai m

2



Alte limitiri privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. Informalia privind ofertele depuse:
13.

(Informafia privind corespunderea OE cu specificafiite tehnice se va indica prin: ,, + " in cazul
corespunderii fi prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii
(se completeazd tn cazul tn care specfficafiile tehnice ale unui OE nu corespund cerinlelor
stabilite in documen:tafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturilg care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Criteriul aplicat *Denumirea gi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa in cazul
ln care tn cadrul procedurii de anibuire sunt aplicate mai multe criterii
de anibuire)

./ $reful cel mai scizut
costul cel mai scdzut !
cel mai bun raport calitate-pref c
cel mai bun raport calitate-cost D

Nr. lot Denumirea lotului

Operatori economici

I
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Denumirea factorului de evaluare 9i
ponderea fiecirui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului



* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitafiei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul I Prelul flri TVA/noiIe

valori
Preful fhri TVA /noile

valori
Operatoruleconomic 1

Operatorul economic 2
Lotul n Prelul fErI TVA /noile

valori
Prelul ftri TVA /noile

valori
Operatorul economic I

Operatorul economic 2

14. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire
15.

16.
t7.
18. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind

corespunderea ofertei $i/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului
anormal de scizut) cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

19. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele
stabilite in documentalia de atribuire:
Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata pr ezentdrii do cumentelor confi rmative :

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Prelul ofertei firi
TVA/Punctaiul acumulat

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informalia
solicitati

Data transmiterii Rdspunsul operatorului economic

Denumirea
operatorului

economic

Se indici documentele confirmative privind seleclia Si calificarea
OE conform documentaliei de atribuire (inclusiv DUAE)
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Ofertanlii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economici Motivul iesnineerii/descalifi cirii

NotI* In cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de Ia pct. 14.

21. in urma examiniri gi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru nr.5 din 23 iunie 2022 s-a decis anularea
procedurii de achizilie public5/acordului-cadru:

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

Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Noti* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despre deciziile
grupului de luuu pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea
contractului de:

20.

23.

24.

Denumirea lotului

In cazul in care valoarea
estimatl a contractului este mai mici decit
pragurile previzute Ia art. 2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice fi/sau
fax

n 11 zile in cazul
netransmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice Si/sau fax

In cazul in care valoarea
estimati a contractului este egali sau mai
mare decf,t pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice gi/sau
fax

n rc zile in cazul
netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice Si/sau fax



31.

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de ageptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, gi implicit,

Contracul de achizifie incheiat:

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI U Capitolul
art. 261 (1), 264 (4) tt 265.

I{
,iFi

#

I

32. Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeiul art.7l alin.1) lit g) din Legea Nr.l3l din 03.07.2015 privind achiziliile
publice , membrii grupului de lucru au decis de a anula Achizi;ionarea Tub radiogen modelul
E 7843 rentgendiagnostic Brivo DRF qi a anunla repetat procedura de achizifie.

Argumentare: Autoritatea contractantd aflindu-se in imposibilitatea de a adopta masuri
corective fbrd ca acestea sd conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art.7.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenal de afeptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicute a fost respectat (excepfind cazurile prevdzate
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum g cd
tn cazul depunerii contestafiilor, aceastea aufost examinate $ soluponate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdgurdrii procedurii de achizitrie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

A.Rusnac

6

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 21057323 din 23.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: Conform informafiei din SIA RSAP

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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

Denumirea autoriti{ii contractante Primdria com. Bdcioi
Localitate Com. Bdcioi
IDNO t00760r0t0220
Adresa Com. Bdcioi, str. Independenfei 125

Numlr de telefon 022383s2s
NumIr de fax 022383525
E-mail oficial primaia@bacioi.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Jonu Maria

Tinul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

LucrEri

Obiectul achizi{iei Construc{ia parc[rii auto qi a trotuarului in
zona adiacentl IP LT Grigore Vieru din
s.Bacioi, strada Independen{ei

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al u I u i guv e r n am e nt al w v, vv. m I e n cl e r. g ov. rn tl)

Nr: MD-1653891876858
Link-ul:
https ://achi zitii.mdholpublic/tend er 121057 323 I
Data public drii: 3 0 .0 5 .2022

Platforma de achizitii nublice utilizatl achizitii.md
Anunf de inteh(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

Sursa de finantare Buget local
Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 658 816,66

1



Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modificlri operate in documentafia de atribuire: Conform informafiei din SIA RSAP

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

5. PAnI la termenul-timitl (data 13.06.2022, ora 08.00), au depus oferta 2 (doi) ofertanfi:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. ,,Vicoliv Grup" SRL 101460001 8975 Turcanu Liviu
2. ,,Scarteh" SRL 1013600018440 IgnatovArcadie

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,,Vicoliv
Grup" SRL

,,Scarteh" SRL

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

Propunerea tehnicl prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

Se

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

Declaralia privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Grafic de executare a

lucr[rilor

prezentat

Declaralie privind exeprienla
similard

prezentat

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate

prezentat

Decaralie privind dotSrile
specifice, utilajul gi

echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespun zdto ar e

a contractului

prezentat

Demonstrarea accesului la
personalul de specialitate
necesar pentru indeplinirea

prezentat

2



corespunzdtoare qi in termen
a lucrdrilor, dupd cum
trmeazd,:

a) Efectivele medii
anuale ale
personalului angajat
in ultimii 3 ani minim
10 persoane;

b) Diriginli de qantier
pentru lucr5ri de
construclii civile,
industriale qi

agrozootehnice;
instalalii qi relele
electrice

Aviz pentru participare la
licitaliile publice de lucrdri
din doemniul construcliilor,
instalafiilor, drumurilor

prezentat

Certificat de inregistrare a
intreprinderii/Extras din
registrul de stat al
persoanelor juridice, emis de
cdtre Camera Inregistrdrii de
Stat/ IP ,,Agenfia Servicii
Publice"

prezentat

Certificat de atribuire a

contului bancar, eliberat de
banca delindtoare de cont
dupd data punerii in aplicare
a codurilor IBAN

prezentat

Raport financiar 2019 -2021 prezentat

Manualul calit[{ii (copie
integralS)

prezentat

Certifi cat privind examinarea
cunoEtinlelor in domeniul
securitdtii si sdndtdtii in
munca

prezentat

Cifra de afaceri medie anuald
in ultimii 3 ani, in domeniul
construc!iilor

prezentat

Certificat bancar de
disponibilitate a banilor
lichizi/resurse creditare
pentru demararea lucrdrilor
in cuantumul de 50 o/o din

plezentat

3



valoarea ofertei, confirmat de
o bancd comerciald, eliberat
cu o zi inainte de ziua
licitaliei.

Lichiditate general[ de
minim 100%

prezentat

Certificat ISO 9001
prezentat

Certificat ISO 14001
prezentat

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre(ul ofertei
(fnrI TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurf,

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Construc{ia
parcirii auto qi a
trotuarului in zona
adiacenttr IP LT
Grigore Vieru din
s.Bacioi, strada
Independentei

,,Vicoliv
Grup" SRL

638 611,39 I buc corespunde corespunde

,,Scarteh"
SRL

707 468,66

I buc

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic pref

12, Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplicl

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

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

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cant.
qi unit.

de
misurl

Pre(ul unitar
(f5rn TVA)

Pre{ul total
(f[rn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Construc{ia parcirii
auto qi a trotuarului in
zona adiacenti IP LT
Grigore Vieru din
s.Bacioi, strada
Independentei

,,VICOLIV
GRUP" SRL I buc 638 611,39 638 611,39 766 333,67
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Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,VICOLIV GRUP" SRL t3.06.2022 e -mail : v i c o liv. grup@mail. ru
,,Scarteh" SRL t3.06.2022 e -mail : ar c adi e i gnat ov @smail. c o m

Anularea procedurii de achizilie publicd: Nu este cazul

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: 6 zile

(Selectali lermenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazii tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17, Contractuldeachizi{ie/acordul-cadruincheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se
completeazd doar in cazul in care la procedura de achizi(ie publici au fost aplicate criterii
de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate):

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

n 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice gi/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicArii
prin mijloace electronice gi/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achizifiile publice

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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a2

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

NumIrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acord ulu
i-cadru

inclusi
v TVA

,,Vicoliv
Grup" SRL

Capital
autohton

10

4
21.06.202
2

45200000
-9

63861
l,'39

76633
3167

3t.12.2022

flrl
TVA



NU

(indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre(ul cel mai scizut n

Costul cel mai sclzut n

Cel mai bun raport
calitate-pre{ n

Cel mai bun raport
calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectdt (exceptdnd cazurile prevdzute cle art, 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul clepunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorix,are, aceastea aufost examinate qi solalionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

rul grupului de lucru pentru achizi{ii:

!.\.
(Nume, Prenunte)

6

tuffi

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

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



DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizijii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-17/2022 din 23.06.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun.Balfi 
Localitate mun.Bal{i 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balfi, piata Independentei, 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dit$.baIti(a},2mail.coin 

Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare 

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

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 
serviciulachizitiipublicefo), 2mail.c0m 
dits.achizitii(a),gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prefuri 

• Licitafie deschisa nAltele: [IndicafiJ 
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1651226660209 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-
1651226660209?tab=contract-notice 

Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei (repetat) Materiale de constructii, conform 
necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 44100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1654671299793 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdo 1 -MD-1654671299793 ?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 08/06/2022 

Platforma de achizi{ii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • 
yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 
Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

Link-ul catre planul de achizijii publice 
publicat: http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/planul-anual 

Anun{ de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anun{ de intentie publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru oSistem dinamic de achizifie 
0Licita | ie electronica aCatalog electronic 

Sursa de flnanfare •Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget 
CNAS; nSurse externe; 0 Alte surse: Bugetul 
local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 500 803,33 

1 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
http://www.mtender.sov.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-


3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor 1 
Denumirea operatorului economic 
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare ; 
Expunerea succinta a raspunsului " 
Data transmiterii -L^ 

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 
Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

[Indicati sursa utilizata data publicarii] 

-[Indicafi numarul de zile] 

3. rana 

Nr. 

la tcrmciiui-llllina ^uaw X !)»»• 
Denumirea operatorului 

economic 

"""1 ^ n 

IDNO 
Asocia^ii/ 

administratorii 

1 SRL „Lilitec-Prim" 1002600034332 VOLOSCIUC SERGHEI (100.0%) 

• e *„ m u r 

prezeniaie uc t a u c upt iami u 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL „Lilitec-Prim" 
Documented ce constituie oferta 

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

Oferta (F 3.1) prezentat 

Specificatia tehnica (Anexa nr.22) prezentat 

Specificatia de pre? (Anexa nr.23) prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, 
nu corespunde 

Cerere de participare I Anexa nr.7) prezentat 

DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din iara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Act permisiv ce dovede§te faptul comercializarii bunurilor solicitate prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a plajii impozitelor, contribujiilor 
- valabil la data ilescliiderii ofertelor 

prezentat 

DECLARATIE privind lista principalelor livrari/prestari efectuate 
in ultimii 3 ani de act vitate (Anexa nr. 12) 

prezentat 

Declaratfa privind livrarea la adresele institujiilor din anexa din 
contul agentului economic ci§tigator 

prezentat 

Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz prezentat 
Mostre (la etapa evaMrii ofertelor) prezentat 
DECLARAJIA privind confirmarea identitapi beneficiarilor 
efectivi §i neincadrarea acestora in situajia condamnarii pentru 
participarea la activita;i ale unei organizajii sau grupari criminale, 
pentru coruptie, frauda §i/sau spalare de bani 

prezentat 

2 



cu cerintele solicitate 7. Informatia privind corespunderea 
Denumirea 

Denumirea lotului operatorului 
economic 

Corespunderea 
cu speciflcatiile 

tehnice 

Corespunderea 
cu cerintele de 

califlcare 

Nu au fost depuse oferte 
Lotul nr. 1 Vopsea 

Lotul nr. 2 Grund 
Nu au fost depuse oferte 

Nu au fost depuse oferte 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 4 Var, 
ciment, nisip 

Lotul nr. 5 Tencuiala 

Nu au fost depuse oferte 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 6 Adeziv 

Lotul nr. 7 §uruburi 

Lotul nr. 8 
Piulite, buloane, 
furtunuri 
Lotul nr. 9 
Robinete 

Nu au fost depuse oferte 

Nu au fost depuse oferte 

Armartura 
Lotul nr. 11 Foi 
de ardezie 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 12 
Tuburi 

Nu au fost depuse oferte Lotul nr. 13 Linoleum 

Lotul nr. 14 Placa 
lemnoasa, cherestea 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 15 Foi de 
zinc, foi otel inox 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 16 Colt din 
fier 
Lotul nr. 17 Baterie de 
lavoar 
Lotul nr. 18 Mecanism 
pentru rezervor 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 19 
Scaun WC 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 20 
Pictura cu plasa 
Lotul nr. 21 
Lavoar cu 
piedesal 
Lotul nr. 22 
Pensule, rulou 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 23 Spaclu 
(cutit de chit) 
Lotul nr. 24 Gard 
metalic zincat 

Nu au fost depuse oferte 

(Informatia privind denumirea documented prezentate se va indica in conformitate ^ ^ e l e dm 
TuZTafZde atribuire „ se va consemna prin: prezentatneprezentat, nu corespunde <m cazul 
cdnd documents a fost prezentat, dar nu corespunde cennfelor de cahficare)) 

Preful Cantitate 
ofertei si unitate 
(fara de 

TV A)* masura 



Denumirea lotului 

Lotul nr. 25 Nivel de 
constructie 

Denumirea 
operatorului 

economic 

P refill 
ofertei 
(fara 

TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Nu au fost depuse oferte 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

Lotul nr. 26 Priza SRL „Lilitec-Prim" 1 033,33 1 lot + 

Lotul nr. 27 
Intrerupator 

SRL „Lilitec-Prim" 1 000,00 1 lot + + 

Lotul nr. 28 Cablu 
electric 

SRL „Lilitec-Prim' 21 866,66 1 lot + + 

Lotul nr. 29 Electrozi Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 30 Cauciuc 
tehnic 

Nu au fost depuse oferte 

Lotul nr. 31 Starter SRL „Lilitec-Prim" 141,46 1 lot + 

Lotul nr. 32 Lacat, 
miez de lacata 

Nu au fost depuse oferte 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale >f 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " ?i "Corespunderea cu specifiable tehnice , 
se va consemnaprin: „ + " in cazul corespunderii ?iprin „-" in cazul necorespunderu) 

Comentarii: Loturile au fost atribuite conform criteriului "eel mai micpreffara TVApefiecare lot in 
parte cu respectarea cerinfelor tehnice indeplinirea tuturor cerinfelor de calificare". 

Loturile pentru care nu au fost depuse oferte - 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7 ,8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 
16 ,17 ,18 ,19 , 20 ,21 ,22 , 23,24, 25, 29, 30,32 vor fi achizitionate printr-o procedura repetata. 

8 Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerintele stabilite in documenta^a de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anuiiiu 

Data 
solicitarii 

li uc sviiiui; 

Operatorul 
economic 

Informatia solicitata 

Rezmatul 
raspunsului 
operatorului 

economic 

21.06.2022 
SRL „Lilitec-

Prim" 

- prezentarea documentelor de calitate / de conformitate, 
cu aplicarea semnaturii electronice, pentru Lotul nr. 26 
Priza, Lotul nr. 27 intrerupator Lotul nr. 31 Starter, 
conform datelor din Specificafia tehnica (Anexa nr.22), 
prezentata pe platforma electronica. 

OE a prezentat 
in termen 
informa|ia 
solicitata 

9. Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

-
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

4 



Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pre|ul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre{ • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicaji NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

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

Atribuirea contractului de achizipe publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

masura 

Pre{ul 
unitar 

(fara TV A) 

Pretul total 
(fara TV A) 

Pretul total 
(inclusiv 

TV A) 

Lotul nr. 26 Priza 
SRL „Lilitec-

Prim" 
1 lot 1 033,33 1 033,33 1 240,00 

Lotul nr. 27 Intrerupator 
SRL „Lilitec-

Prim" 
1 lot 1 000,00 1 000,00 1 200,00 

Lotul nr. 28 Cablu electric 
SRL „Lilitec-

Prim" 
1 lot 21 866,66 21 866,66 26 240,00 

Lotul nr. 31 Starter 
SRL „Lilitec-

Prim" 
1 lot 141,46 141,46 169,75 

Clarificarile oferite de operatorul economic se anexeaza pe platforma electronic! 

5 



Nota: Loturile pentru care nu au fost depuse oferte - 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,32 vor fi achizitionate printr-o procedura repetata. 

Anularea procedurii de achizifie publica: 
In temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_. 
Argumentare: -

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Lilitec-Prim" 23.06.2022 SIA RSAP e-mail Iilitecprimf2imail.ru 

(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) 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice • 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

prin mijloace electronice §i/sau fax • 

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

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art. 32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de 
atribuire §i nu exista alfi operatori economici implicafi in respectiva procedura de atribuire. 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A. 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A. 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

fara TVA inclusiv 
TVA 

SRL „Lilitec-
Prim" 

Cu capital 
autohton 

110 23.06.2022 44100000-1 24 041,45 28 849,75,00 31.12.2022 

18. I n f o r m a l privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii 
de durabilitate $i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate); 
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Au fost aplicate criterii pentru achizitn publice durabile 
f'lrhiritii ver7h? 

NU 

Valoarea de achizi|ie cu TV A din contract/ contracie a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
rhirihilitate Hei MTV): 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au tost aplicate 
criterii de durfthilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotul/lotunle pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preful eel mai scazut • 

Costul eel mai scazut • 

Cel mai bun raport calitate-pret • 

Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevdzute de art 
32 alin (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum ?i ca in cazul 
depunerii contestatiilor si/sau receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate 

si solutionate. w 
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea 

desfdsurdrii procedurii de achizifie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale 

in vigoare. 

Vicepre§edintele grupului de lucru pentru achizi$ii: 
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DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii Publice

Nr.l_ din 2-4-.05_204.

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

IIL Date cu privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Denumirea autoritd{ii contractante Primdria mun. Ungheni

Localitate mun. Ungheni

IDNO 1007601001787

Adresa str. Nationallnr. T

Numir de telefon 0236 22577

Numir de fax 0236 22577

E-mail primaria. unghalt@ ernallgQnq

Pasina web oficiali www.ungheur.nqd

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

Racovila T atiana" +37 3 697 29897,
racovita. tati anaT @wnail. com

Tinul procedurii de achizitie Cererea Ofertelor de Preturi

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru semestrul I al
anului 2022 REPETAT

Cod CPV 1s800000-6

Valoarea estimati a achizitiei 310000.00

Nr. qi link-ul procedurii (se vih indica din cadrul
p or t al ului guv e rnam e nt al www. mt e nder. g ov. m d)

Nr: ocds-b3wdp l -MD -I 64259 I 49 447 7

Link:
htps : //mtender. gov. md/tenders/o cds-

b3wdpl -MD-
| 6 42 5 9 1 49 4 47 7 ? tab:co ntract-noti ce

Data publfcirii anuntului de participare
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordJlui-cadru Bunuri n

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referfl la
un proiect qilsau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

Nun

Sursa de finan{are Buset de stat I

Data deciziei de atribuire a contractului de

achwitiel acordului-cadru "

r0.02.2022

Denumirea operatorului economic SRl"Pascolina"
Nr. pi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 56

Data: 11.02.2022

Valoarea contractului de achtzilielacordului-
cadru

FirS TVA: 387500,00
Inclusiv TVA: 465000,00

Termen de valabilitate 30.06.2022

Termen de executie 30.06.2022

IV. Date cu privire la modificirile efectuate:



Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de livrare/prestare o

Modificarea termenului de valabilitate n

Rezolufiunea contractului n

Altele: ilndicalil
Temeiul juridic ArL 76 alin. 7, pct. 2, lit. a) dtn Legea

131/2015
-reqterea pre{ului in urma modific[rii
(dupd caz)

[Se va indica daca se uttlveaza pre{ut

actualizat al contractului de achi:ilii
publise/acordului-cadrul . - -

[St vor indica toate modificarile operate

anterior si valoarea acestoral
Modificarea anterioard a contractului de

achizitii publice/acordului;ca drrl4ry o s gL
Alte informatii relevante

V. Descrierea achiziliei inainte 9i dupi modificare:
(Se vor indica natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea sen'iciilor)
\-- 

^' 1 / A^EA1 ArlA All l.:- 1rl I-MD-1 7dr

vI. Descrierea circumstanfelor care au fhcut necesard modificarea:

(Se vor indica motivele/argumeniele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

i vallare

VII. Rezultatele examinirii :

in baza deciziei grupului de lucru de modificare

2-4,9520?2- a fost incheiat acordul adilional

r1.02.2022

a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. 4-din
privind mic;orarea vatorl

mrca

Denumire
operator
economic

Nr. pi data acordului adilional
Valoarea modificirilor (dupi caz)

Fir[ TVA Inclusiv TVA

SRL"Pascolina" 1 24.06.2022 25000,00 30000,00

Conducitorul gruPului de lucru:

fernovscni Oionisle
(Nume, Ptenume)



DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice

Nr._5_ din 2J_A52022.

L Date cu privire la autoritatea contractanti:

[I. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Ungheru
Localitate mun. U
IDNO I 00760 1 00 r 787

Adresa str. Nationald,nr. T

Numir de telefon 0236 22577
Numdr de fax 0236 22577

E-mail primaria.unehesl@-roallaaq
Pasina web oficialh www.unsheni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovila Tatiana" +37 369729897,
raco vita. tat ianal @gmai L c om

Tinul nrocedurii de achizitie Licitatie Deschisd
Obiectul achizifiei Produse lactate pentru semestrul I al

anului2022
Cod CPV 15800000-6

Valoarea estimati a achizitiei 1342500.00

Nr. qi link-ul procedurii (se ia indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. gpv.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD -l 637 58422617 0

Link:
htps : /imtender. gov. md/tenders/o cds-
b3wdpl-MD-
| 637 584226 17 0? tab:contract-notice

Data publicirii anuntului de participare
Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anunful respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri r
Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finanlat din fonduri ale
Uniunii Euronene

Nun

Sursa de finanfare Buget de stat n

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

23.r2.202r

Denumirea operatorului economic SA"Lactis"
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 10

Data: 03.01 .2022

Valoarea contractului de achwitielacordului-
cadru

Fird TVA: 683385,18
Inclusiv TVA: 738000.00

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de executie 30.06.2022

IV. Date cu privire la modificirile efectuate:



Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de liware/prestare r
Modificarea termenului de valabilitate n

Rezoluliuneacontractului n

Altele: [IndicalLl
.l.ri lO atin. 7, pct. 2, lit. a) din Legea

131/2015

actualizat al contractului de achizilii
nuh I i c e / a c o r dului - c a dr u I

Temeiul juridic

Crelte".a pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

SSe uo, indica toate modificdrile operate

anterior si valoarea acestoral
Modificarea anterio ard a contractului de

achizitii publice/acordului-ca d"Uldupg 9a')-
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupl modificare:

(Se vor indica natura;i cantitatea sauvaloarei bunurilor, natura ii:y4",1r::,:":::til:!
nr. ocds-b3wdp1-MD-1637

YI. Descrierea circumstan{elor care au f5cut necesari modificarea:

(Se vor indica motivele/argumeniele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinirii :

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru

ulsru_"u iort incheiat acordul adilional privind micqorarea vatori

Conducitorul gruPului de lucru:

fernovscni nionisle
Q'lume, Prenume)

din_5_
10

03.0r.2022

Valoarea modificirilor (duPd caz

Nr. ti data acordului adi{ional
Denumire
operator
economic

Inclusiv TVA

25833.33

















DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 27 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă şi 
persoane cu dizabilităţi” s. Moscovei

Localitate s. Moscovei r. Cahul
IDNO 1017603005908
Adresa r. Cahul s. Moscovei str. Pirogov 11
Număr de telefon 0299-75-6-94
Număr de fax
E-mail oficial azilcahul@mail.ru
Adresa de internet azilcahul@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cassir Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Procurarea produselor alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portal ul ui guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1654694763129
Link-ul:
Data publicării: 08.06.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 08.06.2022

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 423333

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.01.2021, oral 4:24), au depus oferta 3 (trei) ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 . SRL ’’BAGUETTE” 1014600037741 Curdova Svetlana
2. SRL ’’SLAVENA-LUX” 1002600003240 Curdova Lidia
3. SRL ’’NIVALI PROD” 1006600010112 Morari Victor

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
’’BAGUETTE”

SRL
’’SLAVENA

LUX”

SRL ’’NIVALI 
PROD”

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică + + +
Propunerea financiară + + +
DUAE + + +
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

+ + +

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

Document 1
Document n

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

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea 
buc, kg

Preţul 
unitar 

fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu
TVA

Produse de 
panificaţie

S R L  "S la v o n a  L u x "

Biscuiţi în 
asortiment

S R L  "S la v e n a  L ux" 90 27.50 2475,00 2970,00

Napolitane S R L  "S la v e n a  L ux" 90 48,33 4350,00 5220,00
Turte dulci S R L  "S la v e n a  L u x " 70 25,80 1806,00 2167,20
Covrigei uscaţi SR L  "S la v e n a  L u x " 50 26,00 1300,00 1404,00
TOTAL lot 1 9931,00 11761,20
Tăitei de casă S R L  " S la v e n a  L u x " 80 23,33 1866,67 2240,00
TOTAL lot 2 SR L " S la v e n a  L u x " 1866,67 2240,00
Legume
Cartofi S R L  "B a g u e tte ” 2500 10,56 26400,00 28500.00
Varză alba S R L  "B a g u e tte ” 500 15,74 7870,00 8500,00
Morcov SR L  "B a g u e tte ” 500 15,19 7595,00 8200.00
Ciapă alba SR L  "B a g u e tte " 1000 13,33 13330,00 14400.00
Sveclă roşie SR L  "B a g u e tte " 150 13,33 1999,50 2160,00
Usturoi SR L  "B a g u e tte " 25 69,44 1736,00 1875,00
Roşii proaspete SR L  "B a g u e tte " 400 23,15 9260.00 10000.00
Castraveţi
proaspeţi

S R L  "B a g u e tte " 70 25,93 1815,10 1960,00

Vinete proaspete SR L  "B a g u e tte " 50 20,37 1018,50 1100,00
Ardei dulci 
proaspete

S R L  “ B ag u e tte" 400 20,37 8148,00 8800,00

Ardei iute S R L  "B a g u e tte " 10 37,04 370,40 400,00
TOTAL lot 3 79542,50 85895,00
Fructe S R L  "B a g u e tte "

Mere proaspete S R L  "B a g u e tte " 180 10,65 1917,00 2070,00
Clementine SR L  "B a g u e tte " 180 26,67 4800,60 5760,00
Lămîie SR L  "B a g u e tte " 50 28,33 1416,50 1700,00
Banane S R L  "B a g u e tte " 130 29.17 3792,10 4550.00
TOTAL lot 4 11926,20 14080,00
C rupe S R L  "S la v e n a  L u x "

Cr.de mei SR L  " S la v e n a  L u x " 100 18,75 1875,00 2250.00
Făină de grîu S R L  "S la v e n a  L u x ” 90 11,25 1012,50 1215,00
Fasole albe SR L  "S la v e n a  L u x " 120 24,07 2888,40 3120,00
Cr.de arpacas SR L  "S la v e n a  L u x ” 60 9,58 575,00 690,00
Cr.de arnăut SR L  "S la v e n a  L ux" 100 15,00 1500,00 1800.00
Cr.de griş S R L  " S la v e n a  L u x " 80 15,17 1213,33 1456,00
Orez cu bobul 
rotund

SR L  " S la v e n a  L u x " 120 24,50 2940,00 3528,00

Paste făinoase SR L  " S la v e n a  L ux" 250 14,50 3625,00 4350,00
Cr.de grîu SR L  " S la v e n a  L u x " 60 9,58 575,00 690.00
Mazăre uscată SR L  " S la v e n a  L u x " 70 11,66 816,20 882,00
Cr.de orz SR L  "S la v e n a  L ux" 100 9,58 958,33 1150,00
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Cr.de porumb S R L  " S la v e n a  L u x ” 100 13,33 1333,33 1600,00
Zahăr S R L  " S la v e n a  L u x ” 500 17,40 9570,00 10340,00
Cr.de hrişcă S R L  " S la v e n a  L u x " 120 38,33 4600,00 5520,00
Fulgi de ovăs 5 
comp.

S R L  " S la v e n a  L u x " 90 21,67 1950,00 2340,00

TOTAL Sot 5 35432,10 40931,00
Carne S R L  "S la v e n a  L u x "

Carne de vita f/os. 
f/slanina, congelata

S R L  " S la v e n a  L u x " 150 141,67 21250,00 25500.00

Carne de porc f/os, 
f/slanina congelata

S R L  "S la v e n a  L u x " 450 99,17 44625,00 53550,00

Fileu de gaina f/os 
congelata

SR L  "S la v e n a  L u x " 400 62,50 25000,00 30000,00

Aripi de gaina 
congelate

S R L  "S la v e n a  L u x " 400 44,00 17600,00 21120,00

TOTAL lotul 6 108475,00 130170,00
Peşte S R L  "S la v e n a  L u x "

Peşte congelat S R L  "S la v e n a  L u x " 210 47,65 10006,76 12007,80
Peşte în sărămură 
(siliotcă)

S R L  "S la v e n a  L u x ” 25 36,88 921,88 1106,25

TOTAL lot 7 10928,64 13114,05
Diverse produse 
alimentare

SR L  "S la v e n a  L u x "

Sare iodată SR L  "S la v e n a  L u x " 100 8,33 833,33 1000,00
Drojdie uscată S R L  "S la v e n a  L u x " 4 108,33 433,33 520,00
Pasta de roşii S R L  "S la v e n a  L u x " 120 32,50 3900,00 4680,00
Ulei de f/soarelui 
rafinat

S R L  "S la v e n a  L u x ” 600 37,42 22450,00 26940,00

Ouă de găină S R L  "S la v e n a  L u x " 3000 1,82 5450,00 6540,00
Magiun din fructe 
în asortiment

SR L  "S la v e n a  L u x ” 60 28,13 1687,50 2025,00

Oţet de mere de 6% S R L  "S la v e n a  L u x " 25 10,00 250,00 300,00
Mărar uscat S R L  "S la v e n a  L ux" 1 437,50 437,50 525,00
Pătrunjel uscat S R L  "S la v e n a  L u x " 1 437,50 437,50 525,00
Mazare verde 
conservată

SR L  "S la v e n a  L u x " 70 17,93 1255,33 1506,40

Cacao SR L  "S la v e n a  L u x " 2 145,83 291,67 350,00
Ciai din frunze SR L  "S la v e n a  L u x " 20 120,83 2416,67 2900,00
Foi de dafin S R L  "S la v en a  L ux" 1 137,50 137,50 165,00
Halva SR L  "S la v e n a  L ux" 40 40,00 1600,00 1920,00
Peltea SR L  "S la v e n a  L ux" 50 56,67 2833,33 3400,00
Ciocolate în 
asortiment

S R L  " S la v e n a  L u x " 40 48,33 1933,33 2320,00

Piper negru 
măcinat

SR L  " S la v e n a  L u x " 2 133,33 266,67 320,00

Piper negru boabe SR L  "S la v e n a  L u x " 2 275,00 550,00 660,00
Borş classic S R L  "S la v e n a  L u x " 20 200,00 4000,00 4800,00
B o m b o a n e  " B e ş e n n a ia  
p c io l c a ”

SR L  "S la v e n a  L u x " 40 54,92 2196,67 2636.00

Condiment în 
asortiment

S R L  "S la v e n a  L u x " 20 100,00 2000,00 2400,00
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Zahăr vanilat S R L  "S la v e n a  L u x " 1 50,92 50,92 55,00
Praf de copt S R L  "S la v e n a  L u x " 2 112,50 225,00 270,00
Stafide S R L  "S la v e n a  L ux" 5 55,00 275,00 330,00
Mac S R L  " S la v e n a  L u x " 1 116,67 116,67 140,00
Sare de lămîie S R L  "S la v e n a  L u x " 2 125,00 250,00 300,00
Zefire S R L  " S la v e n a  L ux" 70 61,58 4310,83 5173,00
Leuştean uscat S R L  "S la v e n a  L u x " 2 625,00 1250,00 1500,00
Suc de fructe 
natural

S R L  "S la v e n a  L u x " 600 10,67 6400,00 7680,00

Fructe uscate SR L  "S la v e n a  L u x " 20 30,83 616,67 740,00
Bicarbonat de 
sodiu

SR L  "S la v en a  L u x " 8 26,00 208,00 249,60

Lavaş SR L  "S la v en a  L ux" 300 8,33 2499,00 2700,00
Lapte condensat S R L  "S la v e n a  L ux" 400 17,50 7000,00 8400,00
TOTAL lot 8 78562,42 93970,00
Miere de albini S R L  "S la v e n a  L u x "

Miere de albini SR L  "S la v e n a  L u x " 34 82,50 2805,00 3366,00
TOTAL lot 9 2805,00 3366,00
Conserve
Roşii marinate SR L  "S la v e n a  L u x " 80 31,57 2526,00 3031,20
Castraveţi marinaţi SR L  "S la v e n a  L u x " 80 31,50 2520,00 3024,00
TOTAL lot 10 5046,00 6055,20
Harbuji
Harbuji S R L  " B a g u e t t e ” 180 9,26 1666.80 1800,00
Zamosi S R L  ’’B a g u e t t e ” 180 17,59 3166,20 3420,00
TOTAL lotul 11 4833,00 5220,00
Struguri S R L  ’’B a g u e t t e ”

Struguri in 
asortiment

S R L  " B a g u e t t e ” 200 23,15 4630,00 5000,00

TOTAL lotul 12 4630,00 5000,00
Produse congelate
Clătite cu brinza S R L  " S a v e n a  L u x ” 200 52,50 10500,00 12600,00
Colţunaş cu brînză S R L  " S a v e n a  L u x ” 200 48,67 9733,33 11680,00
Colţunaşi cu cartofi S R L  " S a v e n a  L u x ” 200 23,33 4665,67 5600,00
TOTAL lotul 13 24899,00 29880,00
Mezeluri
Safalade S R L  ’’S a v e n a  L u x ” 180 49,92 8985,00 10782,00
Salam Doctorscaia S R L  " S a v e n a  L u x ” 100 72,42 7241,67 8690,00
TOTAL lotul 14 16226,67 19472,00
Lactate S R L  " B a g u e t t e ”

Unt 82,5% S R L  ’’B a g u e t t e ” 400 148,15 59260,00 64000,00
Caşcaval S R L  " B a g u e t t e ” 100 125,00 12500,00 15000,00
Lapte de vaca 2,5% S R L  " B a g u e t t e ” 900 12,96 11664,00 12600,00
Chefir 2,5% S R L  " B a g u e t t e ” 500 15.93 7965,00 8600,00
Smintina 15% S R L  " B a g u e t t e ” 140 44,44 6221,60 6720,00
Brinza de vaca 9% 
(tvorog)

S R L  ’’B a g u e t t e ” 160 68,52 10963,20 11840,00

Brinza cu cheag S R L  ’’B a g u e t te " 124 72,22 8955,28 9672,00
TOTAL lotul 15 117529,08 128432,00
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Carne de vită 
congelată f/os

SRL„Nivali-
Prod„

150 175,00 26250,00 31500,00

Carne de porc f/os 
cong

SRL„Nivali-
Prod,,

450 95,00 42750,00 51300,00

Fileu de găină f/os 
cong.

SRL„Nivali-
Prod„

400 75,00 30000,00 36000,00

Aripi de găină 
cong.

SRL„Nivali-
Prod„

400 45,00 18000,00 21600,00

Clătite cu brînză 
cong.

SRL„Nivali-
Prod„

200 60,00 12000,00 14400,00

Colţunaşi cu brînză 
cong.

SRL„Nivali-
Prod,,

200 50,00 10000,00 12000,00

Colţunaşi cu cartofi 
cong.

SRL„Nivali-
Prod,,

200 37,50 7500,00 9000,00

Safalade SRL„Nivali-
Prod„

180 60,00 10800,00 12960,00

Salam Doctorscaia SRL„Nivali-
Prod„

100 71,00 7100,00 8520,00

TOTAL SRL„Nivali-
Prod,,

164400,00 197280,00

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rczmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării
l.SRL„BAGUETTE„ c/f 1014600037741 Ofertantul a depăşit valoarea sumei
2.SRL„Slavena-Lux„c/f 1002600003240 Suma a fost depăşită.
3.SRL,, Nivali Prod„c/f 1006600010112 Valoarea sumei alocate a fost depăşită.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziţie publică:
A

In temeiul art. 71 alin.l lit d-8.

Argumentare: în legătură cu majorarea preţurilor la produse alimentare achiziţia a fost anulată din 
motive că nu dispunem de mijloace financiare nr.ocds-b3wdpl-MD-1654694763129.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ”BAGUETTE” 21 iunie 2022 e-mail
SRL ’’SLAVENA LUX” 21 iunie 2022 e-mail
CC "NIVALI-PROD” SRL 21 iunie 2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)
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15. 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 transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără

TVA
inclusiv

TVA

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

2- CŢgC-_____
(Nume, Prenume)
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IDAR.E DE SEAMA

de atribuire a contractrtllui de achizi{ii publice

de incheiore a acorduhri-cadru

cle anulare a procedurii de atribuire

V
o
D

Nr. 09 dinr27.06.2022

privire la autoritatea contractantd;

Rezerve lvlateriale
Denumirea autoritltii contractarrte

-D-2012,str.coturn@

1 00660 1 000288

MD-2012, str' Col.t*ttu 1 18/1, mun. Chi

0n- 244648, Ut2-24-33-17 .

Numir de telefon uffi -n-u-ns6,ul2-24-33-17.Numlr de fax

Adresa de intennet
Iutra Slrb" , 022- 24-46-68it,ert** a. .t rt""t (*r*t' pren''t'ttne, telefon

2. Date cu privire la prrocedura de atribuire:

i,e-...r.u of-rt"lor de preluti V'Lt.lt"tt. deschisl rAltele:
Ttp"t procedurii de artribuire

P.o..d.ttu de archizi{ie repetatl

l;frruri V Servicii n Lucrdri nfip"f oUi.ctulu,i contrarctului de

achizitie/ acord ului-catlrt

'3\9143110-rC

-*p 

otr 
"rea 

m o tivulu i/ t e m e iul u i

privind alegerea Procedurii.dr:
utribui." (ii cazul aplicdrii altor

i decdt licitalia deschi

Frocedura de atribuire (se vtt

indica din c.adrul Portalului
guvernamental

wvtv,ul@wmd)
v *fiixiitoa; o e--li.ituti..ond; n yptender'md

Platfo.rnu de achizi{ii Publice

v Da n lrlu

Procedura a frost inclusl in
planul de achizi{ii Publice a

autorititii contractante

Link*l ctttpl""tt de a.6izi1ii publice publicat:

5"tu'. n.llszozz BAP nr.3i3A"""t tle in'tenlie Prublicat 1in

BAP (dupd ca'z) Link-ul:

ffa.ora*" ainamic-inamic aE achizilie nlicitalie

electronicd lCatalog electrqnic
f.mi.i qi instrumen'fe sPecifi'ce

de atribuire



(dupd caz)

lJursa de finan{are VJtluget de stat; tr.tsuget ul{AIVI; Drtuger ur\AD; Lrrurre

exteme; rAlte surse: [Indicali|
Valoarea estimal;i (ei, fdrdTVA) I 000 000,00t lei

3. Clarificlri privind dlocumentafia de atribuire:

(se va completa in cazul tn care aufost solicitate ,clarificdri)

ftqfo snlicitirii clarificdrilor 17 mai2022,10:23

Denumirea operatoruluii economtic

Expunerea succiinti a solicitirii dle

clarificare
Butt'a ,iua, Stimata autoritate, pot fi abateri de la

caietul de sarcini ? Cat de stricte sunt cerintele la

evaluarea ofertelor ? Din momentul ce agentul

economic va poate oferi paturi ca exemplu: Paturi

pliante - Husa: l}l}% poliester, cu dimensiuni 200

x 70 x 40 cm, cu greutatea de 7.5-8 kg fiecare, cu

capacitate portantd: max. 160-180 kg, strinse in
geanta de pastrare si transportare, cu cadru de

aluminiu ? Credem ca aceste paturi din metal

trebuie trimise in istorie. Va multumim foarte mult
de raspuns, o zi buna sa aveti.

Expunerear succinti a riispunsuhri.

Data transmiterrii 18 mai 2022,10:23

Data solicitirii clarificiirilor 17 mai 2022,10:42

Denumirea operatorului econontic
Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare

Expunerea sucrcinti a r'f,spunsul,ui Pbrametrii sunt descriqi detaliat in specifrcafia

tghnici,iarpozele urmeazd a fi prezentate eventual de

c[tre ofertanti.

Data transmiterii 18 mai 2022,l0:l'4

Data solicit[rii clarific:irilor 20mai2022,13:49

Denumirea operatorului econornic

Expunerea succinti a srolicitirii de,

clarificare

Ce fel de saltea va fi pe pat?

Exnunerea succint[ a risPunsului https ://achizitii.m d/ro/publicl tender 121A5 6021 I

Data transmiterrii 20 mai2022.I4l.itz
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20 mai2022.13:50Data solicit[rii c]tarificlrilor
Denumirea oDer:atorului economic

Buna ziua Indicati umde vor fi livrate paturile?Expunerea succintd a solticitdrii de

clarificare
Paturile vor fi livrate in zona centru a Republiciil0xpunerea succintl a rlslpunsului

20 nai2022,14:23Data transmiteriii

20 mai2022,13:51Data solicit[rii clarificirilor
Denumirea operatorului economi.c

Din ce este compus suportul sub saltea?Expunerea succinti a solicitirii dle

clarificare
Din metal, de o cal.itate superio,ari, vopsit, rezistenl' laExpunerea succintd a rispunsuluLi

Data trans^it..ii 20 mai 2022,14:26

30 mai 2022,12:26Data solicitirii c,larificfu:ilor
Denumirea oDeratoruluii economic

Rugam respectuos pe langa certificatul de cijflformitate
sa fie adaugat in anuntul de participare si Avizul sanitar

Expunerea succiinti a solicitirii cle

clarificare

Multumim de 'propunerea dvs.;' dar 'cerinfele Siirit

indlicate in anuntul de participare.
Expunerea. succinti a rdispunsuhri

Data transmiterii 30 mai 2022,1,5:11\

30 mai 2022.15:33;Data solicitirii r:larificdrilor
Denumirea operatorului economic

Conform Legii l3ll20l5 autoritatea contractantd este

obligatd de a r[spunde la clarificdri clar,{brd

ambiguitdli, in tennenii prev[zufi' Va rugdm s6 ne da{i

un r[spuns clar cu privire la modificarea anuntului de

participare si includerea Avizului sanitar perntru

producatorii Autol-rtoni.

Expunerea succintl a solicitirii rle
clarificare

Irrtuliumim de propunerea dvs., dar -ceiintele suut
Expunerea succintl a rEispunsului

31 nrai 20212,14',36Data transmitenii

4. Modificlrji operate in documentlafia de atriibuire:

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

Denumirea ope:ratorului er;onotnic

Rezumatul motlifi cirilor
Publicate in BA,P/alte nnijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi drlschidere a

ofertelor prelungit (duptd caz)

pndicali numdrul de zilel

5. pAnd la termenul-limit[ (da1.a 016. 06. 2022,, ora 10:00), au depus oferta 5 ofertanfi:

Covalciuc Marianar006602003242SRL VMS-Com



) SRL ..Goliat-Vita" r002611000904 Anastasov Ludmila

3. SRL,,Aelo Grup" 101 I 500009752 Cobzan- Jurcan Rodica
Coiocari Elisaveta

4. SRL ,,Limani-Grup" 1008600031 193 Chiper Diana

5. IPC ..ICAN/I" SA 1 0036000897 1 9 Tudorov Oles

6. Informa{ii privind ofertele depus,e gi documentele de calificare qii aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea oDeratorului economLic

SRL,,VMS-
Comoanie"

SF|.L,,Goliat-
Vita"

SRL,,Aelo
Grup"

SRL,,Limani-
Grup"

IPC,,ICAM''
SA

Drocumentele r),e constituie oferta
(Se var consmnu pt'in: prezentldt, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea
tehnicd

ptezefial prezentat prezental ptezenlat prezentat

Propunerea
financiard

prezental prezenlal prezentat prezenlal prezenlat

DUAE prezental prezenlal orezental prezenlal prezentat

Garanlia pentru
ofert[
(dupd caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Se

lDocu men'te de calificare
va consmntz prin: preze;ntat, neprezentat, nut corespukde

Cerere de
participare

prezentat prezental prezerLtat prezentat prezenlal

Declarafia
privind
valabilitatea
ofertei

ptezentat prezental: prezentat prezefiat prezentat

Garantia pentru
ofert6- 1% din
valoarea ofertei
fala TVA

prezental prezental:. prezenlal prezentat prezentat

SpecificaJii
tehnice

prezentat prezenlal prezenlat Nu
coresounde

prezentat

Specificalii de

nret
ptezental prezentat. prezental ptezefiat prezenlal

DUAE rrezental prezentat pfezental ptezefltat prezentat

Extras din
Registrul de Stat
al persoanelor

iuridice,

pfezenlal prezenlall prezentat prezentat prezenlal

Certificat privind
definerea
contului bancar

prezentat ptezenlil prezentat prezenlal prezenlat

Certificat de

Conformitate
prezenlal prezentat prezentat prezentat Nu

coresDunde

Mostre prezenlat neprezentat/
doar fotcr

ptezental prezentat neprezentatl
doar foto



(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finule
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespun:derii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date prrivind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifica(i:

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(lErd 1'V{)'r

Cnrrespunderea
cu cerinfele de

calificare
Pat din
metal

SRL,,VMS-
ComDanie"

1532,50 500 buc. -r -r

Pat din
metal

SRL ..Goliat-Vita"
1584,00

500 buc. +

Pat din
metal

SRL ,,Aelo Grup"
1650,00

500 buc. +

Pat din
metal

SRL ,,Limani-Grup"
1657.50

500 buc. T

Pat din
metal

IPC ,,ICAM'' SA
2920.00

500 buc. -r

06.06.2022 sRL,,VMS-
Companiett

Prezentarea
mostrelor

Prezentat

06.06.2022 SRL ,,Goliat-Yita" Prezentarea
mostrelor

Neprezentat

06.06.2022 SRL,Aelo Grup" Prezentarea
mostrelor

Prezentat

06.06.2022 SRL ,,Limani-Grup" Prezentarea
mostrelor

Prezentat

06.06.2022 IPC ,,ICAM'SA Prezentarea
mostrelor

Neprezentat

Denumi rea operatorurlui econom,ic
SRL ,,Goliat-Vita" Mostrele solicitate in conformitate cu pct.16

subpct.l0 din anunful de participare, nu au
fost prezentate.
Reieqind din criteriul de evaluare utilizat
pentru atribuirea contractului ,,cel mai bun
raport calitate pref cu condifia respectirii
tuturor cerinfelor specificafiei tehnice qi a
anunfului de participare", ofertantul a
acumulat 587o ceea ce nu constituie punctajul
maxim.



SRL,,Aelo Grup" Mostra prezentatii nu intruneqte condifiile
prevederilor pct.24 din anunful de participare
qi anume factorul de evaluare: ,rMetoda de
asamblare: Manrnall a paturilor firil
utilizarea ciror va instrumente
suplimentare".
Reieqind din criteriul de evaluare utilizat
pentru atribuirea aontractului ,rcel mai bun
raport calitate pref cu condi{ia respectlrii
tuturor cerin{elor specificafiei tehnice qi a
anunfului de participare", ofertantul a
acumulat 640/o ceea ce nu constituie punctajul
maxim.

SRL ,,Limani-Grup" Mostra prezentatl nu intruneqte condi{iile
specificafiilor tehnice gi anume: Autoritatea
contractanti a solicitat greutatea patului sI
fie de aproximativ 15-20kg, iar in specificafia
tehnici prezentatva de ofertant greutatea
patului este de 26kg.
Totodatl mlrimea piciorului de jos pAni la
saltea solicitat de autoritatea contractantl a
fost de 30-40 cm, iar mirimea piciorului de jos
inaintati de ofertant este de 42 cm. De
asemenea, prin scrisoarea din 07.06.2022
ofertantul nu a adus clarificlrii in partea ce

fine de greutatea patului, iar autoritatea
contractanti a reieqit din specificafiile tehnice
prezentate.
Reieqind din criteriul de evaluare utilizat
pentru atribuirea contractului ,rcel mai bun
raport calitate pref" cu condifia respectirii
tuturor cerin{elor specifica{iei tehnice qi a
anunfului de participare, ofertantul a
acumulat 95o/o ceea ce nu constituie punctajul
maxim.

IPC,,ICAM'' SA Mostrele solicitate 1in conformitate cu pct.l6
subpct.l0 din anurr{ul de participare nu au
fost prezentate.
TotodatI, certificatul de conformitate
prezentat conform anunfului de participare
pct.16 subpct.9, nu corespunde cerinfelor
solicitate de autoritatea contractanti.
Reieqind din criteriul de evaluare utilizat
pentru atribuirea contractului ,,cel mai bun
raport calitate pre{" cu condifia respectlrii
tuturor cerinfelor specifica{iei tehnice qi a
anun{ului de participare, ofertantul a
acumulat 3loh ceea ce nu constituie punctajul
maxim.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V



Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut n
Costul cel mai scSzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ V
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Factorii de evaluare
Denumirea operatorului economic 1 SRL ..VMS-Companiett Total l00o

Pre!ul Ponderea (60%) 766 250.00lei 60%
Numdrul minim
elemente din care se

asambleazd paturile
(3 buc.)

Ponderea (20%) 3 buc. 20%

Metoda de asamblare:
Manuald a paturilor fbri
Utilizarea cdror va
lnstrumente suplimentare.

Ponderea (20%) da 20%

Denumirea oneratorului economic 2 SRI ..Goliat-Vita" Total 58 V'
Preful Ponderea (60%) 792 000.00lei 58%
Numdrulminim
elemente din care se

asambleazd paturile
(3 buc.)

Ponderea (20%) 0%

Metoda de asamblare:
Manuall a paturilor ftrd
Utilizarea cdror va
Instrumente suplimentare.

Ponderea (20%) 0%

Denumirea oneratorului economic 3 SRL .. Aelo Grun" Total64Yo
Preful Ponderea (60%) 825 000,00 lei 56%
Numdrul minim
elemente din care se

asambleaz[ paturile
(3 buc.)

Ponderea (20%) 7 buc6{i 8%

Metoda de asamblare:
Manuald a paturilor fdrd
Utilizarea clror va

Ponderea (20%) nu 0%
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Total957otomlui economic 4 SRL ,rluq44r-Gru
828 750.00Iei

nderea Q0%)Numdrul minim
elemente din care se

asambleazd Paturile
(3 buc.)

Ponderea Q0%)Metoda de asamblare:
Manuall a paturilor fdr6

Utilizarea cdror va

Instrumente suPlimentare.
Total3lo/"Denumirea tomlui economic 5IPC ,,ICAM" SA

I 460 000,00lei

nderea Q0%)Numdrulminim
elemente din care se

asambleazd paturile
(3 buc.)

nderea Q0%)Metoda de asamblare:

Manuald a paturilor f6rd

Utilizarea clror va

Instrumente suPlimentare.

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa fn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse irn cadrul procedurii de atribuire s-a

Denumirea t(lantitate $ji

unitate der

mlsur[
Pat din metal SRL,,VMS-

Companiett
500 buciti 1532,50 766 250,00 919 500,00

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

SRL ,.VMS-Companie" t6.06.2022 SIA RSAP, e-mail, poStd,

SRL ,,Goliat-Vita" 16.06.2022 SIA RSAP, e-mail, poStd,

SRL,,Aelo Grup" L6.06.2022 SIA RSAP, e-mail, po;td,

SRL ,,Limani-Grup" t6.06.2022 SIA RSAP, e-mail, Po$td,

IPC ..ICAM" SA 16.06.2022 SIA RSAP, e-mail, po$td,

8



(Informarea operatorilor economic,i implicali in procedura de atriltuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile arL 3I al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de asteptare resf,,ectot. Calculctrea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazdtn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acord ul-cadru incheriiat:

18. Informalia privind achizifii publice durabf,le (achizifii verzi\ (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achi:tilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturtt pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

16. Termenul de aqteptare pentru inrcheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile pre.rdzute la art.2
alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2l)15
privind achizifiile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile incazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace e,lectronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzute laart"2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

V 11 zile in ca:zul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

ecoiromic

Intrerprinde
rea:

Cu r:apital
autohton/
Cu r:apital

mix0'asocier
el

Numdrrul
gi data

contractului./
acordrilui-cadru

Valoarea contractului

:Termen de
valabilitate .

" "al '... 
r.

conti'actului
/acordului-

dadru

sRL,,VMS-
Companie Cu capital

autolhton

t{r.58 27.A6.2022 39143110-0 766 i150,00 )19 500,00 3r.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achirzi{iiipublice durabile (achizi{ii
Q)A/NU)verzi)?

Valoarea de achiz:itie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru carre au fost apltiicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali suma cu TVA)

de durabilitate;

Criteriul de atribuiie pentru lotiil/loturile pentru r:aie au foSt
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut

Clostul cel mai scdzut

!

!



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfagurdrii procedurii
de achiT,ilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform p)evederilor kgale tn vigoare,

(Nume, Prenume)

$fl*
;ooroo9

10



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitriipublice
de incheiere a acordului_cadru '-- r'
de anulare a procedurii de atribuire

E
E

tj

1. Date cu

Nr. 25 din 05,07.2022
privire la autoritatea contractantl:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autort contractante Univejsitateadffi
mun. Bal
t)w602000972

S!!4 Puskin.38NumIr de telefon
+373) 52 ata:52 qnNumir de fax
+373) 52 473E-mail oficial
lan_usb(?)mailruAdresa de internet

ilii-rnhticPersoana ae co
nail) Jibuleac Angela, (+373) 52 473

Tiputproced@
ECererea o*n
nAltele:Procedura de achi

Il,11,. , oni
achizitie/acordului-cadru Bururir:,, S.*[ii o-Luc.i.iE
Obiectul u.nirili"i

Lu"rAri 
.du 

r"p
t.ctmtnt.tl ,,Romsnfica". schimbarua u;i ?n Cdminttl
,, O ti mp ", s chi mb are a .Sure,t,u I o, tn C U*) r, t
,,Meridiane" a (Jniver,sitdlii cte Snt ,,,qk"i, Russo,, din

Cod CPV
1515 3000-7Expunerea rn

procedurii de atribuir.e (fn cazul aplicdrii altor
i decdt licitcrlil de,ccltisd.

Procedura
p o r t a lu lui guv e r n a m e n t a I w vt, w . m r e n d e)1. H ot v. nxl )

Nr: ocAs-b:wdpi@
Link-ul: ryrpg;4"
rcparnti i -sch irn barea-usi -par doscl i_i n-lariiin u l -
ror rr ar r ti c;'r-sclr i nr barca
Data publicdni: tL05.2WPlutforrno d. a.hirifiGubfi" utiti*E

Procedura a fost inclusi in planul de achizifiipublice a autoritlfii contractante

E Da nNu

!ink-'r...............i "atre 
pt

,jliti#r,,rlrrT#-..l1p,,.:f+!f 
+l^;prr*rraoj-y-q2l.Pli:n.u;dp.:ttt-pu'tt|ice _arru l-Z(Jtii,.Anunf deinrenfiep@

Link-ul:Tehniciqiinsti@
nAcord-cad. o
electronicd nCatalog electronicSursa de nn.a.4a,re
nBuget 

t.rJ"rtgxteme; EtAlte surse:,rerrs e le unive rs ildtiiValoar.ea esti-affi flrr, I 713 32l,64lei
3, ClarificIri privin-d documentafia de atribuire: Nu au fosL(Se va completo in caarl rtt ca,e o,, i)ri s.liciture 

"torinri,il

n achizitii.md; E elrcitatG*a. o



Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicit[rii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate tn documentafia de atribuire: Nu au fost.
(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificdri)

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

Rezumatul m odifi clrilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupo caz)

[Indicayi .sursa utilizatd ;i data pttbliciiriiJ

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

findicali rutmdrul de zileJ

5. Pind la termenul-limite (data L6 mai 2O22, ora 11:00), au depus oferta 5 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I S.R.L. .,Livart Prim" l0 I 2600038364 Artur Carabadjac

2 S.R.L ,.Modeaon Impex" I 003 600084334 Vitalie Malic
3. S.C. .,Fluxmester-V.A." S.R.L. I 008602009396 Arcadie Bold
4 ,,Narcis-V.S." S.R.L. 1002602002199 Tatiana Fmze
5. S.R.L. .,Nerv Future Tech" I 0206000 I 4693 Mihail Ciuma"qu

Denumire document

Denumirea operatorului economic

S.RL.
,rLivaft
Prim"

S.RL.
,rModeaon

Impex"

S.RL.
,,Fluxmester-

V.A."

S.R.L.

,rNarcis-
V.S."

S.RL.
,rNew

f,'uture
Tech"

Documentele ce constituie ofertir
(Se va consentna prin. prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea teluricd prezental prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiari prezentat Drezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garantia pentm ofertd (dupd caz) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se t,a consepma prin.: prezentot, neprezentat, nu corespunde

Bilan(ul contabil / ultirnul raport f,inanciar"
inregistrat la Biroul National de Statisticir

prezentat prczentaI prez,entat prezentat prezentat

Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezental prczentat prezentat prezentat prezentat
Declara{ie privind valabilitatea ofertei - 90
zile (Anexa nr. 8)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a lucrlrilor (Anexa nr.
i0) prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Dovada inregi strarii persoanei juridice.
Certificat/deci zie de irrcgistrare a

intreprinderii sau e\tras.
prezental prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind experienfa similara
(Anexa nr. 12)

prczentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie pnrdnd personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractulni
(Anexa ru. l5)

prez-entat prezenlat prezentat prezentat prezentat

Fomrular inlonnativ despre ofertant prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat privind lipsa sau existenta
restan{elor la bugetul public national.

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



eliberat de chtre Serr'iciul Fiscal de Stat-

valabil lo data tleschiderii

prezentat prez-entat prezentat prez,entatCeiiifrcanrt de ate sta re telurico -profe sionald

a dirieintellri de $antier
prezentat

Cefificate de calitate a principalelor
materiale utilizate:
. pentru tAmpldria din PVC nercciclat nn

rnai pulin de 5 camere de aer qi gearn

tennoizolant. clasa A
. pentru gearn tennoizolant executat din

sticl[ cu un coeficient de transfer tennic
U<1.7 W/urpK pentru stmctura de 24 mm

4mm - l6tntn - 'lrun lolv-e;
o pentnr feronerie din o{el de calitate cn

rezistentl indelungatl la coroziune

prcz,,e ntat prezentat prez.entat prezentat prezentat

MIJlWrrl(r ursvr LrrrbsE.

7i rrrtrt",.p,"*r,nti s, * iidica fu confurmitate cu cerinlele din

doctmrerfialia de atribuire ;i se vct consemtla prin: prex,entat, neprezent{tt, nu corespurude (fu carul

cdntl docuntentul afo,st prizentat, dar nlt corespunde cerinlelor de califtcare))

1. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

(InJbrmalia prittind "Cloresptfirderea at cerinlele de calificare" ;i
teinice", se l,a consemna prin:,,+ " tn cantl corespunderii ;i prin

" C.ore spunderea cu sPecifi calii le

,,-" tfi cazul necoresqunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritlli 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:

Denumirea lotului
Denumireir operirtorului

economic

Pre{ul ofeftci
(fIrd TVA)*

Cantitate
qi unitnte

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinlele de

crrlificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucriiri de repara{ii
(Schimbarea u;i,

pardoseli tu Cdrrinul
Romantica, o

Lirr iversitdlii de Stat

'Alecu RLtsso" dirt
Bdlti)

S.R.L. .,Nerv Future Tech" 81-5 892,00 + f

S.R.L. ,,Livart Pritn" 818 173.01 + I

S.R.L.,,Modeaon ImPex" 886 949.00 + +

S.R.L. .,Fluxmester-V.A 935 286"61 + +

S.R.L. ,,Narcis-V.S." I 107 039,20 + +

Lucrdri de repar$ii
(Schintborea u;i irt
Cdrrirul Olintp, a

(Jrriversi tdli i de Stat

,,,4Iectr Rttsso" dirt

BdUi)

S.R.L. ,,Liva( Prirn" 502227.81 + +

S.R.L.,,Modeaon InrPex" s88 963.00 + +

S.R.L.,.Fluxlnester-V. A." 591179.23 + +

S.R.L. ,,Nerv Future Tech" 601 656.28 + I

S.R.L. ,,Narcis-V.S." 758',783.29 + +

Lucrdri de reparalii
(Schinfiarea

.ferestrel or in C dntintr I
,,it,'leridiarrc" st.

$tefan cel A,{ore 20, a

Liniversi tdlii de'Stat

,,.4lecu Rtrsso" din
IJdtti)

170 037.33 + +

S.R.L.,,Modeaon InlPex" 198 599.00 + +

S.R.L. ..Fluxmester-V. A." 202 887.98 + +

S.R.l-.,,Narcis-V. S." 289 806.73 + +

x in canrl utilizdrii 'citaliei electronice se tta indica prelu I ofertei .fi nale

Data solicitirii Operatorul
economic

Inlbrma{ia solicitati
Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

02.06.2022
S.R.L.,,Livart

Prirn"

Prezentarea in regim de urgen{I urmltoarele:
-Mostrei profilului gi furniturii conform devizului de

cheltuieli.
-Dovezilor (contract. facturi) de procurare a

rnaterialelor de la SRL ..Columna Logistic". confonn

cenificatului din profil clasa A prezenlat.

Ofertantul, a Prczentat in
tennenul stabilit toate
documentele confonn

scrisorii solicitatd. Mostra nu

corespunde certilicatului $i
devizelor de cheltuieli.

S.R.L. ,.Livart Prim"



Scnsoate de garanlie a instaldrii usilor din profil clasa

A nu mai pulin de 5 can:ere. cu lI{imea tocului nu mai

outin de 70 tntn, rnetal L2 mtn.

Dovada prezentatl nu a fost
acceptatl de gruPul de lucru a

achizitiilor publice U SARB.

02.06.2022
S.R.L. ,,Nerv
Future Tech"

Prezentarea in regirn de urgen{i unnitoarcle:
-Mostrei profilului qi furninrrii confonn devizului de

cheltuieli.
-Dovezilor (contract, facturi) de procurare a

materialelor de la SRL ,,Columna Logistic", conform

certificatului din profil clasa A prczentat'

-scrisoare de garan{ie a installrii uqilor din profil clasa

A nu rttai pu[in de 5 catnere. cu lifimea tocului nu mai

outin de 70 mm. rnetal 1.2 lntn. 

-

Ofertantu.l, a prezentat ?n

tennenul stabilit toate
documentele confonn

scrisorii solicitatd.
Dovada prezentatd a fost

acceptatl de grupul de lucru a

achiziliilor publice USARB 9i

s-a constatat admisibilitatea.

10.06.2022

S.R.L.

,,Modeaon
Impex"

Prezentarea in regirn de urgenl5 ttmrdtoarele:

-Mostrei profilului qi furniturii conform devizului de

cheltuieli.
-Dovezilor (contract, facturi) de procurare a

rnaterialelor de la SRL ,,Alusar-Plast", confonn

certificatului din profil clasa A prezentat'

-scrisoare de garanfie a installrii ugilor din profil clasa

A nu mai pu{in de 5 cantere, cu lh{irnea tocului nu tnai

putin de 70 tnm, metal I.2 mm.

Ofertantul nu a Prezentat
dovezile in termenul stabilit

confonn scrisorii de

solicitare.

t0.06.2022
S.R.L.

,,Fluxmester-
V.A."

-Prezentarea in regim de urgentrd urmitoarele:
-Mostrei profilului Ei furniturii confonn devizului de

cheltuieli.
-Scrisoare de garanpe a instalirii uqilor din profil clasa

A nu mai pufin de 5 carnere, cu lalirnea tocului nu mai

pL(in de 70 mtn. rnetal 1.2 mm.

Ofertantul, a Prezentat in
tennenul stabilit toate

doctrmentele conform
scrisorii solicitatf,.

Dovada prezentatl a fost
acceptatd de gruPul de lucru a

achizi{iilor publice USARB qi

s-a constatat adrnisibilitatea.

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivu I respin gerii/deqr4!1fi94ry

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru frecare lot g

Pentru mai multe loturi cumulate ts

Pentru toate loturile u
Alte limit[ri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flnclicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut E
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-Pre1 n

Cel mai bun raport calitate-cost n

(in canrl tn care fu cadntl pt,ocedurii de atribuire vmt aplicate nxai multe criterii de atrihuire, se r)ot'
'indica 

toate criter.iile de atiibuire oplicate qi dentmirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va contpleta pentrn lohrrile cdre du.fost ahibuite in baza criteriilor: cel mqi bun raport calitate-

pretr sau cel mai bun ratrtort calitate-cost)

iul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare
TotalDenumirea operatorului economic I

4



Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13" Reevaluarea ofertelor: Nz au fost,
(Se va contpleta in carul fit care ofertele au fo,st reettaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examindri, evalulrii gi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribui rea contractului de achi zili e pub li cdlacordului -cadru :

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul
Argumentare:

ticiim1lhci,a1iinproceduradeatribuiredespredeciziilegrupuluide
juinr penntt ichizitrii se realizeazd tn confonnitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 tulie

2015 privind achizi{iile publice)

16. Termenut de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitnte

de mlsurl

Pr"e{ul total
(flr[ TVA)

Preful totnl
(inclusiv

TVA)

Lucrdri de reparalii (Schimbarea u;i,
pardoseli tn Cdmirutl ,,Romanrica". a
(Jniversitdtii de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlli)

S.R.L. .,Ner,v Future
Tech"

815 892,00 979 070,40

Lucrdri de repara{ii (Schimbarea u;i tn

Cdtninal .,Olimp", a Univer,sitd;ii de Stat

,,Alear Ru,vso" din l3dlfi)

S,R L.
..FIuxmester-V.A."

59t 719.23 710 135"08

Lucrdri de reparolii (Schimbarea./breslrel or
in Cirrninul .,Meridiane" str. $te.lon cel Mare
20, a Universitdyii de Stat ,,Alectt Russo" dtn

Bdlti)

SRL.
.,Fluxmester-V.A."

202 887,98 243 465.58

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

Denumirea operatotului economic Dat:r transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. ,.Ner,v Future Tech" 22-121 187 din 27 .06.2022 se speciJicd SIA RSAP, e-mail

S.R.L. ..Livart Prim" 22-121181 din21 062022 ,se specificd SIA RSAP, e-mail

S.R.L. ..Modeaon Impex" 22- t2l 187 din 27 .06.2022 se speci.ficd SIA RSAP, e'mail

22-t2lt87 dh27 .06 2022 se speci.ficd SIA RSAP, e'mqil

22-I2lI87 din 27 .06.2022 se specificd SIA RSAP, e-mail

n cazul in care valoarea estimatf, a contractului este E 6 zile in cazul transmtteni comLmlcanl pnn

nrar micf, decAt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)

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

miiloace electronice si/satr faxn

n I I zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

miiloace electronice si/sau faxo

5

S. R.L. .,Fluxmester-V.A. "

S.R.L. .,Narcis-V.S."



cazul in care valoarea estimata a contractului este n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
egali sau mai mare decit pragunle previzute la art. 2

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
mijloace electronice $i/sau farn
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

achizifiile publice miiloace electronice si/sau fa,rn
(Selectali termenttl de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdrute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile pfilice, inclusitt a termenelor de a;teptare, se efectxteazd in conformitate
cu pret,ederile T'ITLUL(il IV Capitolul I (Calailarea Termenului) al Codului Cit,il al Repubticii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denurnirea
operatorului

econornic
intrrprinrlereal

Nunrirrul
qi data

conttlctului
Cod CI'Y

Vnloarea contractului Terrnen de
valabilitate al
contractuluiIIrn TVA inclusiv TVA

S.R.L.,,Nerv
Future Tech"

Universitatea de Stat
.,Alecu Russo" din

Balti
53 01.07.2022 4-54-53000-7 8 r 5 892,00 979 070.40 04.0'7.2023

S.R.L.

,,Flurrnester-
V.A."

Universitatea de Stat

,,Alecu Russo" din
Bilti

54 04.01.2022 4_5453000-7
59t 779-23 710 135,08

04.07.2023202 887.98 243 465.58

794 667,21 953 600,66

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar in
cozul in care la prutceclura de achizilie publicd au,fbstaplicate criterii de dtrrabilitcrte si s-ct tncheiat
conlracl;controcrc penlru lol,:'loturi penlru care au-/bst aplicate criterii de durabil.itate):

Prin preT,enta dqre de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptore pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptlnd cazurile prevd4ute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice ), precum qi cd tn cax,ul depunerii contestaliilor qihau
recepliondrii rapoar"telor de monitorizare, acestea ou fost examinate ;i solulionate

Prin pre4enta dore de seamd, grupul de lucrw pentru achizitrii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de acltilitrie,fapt pentru core poortd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoure.

Conducfltorul grupului de lucru pentr

N

6

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitrii
verzi)? (DA,/NU)

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

Pretul cel mci scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pre1 a

Cel mqi bun raport calitate-co,st o



PRIMARIA SIRETI
Republica Moldova, r. Stri;eni, s. Sire{i, str.
MD-373 1 tel. 237 -7 l-236, 237 -7 1.-191 email:

Mihai Eminescu 3
clsireti@smail.com

de atribuire a contractulai de achizitii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. :[-Din 08 iunlie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

tr

tr

tr

Denumirea autoritltii contractante Primiria Sireti
Localitate Satul Sireti
IDNO 1008601000s25

Adresa Strada Mihai Eminescu 1

NumIr de telefon 069586536
Numir de fax 0237 tl t9t
E-mail oficial boaehi.leonid@email.com
Adresa de internet http://sireti.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Boaghi Leonid

2. Date la procedura de atribuire:cu

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri
rlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizifie repetati (dupd
caz)

krttps.llachizitti.mdholpublicltenderl2l05S2g6llotlll5S052Sl

Tipul obiectului contractului de
achtzitie I ac o rdu lui- c a d ru

Bunuri r Servicii a Lucrd.ri n

Obiectul achiziliei Retea exterioara de canalizare pe str. Vasile Lupu, str. Petru
Rareq, str. Mihai Viteazu, ciminul nr.l36'174 qi str. $colii
ciminului nr.186-199 din s. Sireti

Cod CPV CPV: 45200000-9 - Lucrdri de construc[ii complete sau
partiale si lucrdri publice

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md\

Nr: Achiziliei comerciald
ht
https ://achi zitli.mdl r o l rirfilic l tender l 21 0 5 829 6 llotl l l 5 80 528 l
Link-ul:



Itttps:llachizitii.mdholpufr,licltenderl2l05S296llotllI5S052Sl

Data publicdrii:

Platforma de achizifii publice
ntibzatil

n achizitiLmd; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoritlfii
contractante

nDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://actelocale. gov.md/rallactlcu-privire-la-aprobarea-
planului-de-achrztn-pentru-anul-zuzz-y) +) d u.ntmt
http s ://actelocale. eov. md/rallactlcu-privire -la-aprobarea-

planului -de-investiii-a-primriei-sirei-pentru-anul-2 02 2-

955832.htm1

Anunf de inten{ie publicat in BAP
(dupd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie rlicitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;
rBuget CNAM;
nBuget CNAS;
nSurse externe;
nAlte surse: [IndicayiJ
Busetul local

Yaloarea estimati Qei, fird TVA) s77 77s MDL

va completa tn cazul tn care au fost solicitate 'larificdri)

Data solicitirii clarificf,rilor
Denumirea oneratorului economic
Exounerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii
4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

va eta tn cazul tn care au e ,i,

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

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

Conform anunlului pe pagina achizitii.md

5. Pffni ta termenul-limit[ (data 28.06.2022_, ora-!7-z_00j, au depus oferta -l ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SA Orizont 1003600059222 Vasile Lipcan

2

3

4

5

Denumirea operatorului economicDenumire document



economic 1

SA
Orizont

economic 2 economic 3 economlc n

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

Proprmerea tehnicd prezentat

Propunerea financiard prezentat

DUAE prezentat

Garan{ia pentru ofertd
(duod caz)

prezentat

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

Formularul Ofertei prezentat

Garantie pentru oferti prezentat

Grafic executare a lucrdrilor prezentat
Declaralii de neincadrare in situafli ce determinl
excluderea de la procedura de atribuire

prezentat

Declaralie privind conduita etic6;i neimplicarea in
practici frauduloase

prezentat

Date generale despre ofertant prezentat

Declaralii privind obligaliuni contractuale prezentat

Experienta similard prezentat
Declaralie privind lista principalelor lucrdri executate
in ultimul an de activitate

prezentat

Dovada privind existenla dotirilor pentru indeplinirea
contractului

prezentat

Dovada privind existenla personalului prezentat

Lista subcontractanSlor prezentat

Informalii privind asocierea prezentat

Avizul Inspecfiei de Stat in Construcfie prezentat
Certificat inregistrare/ Decizie fondare + Extras din
registrul persoanelor iuridice

prezentat

Certificat de efectuate sistematicf, a pl6.tii impozitelor,
contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

prezentat

Certificat de atestare a dirigintelui de qantier prezentat
Manualul calitlti prezentat

Raport financiar Drezentot
Devize de cheltuieli orezentat
Recomanddri la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrlrilor similare executate in ultimii 3

ani

prezentat

Cifra medie anuald de afaceri in ultimii doi ani
ani conforrn IPO14

prezentat

Garantia de bund executie Drezentat
Certificate emise de organisme de evaluare a

conformitilii sistemelor sau standardelor de

management al calitSlii, acreditate de cf,tre
organismele de acreditare
Certificat ISO 9001 eliberat ofertantului la licitatie

prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a

conformitSlii, cu privire la sistemele sau standardele
de management de mediu, attortzate de cdtre
organismele nafionale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat ofertantului la licitatie

prezentat



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
do,cumenta,tia de atribuire ;i se va consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
ofertelor cu ceri solicitate:

tn cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerin[ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Ei prin ,, - " tlt cazul necorespunderii)

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

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-a

solicitat:

o
Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificirii

L0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile a
Alte limit5ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica{iJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

L1. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prE n
Cel mai bun raport calitate-cost o
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toqte criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Denumirea
operatorului

economic

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

sau cel mai bun fr calitate-cost
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

547 341,54
MDL

4



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
va fn cazul in care 'e au fost reevaluate r

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

4.In urma examinlri. evalulrii comnaririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-ainIri, evalulrii qi compa puse

decis:
- Declararea cistigatorului - Orizont SA.
- Atribuirea contractului de achizi{ie publicl/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicS:
intemeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

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

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

(fdri subiect)

# rJl-:rl.**::i#::,f::''**
;p la Boaghil-mid.boaghi.leonjd@gmail.com>
c.iie ploduce.dircnt€Email.com,

lgor Ciubuc <igor-ciubmGEmil.&m>,

_ iorga alerandru <al€xandrulxga84@gmailffi'

Cu rspect daiirr 7 iul. m??,08:27

sqiltern flrirr€'l
tu:n@, fin:isdl gffiil.m

ryssLalg
BEEE

I

sra
# joi,?iut..08:27Gcum l:it * ( i

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar
(fnrI
TVA)

Preful
total
(IErI
TVA)

PrefuI
total

(inclusiv
TVA)

Retea exterioara de canalizare pe
str. Vasile Lupu, str. Petru Rareq,
str. Mihai Viteazu, clminul nr.136-
174 qi str. $colii ciminului nr.186-
199 din s. Sireti

Orizont SA I buc

547
341.54
MDL

547
341.54
MDL

6s6
809,86
MDL

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Operatorilor economici 07 iulie2022 e-mail

5
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16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

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

a 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tl 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax I

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind achizilille publice

I I zile in caz,i transmiterii comunicdrii prin

iloace electronice gi/sau fax n
tr
m1

Z 16 zile incazulnetransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din i
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd tn conformitate

cu prevedirite TITLLILUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

1" 7. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn 
"ari 

la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de &trabilitate qi s-a incheiat

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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contracfului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate al
contractului/acordului-

cadrufrri.
TVA

inclusiv
TVA

N
dN
0ds
z9
S8

c!
Q

?at
trz

cl
c.I

N
q)

F-

o)l
6lol
OIolol
oll
lr)t$l

'.1
13a
rf,
vl
t
ra
tr-s
ra

\o
m
o\
6-
iaCra=\oz

N
6t
6I
()
!

()
Io

ra

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

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut

Costul cel mai scdzut

tr

tr

6



Cel mai bun raport calitate-pre1 a

Cel mai bun raport calitate-cost t

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucra declard cd termenul de aqteptare pentra tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice )t precum qi cd in cazul depunerii contestatiilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi salulionate.

Prin prezenta dare de seami, gruput de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea desfaEurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

:ia"p/; %urtr/
(^"*"J*"r-")

7















 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 24.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar al copiilorîn 
situație de risc ”Drumul spre casă” 

Localitate Municipiul Bălți 
IDNO 1015601000031 
Adresa Municipiul Bălți, Strada Șevcenco 23 B 
Număr de telefon (0231)3-21-64 
Număr de fax (0231)3-21-64 
E-mail oficial drumcasa@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Șevciuc Natalia, 069309099 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639052745147 
Link: https://achizitii.md 

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) 

 

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: Bugetul local 

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

24.12.2021 

Denumirea operatorului economic S.A. ”Combinatul de pîine din Bălți” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:48 

Data: 31.12.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 19805,00 

Inclusiv TVA: 21600,00 
Denumirea operatorului economic S.R.L. ”Baguette” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:44 

Data: 31.12.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 62976,67 

Inclusiv TVA: 74224,30 
Termen de valabilitate 30.06.2022 
Termen de execuție  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639052745147
https://achizitii.md/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  ☑ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

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

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

Alte informații relevante  

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

1.  Suma inițială a contractului nr. 48 din 31 decembrie 2021 constituie 21600 lei 00 bani 
(Douăzeci și unu mii șase sute lei 00 bani). 

 Suma inițială se micșorează cu 1522 lei 80  bani (Una mie cinci sute douăzeci și doi lei 80 bani) 
pe următoarele mărfuri: 

- Pîine Darnițchii – 282 buc * 5,40 = 1522,80 lei; 
Suma contractului după modificare constituie 20077 lei 20 bani (Douăzeci mii șaptezeci și șapte 

lei 20 bani) 
2. Suma inițială a contractului nr. 44 din 31 decembrie 2021 constituie 74224 lei 30 bani 

(Șaptezeci și patru mii două sute douăzeci și patru lei 30 bani). 
Suma inițială se micșorează cu 4933 lei 60  bani (Patru mii nouă sute treizeci și trei lei 60 bani) 

pe următoarele mărfuri: 
- Orez – 45,4kg * 19,0 = 862,60 lei; 
- Hrișcă – 46 kg * 37,20 = 1711,20 lei; 
- Mei – 10 kg * 13,70 = 137,00 lei; 
- Crupe de arnăut – 4 kg*12,80 = 51,20 lei; 
- Griș - 10 kg * 11,40 = 114,0 lei; 
- Sare -31 kg * 5.50 = 170,50 lei; 
- Miusle – 2.5 kg * 34,0 =87,0 lei; 
- Mazare  uscata– 20 kg *  9.80 = 196.0 lei; 
- Covrigi – 15 kg * 22.0 = 330.00 lei; 
 - Turte dulce 12 kg * 24,50 = 294,0 lei; 
- Ouă de găină – 330 buc * 2,97 = 980,10 lei. 
Suma contractului după modificare constituie 69290 lei 70 bani (Șaizeci și nouă mii două sute 

nouăzeci lei 70 bani) 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
Consumul produselor alimentare din Contractul de achiziție  nr. 48  din 31.12.2021 și a Contactului de achiziții 
nr. 44 din 31.12.2021 a fost redus din motivul lipsei numărului maximal de beneficiari din cadrul Centrului de 
plasament temporar a copiilor în situație de risc”Drumul spre casă” 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1. din 24.06.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea Contractului de achiziții nr. 48 din 31.12.2021 și a 
Contractului de achiziții nr. 44 din 31.12.2021 
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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 

S.A. ”Combinatul de 
pîine din Bălți” 

 Nr.1 24.06.2022 1410,00 1522,80 

S.R.L. ”Baguette”  Nr.1 24.06.2022 4111,33 4933,60 

Conducătorul grupului de lucru: 

                 Șevciuc Natalia                                                 ____________________ 
                              (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 
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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.ocds-b3wdp1-MD-1655362827593 din 08.07.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
Localitate s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
IDNO 1007601003068 
Adresa s.Hiliuți, rl. Rîșcani 
Număr de telefon 069441672 
Număr de fax 0256 45 2 36 
E-mail oficial  zinaida.matei@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Zinaida Matei, 0 256 45 2 36 

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 Lucrări de reparație a drumurilor locale din 
s.Hiliuți, rl.Rîșcani (asfalt) 

Cod CPV 45000000-7 
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-1655362827593 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058464/ 
Data publicării: 16.06.2022 

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://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

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) 449 363,45   lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058464/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării] 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 29.06.2022, ora 10:00), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea 

operatorului economic 
             IDNO Asociații/administratorii 

1. SRL”Magistrala-Nord” 1011607000998 Railean Ion / Railean-Țurcanu Victoria 
2. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 
 SRL”Primaterax-nord” 1006602011124 Badrajan Vladimir / Brenișter Dumitru 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL”Magistrala 

- Nord” 
SRL”Corsag” SRL”Primaterax-

nord” 
   

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat    
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat    

DUAE prezentat prezentat prezentat    
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

      

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

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 8 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 10 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 12 sau Anexa 13 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 14 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 16 prezentat prezentat prezentat    
Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat    

Extras prezentat prezentat prezentat    
Declarație privind 
garanția lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat de la IF 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: 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație a 
drumurilor locale din 
s.Hiliuți, rl.Rîșcani 
(asfalt) 

SRL”Magistrala-
Nord”” 

410 330,44 1 + + 

SRL”Corsag” 413 118,19 1 + + 
SRL”Primaterax-
nord” 

428 718,16 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 

SRL”Corsag” Preț mare 
SRL”Primaterax-nord” Preț mare 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                          
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
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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  reparație a 
drumurilor locale din 
s.Hiliuți, rl.Rîșcani 
(asfalt) 

SRL”Magistrala 
- Nord” 

1 410 330,44 410 330,44 492 396,53 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL”Magistrala-Nord””  e-mail 
SRL”Corsag”  e-mail 
SRL”Primaterax-nord”   

(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 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
”MAGISTRAL

A – NORD” 

Autohton 31 
08.07.2022 45000000-7 

410 330,44 492 396,53 
31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Alexandru SANDU____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 



model-tip

Date cu Privire la

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. 9 din 07 tulie2022

autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Centrul de plasament temporar pentru copll cu

dizabilitati mun. OrheiO*urni..u autoritif ii contractante

mun. Orhei, str. V.
ozlsagglt,0235-28873

Numir de far
E-mail oficial
Adresa de internet ' tel'
ffi*ne, prenume, telefdn, e-

mail)

rlicitatie deschis6
Ti n ol-p.o"ed u rii dggl$lggg
Pto..dutu de achizi

@ractului de achizi{ie/

acordului-cadru
Produse alimentare

ilereu-oti.,of oi/te*eiuluiprivindalegerea
procedurii de atribuir"- (i1 

.cazul 
aplicdrii attor

N r: o.dr+3 *dp t -Mo -t!si]q+tE% nr' "------. .:' . ,. lin cadrulPiocedura de atribuire (se va tndrca

p orr al u I u i gtu ern a men t al www' mt en d er' gov' ma t /tenders/ocds-b3wdP 1 -

MD-1653647359442
nxu puUti"Trii: 27 mai 2022

r achizitii.md;pfutf"tt"" O. ucht"itii pobli"" uti

Procedura a fost inclus[ in planul de achizi{ii

publice a autoritifii contractante
ffi achizifii Publice Publicat:

Data: 30 mai@atinBAP (dupdcaz)
Link-ul:
nLicitatie electronici

T.h"t.t St ttt.tffiente specifice de atribuire

rBuget de stat;
Sursa de finan{are

1192800.00vuloute-u 
"stimuth 

(ei, fird TVA)

3. Clarificiri'privind documentalia de atribuire:

va completa tn cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi cirilor



T)enn m irea on€retorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Data:

3 iun2022,14:31
Subiectul intrebtrrii:

desore lot
intiebare:
De ce solicitati ganantia tocrnai gentru 90 zile??? ln cazul incheerii

contractuli garantiile se vor suprapune pe o perioada de 60 de zile.

Credemca este un abuz din partea AC.

Rlspuns (5 iun 2022, 19:56):

Este termenul maxim, luam in vedere modificarea rapida a preflrrilor,

instabilitatea acestor4 nu este nicidecum un abuz,este alegerea OE

de a se conforma sau nu, AC iEi asigura contractele ce unnezd a fi

incheiate
Data:

6irun2022,00:36
Subiectul intrebtrrii:

Garantie Dentru oferta
intrebare:

Indicati va rog cont bancar pentru transfer garantiea pentru oferta'

Rlspuns (6 iun 2022,07:3 5 ) :

Va rugam sa 1ine1i cont de cerinlele AC, Caran{ia bancara emisl de o

banci comercial6 conform anexei din Documentalia Standard

Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

5. pflni ta termenul-limiti (data 10 iunie 2022, ora 08:00 ), au depus oferta 11 ofertan{i

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1.
ooBaguette" SRL 101460003774r Bolsacova Ecaterina

) "Brodetchi" SRL t004606001297 Brodetchi Ion

3. "Prodagrotrade" SRL 10t4600029375 Ceapa Victor, Melnic
Tatiana

4. 'ol-actis" SA t003602151429 Aneheluta Gheorghe

"Alim Total" SRL r014600000912 Falinc
Falinc

uc Cristina
uc Serghei

6. "Villa Prodotti" SRL 1016600007719 Agrici Alexei,
Asrici Vladimir

1 "Delmix-Prim" SRL 1010600031257 Dilan Galina

8. "Fabrica de unt din Floresti" SA 10036070rr922 Grisoras Pavel

9. "Viocris ImDex " SRL 1 006600032 1 07 Iachim Anatol

10. 'Nivali-Prod".SRL 10066000101 12 Gradinaru Sergiu
Plesca Igor

11. Lapmol SRL 1002600024308 Ionita Serehei



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

c[tre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinyele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat' nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul a ntat, dar nu corespundecerinlel r de calilicare

Denumi
re

Oo"o-b
nt

Denumirea operatorului economic
"Bagu
ette"
SRL

"Brod
etchi"
SRL

"Prod
agrotr
ade"
SRL

"Lactis
,, SA

"Alim
Total"
SRL

"vill
a

Prodo
tti"
SRL

"Del
mix -
Prim"
SRL

"Fabr
ica de
unt
din
Flore
sti"
SA

"Vio
cris
Impe
xt'
SRL

'Niv
ali-
Prod"
SRL

Lapmol
SRL

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

+ + -f T T + + T T T +

Pfopune,.
tea ,:

financia
ra

+ T + + T T T + + -F 1-

DUAE T + + + + + + + + + +

Garanfi
a pentru
oferti '

(dupa
ca)

+ -r + + + + + + + + -r

Documente de calificar
Se va consmna prin: prezentQt, nePrezentat, nu c

Nomenc
latorul
actelor

T T + + + + + + + + +

Certific

are a
intrepri
nderii

.L T + + + T T + + + T

Certific
ate de

atrlbulre:.:
a

contulul
bancar

+ + + + -r T T + + + +

Certific
ate de

efectuar
ea
platilor

+ T + + T + + T f + +

Certifio,
ate de

conform
itate

+ T& T ,T T + + T T -f +

Autoriz + T -l- + T T + + T T +
a
J



,Autci2,.r
atie :,,, ,,,,

sinitar
vetefina
.ta de 

.

,transpor'
,t':" I

+ + + + T + T + + + +

Certific
ate dO, ,',
detinefe,
a

abatorul
lll'r , :,: :::

T T + + + + + T T T +

+ f -t' T + + + T + + T

eonfm
area
detinerii
stocului
de faina

T + + + T T T + + T +

Certific
ate de
detinere'
a,i
laborato,
rului', :.

+ + + + T + + + + ! T

eertifiC,,,
ate ,,:,,,:

:piivind'
conrilln
are&:t . , :::

ciapaefta

tii de :

executaf

calitativ.,.

'dd";;t';;; ""
contract
ului

T T T + + T + t T T +

Certific
ate de

lnspectl
€,{t, 

:

ca.litatii.
0eieal91.
Of ':'.'

+ -t

:

T T + + + T + + T



7. Informa{i4,privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informagia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile

tehnice", se va consemna prin:,,*" tn cazul ii si prin ,,-" tn cazul necorespunderii.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econornic

Pre{ul
ofertei

(fer6 TVA)*

Cantitate gi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lotul 1

Dulciuri
"Baguette" SRL 56317.50 950 kg + T

Delmix prim SRL 61 393,33 -f +

"Prodagrotrade " SRL 62 483,33 + +

Lotul 2 Faina
de griu

"Alim Total" SRL 5 359.00 500 kg + +

Delmix prim SRL 5 359.99 + +
o'Baguette" SRL 6165.00 + +

"Prodagrotrade " SRL 6 333,33 + +

Lotul 3 paste

fainoase

"Alim Total" SRL 18 749.00 700 kg T +

Delmix prim SRL 19 042,99 + +

"Baguette" SRL 21293,50 + +

"Prodagrotrade" SRL 25 808,33 + T

Lotul 4

crupe de gris
Delmix prim SRL 264t.99 200 kg f +

"Baguette" SRL 2642.00 + +

"Alim Total" SRL 2862.00 + T

"Prodagrotrade" SRL 3083.33 T +

Lotul
crupe de orz
maruntita

"Baguette" SRL 3264.00 400 kg + +

"Alim Total" SRL 3736.00 + T

Delmix prim SRL 3736.67 T +

"Prodasrotrade" SRL 3966.6'l + +

Lotul 6 uupe
de porumb

"Alim Total" SRL 61s3.00 500 kg + T

Delmix orim SRL 6153.99 + +
ooBaguette" SRL 6915.00 + +

"Prodagrotrade" SRL 7500.00

Lotul 7

Arnautca

Delmix prim SRL 8325.00 500 kg T +

"Prodagrotrade" SRL 13725.49 + T

Lotul 8 Crupe
de mei

Delmix prim SRL 5185.99 300 kg + T

"Alim Total" SRL 5186.00 f T

"Baguette" SRL s337.00 T +

"Prodagrotrade" SRL 62s0.00 + +

Lotul 9

Arpacas de orz
itreg

"Alim Total" SRL 3735.00 400 kg + +

Delmix prim SRL 3735.67 + +

"Baguette" SRL 3916.00 + +

"Prodagrotrade" SRL 3983.33 + +

Lotul 10
Mzzare uscata

Delmix prim SRL 2033.33 200 kg + +

"Alim Total" SRL 2142.00 + t-

"Baguette" SRL 2351.85 + +

"Prodasrotrade" SRL 2564.00 + -r

Lotul ll Fasole
uscata

"Atim Total" SRL 4',720.00 200 kg + +

Delmix prim SRL 4720.99
o'Baguette" SRL 5348.00 + T

"Prodagrotrade" SRL 5351.85 T +



Lotul 12 Orez
'oAlim Total" SRL 11509.70

500 kg

+ +

Delmix prim SRL 11608.33 + +

Baguette" SRL 13165.00 f +

"Prodagrotrade" SRL I JJJJ.JJ + +

Lotul 13

Hrisca
Delmix prim SRL 29820.00 800 kg T

o'Alim Total" SRL 30600.00 T +

"Prodagrotrade" SRL 30617.00 + +

Baguette" SRL 31664.00 T +

Lotul 14 Zahar Delmix prim SRL t7026.78 1000 kg T T

"Prodagrotradeo' SRL 17869.00 + +

"Alim Total" SRL 17869.00 + +

Baguette" SRL 17870.00 + +

Lotul 15

Produse
conservate

Baguette" SRL 6296.00 900 kg
670 litri

+ +

"Prodagrotrade" SRL 40835.50

Delmix prim SRL 40836.49 + +

"Alim Total" SRL 48319.90 T T

Lotul 16

Fructe uscate

Delmix prim SRL 5663.83 r20 kg T +

Basuette" SRL 5908.00 T +

Lotul 17 oua "Alim Total" SRL 23530.00 13000 buc T T

Delmix prim SRL 26108.33 + T

Baguette" SRL 28600.00 + T

Lotul 18

Condimente
Delmix prim SRL 9436.66 608 kg + +

"Prodagrotrade" SRL 11002.00 + +

Baguette" SRL t1434.64 T +

Lotul 19 cafea "Prodagrotrade" SRL 5694.00 13 kg + f

P"tri* prim SRL I Seg+.gg + +

Baguette" SRL 6954.r9 + T

Lotul20 Carne
de pui

Villa Prodotti SRL 9106s.00 1650 kg +
+

;

+

CC'Nivali-prod"
SRL

94650.00 +

Bazuette" SRL 119002.50 +

Lotul2l Carne
de porc

Villa Prodotti SRL 66600.00 800 kg f

+

+

CC'Nivali-prod"
SRL

68999.99 +

Baguette" SRL 88664.00 + +

Lotul2? Carne
de vita

CC'Nivali-prod"
SRL

41249.99 300 kg T +

Villa Prodotti SRL 41250.00 T +

Bazuette" SRL 50499.00 + +

Lotul 23

Mezeluri
Villa Prodotti SRL 59400.00 800 kg + -t

Ce "Nivali-prod"
SRL

65664.00 + +

Basuette" SRL 81900.00 + +

Lotul 24

Cirnaciori de

Villa Prodotti SRL 23996.67 400 kg + -r



pasare
Baguette" SRL 24000.00 + T

CC'Nivali-prod"
SRL

29332.00 -r +

Lotul
Produse
peste

25
din

Viocris -Impex SRL 37656.00 744kg + +

Baguette" SRL 405t3.20 T +

Lotul 26
Conserve de
peste

Viocris -Impex SRL 10250.00 200 kg 1- -r

Delmix prim SRL 10499.99 + T

"Prodagrotrade" SRL r 8000.00 + f

"Alim Total" SRL 20166.00 + T

Baguette" SRL 20500.00 + T

Lotul 27 Care
inabusita

Delmix prim SRL 18650.00 200 kg + T

Villa Prodotti SRL 20000.00 + T

Basuette" SRL 20250.00 + T

"Alim Total" SRL 20834.00 + +

"Prodagrotrade" SRL 23666.67 + +

Lotul 28
Magiun

Delmix prim SRL tr24.99 50 kg + +

Baguette" SRL 1125.00 + T

*Prodagrotrade" SRL 1825.00 + +

Lotul 29
Produse
alimentare
pentru copii
alimetati prin
sonda

Nu a avut loc

Lotul 30
Produse lactate

"Fabrica de unt din
Floresti"

229t71.25 11260kg + +

"Lapmol" SRL 22917t.30 + +

"Lactis" SA 300000.00 + J-

Lotul
Produse
cheag

31
cu

"Lactis" SA t56097.22 1950 kg + +

"Fabrica de unt din
Floresti"

163336.s0 + T

Lotul32 Iaurt "Lactis" SA 3s000.00 5400 buc + +

Lotul33 Paine "Brodetchi" SRL 81s20.00 8000 kg + -1-

Lotul34 Tarite Nu a avut loc

Lotul 35
Marinate

"Baguette" SRL 4110.00 300 kg T +

'oDelmix" SRL 5460.50 + +

"Prodagrotrade" SRL 6475.00 + +



8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pret a
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsuliri operatorului
economlc

9. Ofertanfii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii./descalifi cirii
"Bazuette" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic

comparativ cu OE respins
"Prbdagrotrade" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic

comparativ cu OE respins, nu corespunde
sDecificatia de pret tehnica Dentru lotul 15.

"Lactis" SA OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comparativ cu OE respins

"Alim Total" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comparativ cu OE respins

"Villa Prodotti" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comnarativ cu OE resnins

"Delmix-Prim" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comnarativ cu OE respins

"Fabrica de unt din Floresti" SA OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comnarativ cu OE resnins

"Nivali-Prod' SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comparativ cu OE resDins

"Bazuette" SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comparativ cu OE respins

Lapmol SRL OE castigator per lot a propus un pret mai mic
comDarativ cu OE respins



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

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelo r
Modificirile operate

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

decis:

Atribuirea contractului de achiziJie public5/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferth Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic i Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
masura

Fre{ul unitar
(frrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1

Dulciuri
"Baguette" SRL 950 kg 59.28 56317.r5 67580.58

Lotul 5 Crupe
de orz
maruntita

400 kg 8.16 3264.00 3916.80

Lotul 35
Marinate

300 kg 13.70 4110.00 4932.00

Lotul 2 Faina
de sriu

t'Alim - Total"
SRL

500 kg L0.71 5359.00 6430.80

Lotul 3 Paste
fainoase

700 kg 26.78 18749.00 22498.80

Lotul 6 crupa
de porumb

500 kg 12.3r 61s3.00 7383.60

Lotul 9

arDacas de orz
400 kg 9.33 3735.00 4482.00

Lotul 11 Fasole
uscata

200 kg 23.60 4720.00 5664.00

Lotul 12 Orez 500 ks 23.02 11509.70 13811.64

Lotul lT Oua 13000 buc 1.81 23530.00 28236.00

Lotul 4 Crupe
de sris

ttDelmix

SRL
Prim" 200 kg 13.20 2641.99 3170.38

Lotul 7

Arnautca
"Delmix Primtt
SRL

[?

500 kg 16.65 8325.00 9990.00

Lotul 8 Crupa
de mei

300 kg 17.28 5185.00 6222.00

Lotul 10
M:aztre uscata

200 kg 10.16 2033.33 2439.99

Lotul 13
llrisca

800 kg a1 )1 29820.00 35784.00

Lotul 14 Zahar 1000 ke 17.02 17026.78 20432.13

9



Lotul 16
Fructe uscate

120 kg 47.20 5663.83 6796.59

Lotul 18
Condimente

608 kg 15.52 9436.66 rr323.99

Lotul2T Carne
inabusita

200 kg 93.25 18650.00 22380.00

Lotul 28
Masiun

50 kg 22.49 tr24.90 1349.88

Lotul 15
Produse
conservate

6oProdagrotrade"

SRL
900 kg
670litri

26.00 40835.00 49002.00

Lotul 19 Cafea 13 ks 438.00 5694.00 6832.80

Lotul20 Carne
de nui

"Villa Prodotti"
SRL

1650 kg 55.19 91065.00 109278.00

Lotul2l Carne
de norc

800 kg 83.25 66600.00 79920.00

Lotul 23
Mezeluri

800 kg 74.25 59400.00 71280.00

Lotul 24
cirnaciori de
Dasare

400 kg 59.99 23996.67 28796.00

Lotul22 carne
de vita

C C "Nivali -
nrod" SRL

300 kg 137.50 41249.99 49499.98

Lotul
Produse
neste

25
din

"Viocris-
Impex" SRL

744l<g 50.61 37656.00 45187.20

Lotul 26
Conserve de
neste

200 kg 51.25 102s0.00 12300.00

Lotul 30
Produse
lactate

"Fabrica de unt
din Floresti "

11260.00 20.35 229171.25 275005.50

Lotul 31
Produse cu
cheag

"Lactis" SA 1950 kg 80.05 L56097.22 187316.66

Lotul 32 Iaurt 5400 buc 6.48 35000.00 42000.00

Lotul33 Paine "Brodetchi"
SRL

8000 kg 10.19 81520.00 97824.00

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

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

DenumirCa operato rului
economic

Data transmiteni Modalitatea de transmitere

"Bagueffe" SRL 24 ianie2022 e-mail
"Brodetchi" SRL 24 iunie2022 e-mail

"Prodasrotrade" SRL 24iunie2022 e-mail

"Lactis" SA & 24 iunie2022 e-mail

"Alim Total" SRL 24 iunie2022 e-mail

"Villa Prodotti" SRL 24 iunie2022 e-mail
"Delmix*Prim" SRL 24 ianie2022 e-mail
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"Fabrica de unt din Floresti" SA 24 iunie2022 e-mail
"Viocris Impex'o SRL 24 iunie2022 e-mail

'Nivali-Prod" SRL 24 iunie2022 e-mail

Lapmol SRL 24 iunie2022 e-mail

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

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

(Setectali 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 TITLLILUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

I7 . C ontr actul d e achizi[ie / aco rd ul-cad ru inc heiat :

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decdt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

I6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice si/sau fax I

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau mai mare decdt pragurile previzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

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

prin

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabititat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

lEri TVA

o'Brodetchi"

SRL
Cu capital
autohton

70
)7.07.2022

l 580
0000

-6

82720
.00

88000.
00

3r.12.2022

"Baguette"
SRL

Cu capital
autohton

7l
)7.07.2022

1 580
0000

-o

63691
.25

76429.
50

3t.r2.2022

"Villa
Prodotti" SRL

Cu capital
autohton

72
)7.07.2022

l 580
0000

-o

24r06
t.66

289274
.00

3r.r2.2022

o'Fabrica de unt
din Floresti"

SA

Cu capital
autohton

73
J7.07.2022

1 s80
0000

-6

20627
0.66

247524
.80

3r.t2.2022

"Lactis" SA
Cu capital
autohton

74
)7.07.2022

1 580

0000
-6

t7787
5.00

2t3450
.00

3r.r2.2022

"Nivali-Prod"
SRL

Cu capital
' autohton

75
)7.07.2022

I 580

0000
-6

41250
.00

49s00.
00

3r.r2.2022

"Viocris Impex
.. SRL

Cu capital
autohton

76
)7.07.2022

I 580
0000

-6

4790s
.83

57487.
00

3r.12.2022
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"Delmix -
Prim" SRL

Cu capital
autohton

77
)7.07.2022

l 580
0000

-6

97993
.40

rr7592
.09

31.12.2022

"Alim Total"
SRL

Cu capital
autohton

78
J7.07.2022

I 580
0000

-6

73264
.16

87917.
00

31.122022

"Prodagrotrade
,, SRL

Cu capital
autohton

79
)7.07.2022

I 580
0000

-6

44321
.66

53 1 86.
00

31.t2.2022

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului./contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi.tiile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastet aufost examinate qi solutionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor kgale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

?e

I2

Au fost aplicate criterii
verzi)? (D,UNU) nu

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

cod'ul qPv rl lotului/loturilor pentru care,au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost t

Q\Iume, Prenume)
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11,14, yll, пl | е пt| еr. gt l ll, m cl )

I]!лtto,..l _ф_еýЦцЦii рчЦЦLgq чЦlilа_tД ___
i1 91iiЦlц..lllЦ d!ljq*t. r,цid

Da пNu

privincl
(iп с,сtпtl

l ic,il r tI it t

Рrtlсесlurа а fost iпсlusй in рlапul de

achiziqii publice а :rutoritй{ii c:ontr:rctante

Anunt dc intcn(ic publicat in ВА[' (dupa caz)

'Геhпiсi ;i
(dtlрй c;.аi)

Localitate

А_Фцqli, __
Numir de
Nuпrir clc fax

instrumentc spccilice с|е :rtribuire

[)ata:

Link-ul:
ht,lps:,/i itc lrizit ii. пld/гtllрLrЬliсi tепdсг/2 l ()_5 7 84 1



tlc {iпап{аrе
CNAS

! з kl 1 rсз_ 
9ý_1 ! ц_it!4_ (gx lylrq!- ].r. !_

J. Clrlrific:iri Pl,i,ilrtl tttlctllltcntitlilt tle rrtгilruirc:
(\с r,rl c,tlltlplelct itl c,ctzttl iп c,ctrc,tttt fil.sl .yrllic,ilttle t.lttt.i/ic,ttt.i)

Dat:r solicitлrii cla rifica riiili

еrаtоrului ссопоmiс
succintй а sоliсiiлrгй-

I)ata transmitcrii

1, Моdif'iсйri tlperatc ill tlocttnlc.nllttia tlc atI.ilruire:

/^Sc l,rl с,rlпрlеlrt iп c,ttzttl iп c,ctt,c,tttt /itsl ()|)аг(llе tltrlcli/ic,tit.i)

llcztlltl ltttll пlоd iliсй гilrlr
l'ublicatc iп l]Alr/alte mi.jloacclo. Je ,s t t t,.s, t t t.t l i l i z ч l ci .s i cl ct t ч р t t h l i с. ci r i i f

.l:Ж::'::iйi. .l.pi,ii.i" qi c.i.l,iJ..i" ,t 
I lt,t,liL.uli llllltlйt.u| ,ia :ila l

5, Plilrri la tcгlrlcnu1-1imitli (tlata 2l,06.21J22,orrr__l5:()5), lttt tlc;ltls oferllr _-l_ оf'сrtап{i:

''. l 
l)cnunlil,ea орсrаttlrului economic I Il)No r Asociafii/

:. l;;,,;;;,;,;.]'' l ::Ж::i91l,]]:] l у,й;i-чйй,), 
| 
":":": ""' i l0(ltiб(lJ()0-t75З

-l. \ i,r. I,i,-Irllllcr \I(I |lllll-r,rrrrnr"r,.-

l)спumirс document Maxitt-tos -l)atl
SttI_

f)ocumentele се constituic oferta
|' u 99!!SJ!]ц Ll l!.! _!!!:ц!Z! rlц!,_цlр l_! ц а у!. 11 ч _Lз!з!рц п d е

._.l,]
l

1

]

f lпdic,ctIi

,l

... | ,,gll1,1lllll са r,|rсгilt()ru!ul economlc l Il)No l ^socia|iii 

l

i i 
й;лБ ;, -р- чт{г- - - -] - - -+ аdчшtлt зtgril

2. , Nirlli |,гttisl(l i :Яl99li:j:9:?]] l l,j'i'i" 9"|9L _ -
t 1 rrrlr('()lrl'l|ll'llZ 

1 ]Vltlrltri Viсtоr ]

i: l';]]: ::':, ,],:, , . i :::::yy:::l11l5] l ,о,,,:пg',g;.""

6, lnlol,пratii ;ll,ivirrtl оl'сгtсlс tlе;lusс si tltlctllrtcntclc tlc caliticarc si itf'crclrtc l)tr,дli ;rrczcnlate clcсil rс tlpcrrltorii cctlrltlln ici :

Gагаrl!iа репtru ofert5

Documcntc de caliticrrrc
|,а с() l l,\ ll] п {t,1l t. i 1l

Г)епumirеа
Ехрuпеrс:t
сlаrifiсаrе

Р,др_lц9lезtеhпiсй
Ргорttпеrеа fiпапсiаrй

Sllcc,i Iic,a1 i i ф_рrgt _

Sc

]

]
]

Dt_IдЕ

Р_9ц ц щ ! rc:r opr,г:rtoiuii i..i,n on, l.
Nivali-I,it1.l sltI t rji;,i*,;:i;;u;'' 

Г]Jl
__]

Viocl is -llrrpcx SRI 
l--i



Е

Dесlагаliе privind
valabilitatea ofertei

-t +

Сегеге dc раrtiсiраге -i- +

certitjcat de аtriьuiге
а contului Ьапсаr

-1- I

sittratic fiпаr-rсiаrд -| -+-

с'сгt i llcat/clcc izie cjc

iпгеgislгаге а

in [гсргi псlегi i. Ехlгаs
clin Ilcgistгul de stat al

llсгsоапеlог i Lrridice

-+, I

certillcate de
соп Гогпritаtе. cal itate.
inoferlsivitate

+ t

tlrlc,tttttctllttliu tle ttlribttit,a,yi,rc гrt (,()ll"\e111.1l(1 1lt,itl . prez,ettlttl, ttepre?,elltOt, ttll cOrespltttde (iп ct.t:ul

с,tiпtl tltlc,tttllt,lllttl u.|i1.1l 1lt,t,:,alllctl, tlttt, tttt с,rlrа.s:llttпсlас,аt,iпlеlrlt, tle c,ali/ic'ul'c))

* itt c,ctэtl ttlilizcirii lic,ittttitl|i сltlt,lrопiс,с,s,а l,ct itt.rlic,tt prctttl rlla1,1ei /iпLtle
(lпfill,ttttttict prit,iпcl "Ctп,a.s,llttllclerctt c,tt сеriпlаlе cla c,ulilic,ctl,c ".yi "('ol'csllttпclerau cu.xpec'i/icctliila

lеhпiс,а', "ус l](/ L,оп,\,еmll(t рt,iп, ,, 1 " itt c,tt:ttl t,ora.s;llLtlltlct,ii ,si 1lt,itl ,,-" iп c'O:ttl пас'tlt'а,чрttпсlаtii)

lt. I)епtru elucidarctt tlпоr пссIаritй{i sau сопlirпlаrсit ltn()гdirte privintl сtlrеsрuпdсrеа ol'crtci cu

ccl,itl|clc stabilite in tloctlrnctrta{ia сlс:rlriЬuiгс (incltrsir .i rrstificarca рrе(ului апоrпrаl tle sciizut) s-

а stllicitat:

9. ()l'cl,trrn(ii гcs;linqi/tlescalifica{i:

Motivul rеs

Dim r 0РG SRL lo! пr 2 Prct mirjrlr:rt

'7. lnl'orma(ia privincl corcspundcl,ca оt'еrtеlоr ctl сегiпtсlс solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепuпtirса
ореrаlоrului

economic

Рrс!ul
of'crtci

(lira'l'Vfi;l,

cantitatc
qi rrnitatc

de mistlrit

Corcspundcrca
cu ссriп{сlе de

calificrrre

Соrеsрuпdеrеtl
сu specitica{iilc

tehnice
l.()1 llг l

l5800000-(l - Divcrse
prodrrse atimentarc

Maxirnos Рап SIII. 1 49445.00 1 +

1.ot ltг ?
t 5 I t ЦlOЦ02._,:_[цIdrцs
!ir: ttгi1,1irlс ацiпlаlL
саrпс ýi nrodtrst, clitl
сагпс

N vali Рrоd SIlI 448l 2.50 l + +-

Dirrrigoг ОРG SRL 54735.00 l +, -|,

Lot rrг j
l5l0()(l0!l-_9 : Ргоdttsе

d-е-lцдЦq_-iщ!ддд,
саrпс si nгodtrsc dilt
(,tl гпс

N vali Ргоd SR[. 3 3 7500.00 I + +

Diпrigог ОРG SRL 409050.00 l + -|-

1.o1 ltг.l
l 52()()0(){)-() - I'cste
пrеолrаtý1.9лsсrче de
Destc

Diпligог ()I'(i SItL l l82j0.00 l +

Viосгis Impex SRL 7l2з3.00 l

Ореrаtllrul ectlnomic I nlitгma(i:r solicitatii Rczmatul rйsрuпsului

Dспumirеа opcriltorului ссопсlm ic

Dim r OI'G SIIL ltlt пr 4 l)rct majtlritt

iildcscalificйrii

I



l0. Motlalitatc:t tle cvltltlarc it of'el,tclor:

Petltrrt tiесаrе lot l
Репtru l1lai l11Llltc lottlri cuttllttlalc гl

I)et-ltгt-t tclate loturilc t l

Alte liпlitйгi privind lllttrlirttl dc lоttrгi сttге pot fl atгibr.ritc accltriir5i оIЪгtапt: llпсliс,ulil

.Itrstillcarca cleciziei dc а llu аtгiЬrri ctltltгactttl ре lottrri:

l1. CritcriuI de atrilruirc rrplicat:

Ргс{trl ccl rnai scazLrt ]
costLrl cel nrai scйzut l:
(]е1 nrai bttn rарогt саlitаtе-рrец г,l

Ccl пlаi bttn гароrt calittttc-cctst t l

iпсliс,tt lottla с:rilеriilа tlc ctll,ibttire clplit-,ctle,s,i сlепttmirсu lоlurilоr u/еrеПlе)

12. lпfоrmа{iа privilld facttlrii cle cvaltlarc aplica{i:

.s,ttt,t cel mcti Ьtlп ruyltlt,I culitctle-cos,l)

13. Ilecvaluaгcir оfегtеlог:

(,ýс l,rl c,tlmplelct ill с,сt.пtl iп cara o/'ertale ач fo.s,I reeyctlttttlc rареl0l)

1.1. inurmacxamini-tri,ct,ltltlйrii si соmраriirii оfсrtсlогtlерusсiпсасlrul рrосеdurii cleatribtlires-a
tlccis:

лtгi brr iгса сопtгасtullri сlс ach izi 1ic prrbl iсi/irсогсlul tti-cadгtt :

Iractorii clc cv:rlu:rrc I Vnloor"l Сiцgl9.1з
Dепumirеа орегаlоrului econclmic l

LщgЦiчl9чl.ч9t
Total

I)etrumire fасtогtrl 1 Ропdеrеа

I)ctlttllrirc tъсtоrul rl роtidегсit
Detlunr i rеа орегаlргulr.ti econonric tr

'Гоtаl

I)et,ltt1,1-t rс fъсtогtrl 1 роtlсlсгсit

I)etltlnr ге lЪсtогLtl tr ропdсгсlt

Motivul rccvaluirii оl'сrtсlоr
Modificйrile opcrate

Dспumirеа
lotului

I)en uпr irea
opcratorului

ectlnonr ic

Cantitate qi

unitatc de
mйsu г:i

I're(ul ttnitar
(firrir'l'VА)

Рrе{ul total
(ffirП 1'VА)

Рrе{чl total
(inclusiv

т\ 4)
l,()ttll 11I "]

l Sl ()()()0()-9 -

!]цgqЦцg tlc огigiпс
апiпrаljl. сlгпс si
rrrtltltlst diп сагtlс

Nivali-I'rod
SRl-

l 4,48l 2.50 {4tl l 2.50 53775.00

85179.()()[-oLLtl ltr ,1

l52(X)()()()-() _: l'estq
пгспагаl ýi сllпsеrrс
(le ncýtt,

Viocris
Imрсх Slll,

l 7l 2зз.0() 7l 23].()0

4

l



Рге{trl ccl rnai scёzr:t l
costul cel mai scйzut гl

(]е1 nlai btrn rароrt calitate-pre1 tl

C'cl пlпi brtn rароrt calitale-cclst L l

iпclic,ct toctle c:t.i.lcriila da ctlt,ibttire ctplic,ule,yi сlепttmirаu ltllttrilu'u/еrеПlС)

l0. Motlalitatca cle cl,altlarc :t оfеrtсlоr:

I)erltru tiесаге lot l
репtгlt mai nrulte lotttri сuпlшlаtс гl

l)ct-ttгt-t toate lo1r"tгile t--l

лltе linritйri рriйпd trlttlriгttl clc lоtLrгi саге pot f-i аtгiЬrritс accltriaýi оfЪr-tапt: llпtliс,ulil

.ltlsti{lcarea decizici сlе а lru irtгibrri сtlIltгасtttl ре lottrri:

l1. Сritеriul de atribtIirc aplic:rt:

l2. IпlЬrmа{iа ргiviпtl tirctrlrii tle cvaltlare aplica(i:

,s,t.tt.t c,cl mчi Ьчп ruylo1,1 calitcttc-c,tlsl)

l J. llесr,аluагса оt'еrtсlоr:

1,Sc t,rl c,tllllpleltt iп c,ctпt! iп c,ctl,a оlёrlеlа еш |il,st reayctltпtla гL,раlаl)

l1. in tlrmа examinitt.io cl,itltlririi si сопrраritrii tlfсrtсlоr tlepusc in ctrdrul рrоссdurii de аtriьuirе s-:r

tl с,с is :

Аlгi ЬLriгса contгactullri с]с ach iziti с prrbl iсit/асогd ul tti-cad гLt:

Pre(ul шlritar
(ftirir'l'VA)

44ftl2.50

l)re{ul total
(inclusiv

TvJ\)
5з775.00

!цg!зiчltuЦчЩ
Total

I)ctlul,t,t rе fасtогtrl 1 I)otlderea

I)etl tttll rс tъсtоrul rr potlderca

I)r,rl rrпеглlогttltri econonttc I-t
'Гоtаl

I)etlttгlr гс fЪсtогr"rl п |'оtrdсгса

]vI otivul rссчirlu i rii оlъrtсltl r
N{od ificй rile opcr:rtc

I're{uI totrrl
(t?rri'I'VA)

Cantitate;i
unitate dc

nrilsu rit

l)епuпr irca
operatorului

ecclnonr ic

Dспumirеа
lotuIui

l.tllLtl tlt ,],

l ý l tl(}t)ll()-9

|'гtrdttsc t|c tlгiцirtс
апimlll:i. с:lгпс si

Viocris
Impex SRl,

7l233.0() 7l 23з.00 85479.00

_1

-t;ltt12.50

SRI.

l52()()()()()-() _- l'cýtc

l)rспагаt ýi сопsсг\е
de ncýtc



l0. Motlalitatea tlе cr,:tluitrc lt оl'сrtсlоr:

Реrllгt-t tiесаrе lot f
рспtгrt tlai tl-tulte lotttri cunlulatc t_r

l)ctrtгit toatc loturilc п

лltе linlitaгi рriйпd ntttlrlгttl сlс lоtlrгi саге ро1 {l atгibtritc accltriasi оf'егtапt: lIпclic,u!il

.ItrstiIrcarea deciziei de tr tru аlгiЬr.ri сопtгасtul ре lotr,rri:

l l. Сritеriul tle atrilruire :rplic:rt:

I)ге{r,rl ccl rnaii scйzLrt l
(]ostr"rl cel mai scйzttt г_l

Сс1 nlai blrn гароrt саlitаtе-рге1 tl
('cl пltli brtn rарогt calitttle-cost t,l

iпсliс,tt ltlttlc c:l.ileriilc cla ttlribttira ctplic,ula.yi сlепttmirаu lоlъtrilоr ufеrспlс)

l2. IпlЬrmа{iа privilrtl factoгii tlс cvaluarc aplica{i:

.s,ctt,t c,el mcti Ьuп rupot,I cttlilctle,cosl)

l J. [lесr,аluагсir оfсг(сIоr:

/,\с t,ct c,tllllyllelt..t itl c,c.tпtl iп c,ctra оjЬrlаlе uч |rl,s,t reeycllttttlc t,cpalol)

l1. in uгпlil cxaminiil.i, cvirltt:iгii si comprrritrii ofertclol,tlepuscin саtlrul рrосеdurii tle atrilrtlirc s-a

ti с,с is:

лlгi bLri гса сопtгасtltl lri cle ach izi 1ie prrbl iсi/асогdulu i-саdгLt :

Puncta.iul calculirtV:rlоаrса din оtЪrt:i

I)crT um irеа орегеttоrul ui ссоllgцliс_!
F':rctorii cle cvaluarc

potrclercitI)crlurtrire Гасtсrгr.ll l

I)etlutllirc tъсtоrtrl п

Det-tumirea operatoгr,rlr"ri economic п

Dепuпrirс [Ъсtогrrl 1

Dепltгllirе fъсtогul п

Motivul rсечаluйrii ot'ertelor
Moditicйrile opcrtrte

Dепumirеа
lotului

l lllLll ttt ]
l 5 l {)(}()l)()_9

l)гodtrsc de огiцiпе
апimаlд. сагпс si
nrtrduse din сагпс

Dепuпrirеа
орсrаtоrчlui

cctlnomic

Cantitate qi

unitate tlе
mitsu rй

Рrе(ul ttnitar
(firir'l'VA)

Рrе{ul total
(f?rrri'l'VA)

l)rctul total
(inclusil,,t\,\)

5з775.()()

85{79.()()

Nivtrli-Prod
Slil

1 448l2.50 "t,ltt l2.50

1,otLrl ltr 4

l 52(Х)()()()-0 - l)estc

ргспаг{t ýi сопstг\с
(l0 ncStc

Viосris
Impcx SIIL

l 7l 2з3.(}() 7l zз3.(lU

l'otal

1

4



дпtllагсit procedrrrii dc achizitic prrlllicй;
lrr tcrlleiLtl агt, 7l alin, 1 Iit (l) Дutttгitаtса соlltгасtапt'l. dirl ргорr,iс irlrtitrtivil. atlLt letlzi ргсlсссiLtга dc аtгiЬLliгс асоtltгасtLt lui de achizitii publicc, dacil ia accasta clecizic 1nainte clc c]ata tгtrпslпitсгii ссltlluпiсаiгiillгiчiпd rtzultаtul

dc calillcaгe ргеч.izutс iп dclcttlnctltalia cle аtгiЬLriгс;J! 9d l l l lldl U Pl gval.1-Ll 1,!j l Il clOc1,1lncllIill la dе аtгl t)Ll lге;

.1}':l1'l'l.*t::',:li']]1iolcГte 
cttt'c:, р.гiп vaklareit inclLlsir itl ргtl1-1iltlсгсtt flllirrlciari. сiсрё9еsс чаlсlаrеа fьпduгiltlг

а locate pentrLr indepl in iгеа cotl tгасttr l tr i de aclr izili i pLrbl ice;a ' -- "-"'','i"
Агglllп(,пtагс: Se itllttlctrza lot пг l t)iчегsс p.odLtsc irlilllспtаrге (piinc)ciill nlclliv с) ni
1rl brl'Il!|ll'lt t, ')L (tllLllU(11,(l l()t IlI l t-'IVеГSС l]l'o0LlSc ilItlllСПtаГС (ptinc1 ciill nlclIiv с) niciLlnLrl dilltre ot'erlarlIi пU аilltгL|nit corrciiliile dc саlitlсагс pгevazLtte ill docLlnlclltalia dc atl,ibLr ir-e.sc lttlLtlcaza Iot пr З Lotrrl rrr l
l )0-9 -

r З LcltLrl пr 3
de tlri :ttrng din rnotiv d) аu fbst depuse numai

indcplirriгca сопtrасttt|ui cle aclrizilii pLrtllice 
"vt El\/vlllv ,.vl'Lt Ч

l5, Iпl'tlrпlаrса орсrltttlrilоr t,ctlnoltrici tIcs;rrc tlcciziile gl,upului clc luсru рсlttгu achizitii:

й;*i,"; Pun SRL

Dепum irea орсrаtоru lui
economic

l)atll lransln itcrii

28,9ý,?92L
28.06.2022
1в.б'вэой*
28,06.2022

2|црý}Oэ?_
28.0(1.2022

йБаоiii,i,.; а; i.;;.; aй.

9_1tl9til
а-tпч il
а -пtаil
йg]!
9:l!!!l ||
e-ttluil

28.06.2022 e-пlctil

luс,ru pettll'tt ctc,hizitii .уе l,ettlizettzii iп с:оп.filrmilulе c:tt рrсt,сtlсrilе ct1.1. З ] ctl Legii пr. ]з t сliп з ittlia
2()l -l pt,ivittcl uc,hi:iriile ptthlic,a1

l6. 'Геrmспul t|e аЕlсрtаrе рспtru iltcIlciercn contrirctultli:

Itl cazul itr сагс r,аlоагса cstiltlatй а ctlntгatctullti
cstc ltrai rrlici dccAt 1lгitgt_tгilс pгerirzLrJe la агt. 2
alin. (3) al I-cgii пг. 1.1l ciill ] itrlic 20l5
pl,il iцс1 лqЦ:aцЦ]с рцЬl!сс
lп cazLtl in саrе ,ч,аlоагеа cstirllatй а ccrtltгactLtit-ti
cstc egalzi sztu t1-1ai пlагс cleclit ргаgtrr.ilс
1lгcrlizl"ttc la агt. 2 aiirl. (3) al Legii rlг, lЗ1 clill
] !ц]i9_20_Щ p_t!ui:LQ Thizitiilc ptrblice

(,\аlсt,lttli let,lllctlttl cle tt,5,1aplctt,a l'e.\:peL'lul. ('ttlc,t,tlttrect lеt,tпапаltlt. 1ll.al,cizt.tle cle Legect пr, lз ] tliп з ittlia
2()l5 privitlcl ac,hi:iliila pulilic,a, iпc,ltt.sit, ct lсt,пtепсlrlr cla t-t,у,lа1)l(tге, ,\е efaL,lllauzй iп сопfrlt,пtilсtlе c,t.t

l 7. Соп trасtu l rle ach izi{ic/rrctl гсl u l-cirtl ru iп с ltcriat:

Ш О ,it., in cizi,r iга,-,r,",-,it".ii иin-,i,il.n,ii ргirl
nli,jltlacc сIссtгопiсе si/sirLr 1itx t l
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.  1  din  08.07.2022. 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante DIRECȚIA EDUCATIE  A CONSILIULUI 
RAIONAL CRIULENI 

Localitate Or. Criuleni  
IDNO 1007601010068 
Adresa Bd. Biruinta 12 
Număr de telefon 024822404 
Număr de fax 024822404 
E-mail oficial  cojocaricspcrio@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  Ungurean Ala,  Cojocari Elena, 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Foi de odihnă (Servicii de alimentare si cazare a 
copiilor in taberele de odihnă ) pentru sezonul estival 
2022 

Cod CPV   
55200000-2 - Campinguri şi alte tipuri de cazare decât 
cea hotelieră 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

 

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

Nr: 21057440 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1654013756895 
Data publicării: 31.05.2022 Ora: 09:00 

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

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

X Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://criuleni.educ.md/planul-de-achizitii/ 

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 X 
Licitație electronică   □Catalog electronic 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 953 000 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: NU S-A SOLICITAT. 

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654013756895
http://criuleni.educ.md/planul-de-achizitii/
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: NU S-A OPERAT. 

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  09:00), au depus oferta 2 (doi)ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. OLCRISCOM SRL 1008600007826  Ogor Aliona 
2. ZIMBET SRL 1004600050765 Vasile Cazac  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

OLCRISCOM 
SRL 

ZIMBET SRL   

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

prezentat prezentat  

Documente de calificare 
Cerere de participare  prezentat prezentat   
Declaratii privind 
valabilitatea ofertei,termen 
de valabilitate al ofertei se 
solicita 30 zile 

prezentat prezentat   

Certificat /Decizie  de 
înregistrare a intreprinderii  

prezentat prezentat   

Extras din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice  

prezentat prezentat   

Certificatul privind lipsa 
sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public 
national, eliberat de catre 
Serviciul Fiscal de Stat 

prezentat prezentat   

Declaratie privind lista 
principalelor livrari/prestări 
efectuate în timp de 3 ani 
de activitate, ofertantul va 
avea minim 3 ani de 
experienta specifia in 
prestarea serviciilor 
similar 

prezentat prezentat   

Certificat de atribuire a 
contului bancar  

prezentat prezentat   

Autorizaţia sanitara de 
funcţionare/notificare 

prezentat prezentat   

Autorizație sanitar- prezentat prezentat   
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veterinară de funcționare  
 
Proiectul programului 
distractiv-educativ, sportiv 

prezentat prezentat   

Meniul-model  
 

prezentat prezentat   

Schema de încadrare a 
personalului în taberele de 
odihnă şi întremare a 
sănătăţii copiilor  

prezentat prezentat   

 
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 OLCRISCOM SRL 2 299.00 700 buc + + 

ZIMBET SRL 2 299.00 700 buc + + 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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 
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13. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Luând în consideraţie: 
a) identitatea ofertelor prezentate de SRL „Olcriscom” şi SRL „Zâmbet”, depuse  la licitaţia 
nr.21057440 „Foi de odihnă (servicii de alimentaţie şi cazare  în taberele  de odihnă  pentru copii în 
sezonul estival 2022), publicată MTenderMD https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654013756895 ,  după crtiteriul „preţul cel mai mic”,  
b) lipsa legăturilor de rudenie, a motivului şi a  probelor de înţelegere între ofertanţi, 
c) lipsa interesului şi a impactului de favorizare/defavorizare a unui sau ambilor ofertanţi, 
d) termenului specific  restrâns /rămas al  perioadei de vară pentru odihna organizată a copiilor în 
taberele  de odihnă pentru copii,  
e) riscul de nevalorificare a surselor financiare alocate pentru odihna de vară a copiilor în cazul 
extinderii perioadei de licitaţie, 
în interesul major al copiilor de a profita de condiţii oportune şi relevante de odihnă în taberele de 
odihnă pentru copii,  în perioada estivală ramasă (lunile iule şi august, 2022),   Comisia de licitaţie a 
Direcţiei Educaţie  d e c i d e: 

A considera învingătoare ofertele de acordare a serviciilor de odihnă pentru copii (alimentaţie 
şi cazare) în taberele pentru copii, cu procurare  a unui număr egal de foi de odihnă,  inclusiv:  

1. SRL „Olcriscom”, cu oferta de 424 de foi de odihnă, preţ unitar de 2299 de lei, în sumă totală 
de  974776 de lei, pentru perioada de 10 zile şi 9 nopţi;   
2. SRP „Zîmbet”, cu oferta de 424 de foi de odihnă, preţ unitar 2299 de lei, în sumă totală de  
974776 de lei, pentru perioada de 10 zile şi 9 nopţi;   
cu anunţarea  ofertanţilor. 
 

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) 
 OLCRISCOM 

SRL 
424 buc 2 299.00 974 776.00 974 776.00 

ZIMBET SRL 424 buc 2 299.00 974 776.00 974 776.00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

OLCRISCOM SRL 30.06.2022 olcriscomsrl@mail.ru 
ZIMBET SRL 30.06.2022 ursu_sl@mail.ru 

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

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

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

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

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

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/acord

ului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

OLCRISCOM 
SRL 

Cu capital 
autohton  

18 08.07.2022 55200000-2 974776,00 974776,00 31.12.2022 

ZIMBET SRL Cu capital 
autohton  

19 08.07.2022 55200000-2 974776,00 974776,00 31.12.2022 

 

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                           Ungurean Ala 
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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.08 din 08.07.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 
Localitate Or.Telenești 
IDNO 1003606150040 
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 
Număr de telefon 079113054 
Număr de fax 025822448 
E-mail oficial  srtelenesti@ms.md 
Adresa de internet srtelenesti.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru a II jum 
anului 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri 
poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri,cu 
condiția ca valoarea estimativă a achiziției să nu 
depășească 800 000,00 de lei. 

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

Nr:  21058519 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1655410810577 
Data publicării:16.06.2022 

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: 
srtelenesti.md/planul-de-achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:15.06.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 527 000,00 lei fara TVA 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655410810577
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 24.06.2022, ora 18:00), au depus oferta 9 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Andrei Grigoras 
2. SRL Lapmol 1002600024308 Nastase Dumitru 
3. SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
4. SC ,,Brodetchi'' SRL 1004606001297 Brodetchi Ion 
5. V A Struc SRL 1003602028938  V.A Struc 
6. SRL Nobil Prest 1010600021038 Calugher Vadim 
7. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719 Alexei Agrici 
8. CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Morari Victor 
9. Proaspat Prod SRL 1012600008914 Viorel Iacovet 

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

Denumire 
document 

  Denumirea operatorului economic      
SA 

Fabric
a de 
unt 
din 

Flores
ti 

SRL 
Lapmol 

SRL 
BAGU
ETTE 

SC 
,,Brodet

chi'' 
SRL 

V A 
Struc 
SRL 

SRL 
Nobil 
Prest 

SC 
”VILL
A 
PROD
OTTI” 
S.R.L. 

CC 
"Nivali

-
Prod"S

RL 

Proa
spat 
Prod 
SRL 

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

     

Propunerea tehnică prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezen
tat 

  prezen
tat 

 

Propunereafinancia
ră 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezen
tat 

  prezen
tat 

 

DUAE prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezen
tat 

  prezen
tat 

 

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezen
tat 

  prezen
tat 

 

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 
în conformitate cu 
prevederile legale 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Certificat pentru 
confirmarea 
capacităţii 
executării calitative 
a contractului de 
achiziţie 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Certificat sanitar 
veteinar ( pește) 

         

Certificat de 
conformitate 
/Declarația de 
conformitate 
(pentru produsele 
lactate ) 

prezenta
t 

prezenta
t 

       

Certificat de 
conformitate (carne 
carne de 
vita,pasare,crenvust
i) 

       Prezen
tat 

 

Certificat de 
calitate (pentru ouă) 

  Prezent
at 

      

Certificat ce atesta 
calitatea produsului 
(pentru celelalte 
produse alimentare: 
cum ar fi 
crupe,condimente,c
onserve si altele.) 

  Prezent
at 

      

Certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranța 
alimentelor 

prezenta
t 

prezenta
t 

Prezent
at 

  prezenta
t 

 Prezen
tat 

 

Autorizatia sanitar-
veterinara de 
functionare a 
depozitului 

prezenta
t 

prezenta
t 

Prezent
at 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Autorizatia sanitar-
veterinara pe 
unitate de 
transport/sau 
pasaport sanitar a 
transportului 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Certificat de 
efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, 
contribuţiilor 
eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Certificat de 
deţinere a 
abatorului, ori 

       prezen
tat 
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contract cu 
deţinătorul 
abatorului.(Obligat
oriu pentru carnea 
de pui  ,de vitel) 
Pentru produsele de 
panificare, 
certificate de 
calitate si de 
provenienta a 
materiei 
prime(faina,griu) 

   prezenta
t 

 prezenta
t 

   

Pentru produsele de 
panificare,Certificat 
de detinere a 
Laboratorului 
Atestat 

   prezenta
t 

   prezen
tat 

 

IMPUTERNICIRE: 
Pentru 
reprezentarea 
Institutiei si 
semnarea actelor in 
baza Semnaturii 
Electronice la 
procedurile de 
Licitatie Publica 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Livrarea şi 
descărcarea 
produselor 
alimentare se face 
de către OE cu 
cantitatea strict 
solicitată conform 
comenzilor (zilnic, 
săptămînal şi 
lunar). 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

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. 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 

 

Certificat privind 
deţinerea unui cont 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

prezenta
t 

 prezenta
t 

 prezen
tat 
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bancar 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
 
Lotul 1.Lactate 

   + + 
SRL Lapmol 165 000    

 SA Fabrica de unt 
din Floresti 

171 999,90    

Lotul Nr.2 
Crupe 

V A Struc SRL 72 723,10   + + 
SRL Nobil Prest 73 423    

 SRL BAGUETTE 80 742,40     
Lotul Nr.3 
Diverse produse 

SRL BAGUETTE 89 656,99  + + 
SRL Nobil Prest 89 657    

Lotul Nr.4 
Produse de 
patiserie 

SC ,,Brodetchi'' SRL 86 832   + + 

Lotul Nr.5 
Peşte 

     
     

Lotul Nr.6 
Produse din 
carne 

CC "Nivali-
Prod"SRL 

104 399,75  + + 

 
SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L. 

104 400    

 Proaspat Prod SRL 116 690,80    
 SRL Nobil Prest 117 983,33    

* 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] 
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

 
Lotul 1.Lactate 

SRL 
Lapmol 

  165000,00 179640,00 

Lotul Nr.2 Crupe V A Struc 
SRL 

  72723,10 87072,70 

Lotul Nr.3 
Diverse produse 

BAGUETT
E 

  89656,99 106000,88 

Lotul Nr.4 Produse 
de patiserie 

SC 
,,Brodetchi'' 
SRL 

  
86 832,00 93 800,00 

Lotul Nr.5 
Peşte 

     

Lotul Nr.6 
Produse din carne 

CC "Nivali-
Prod"SRL 

  104399,75 125279,70 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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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 Fabrica de unt din Floresti 29.06.2022  e-mail 
SRL Lapmol 29.06.2022 e-mail 
SRL BAGUETTE 29.06.2022 e-mail 
SC ,,Brodetchi'' SRL 29.06.2022 e-mail 
V A Struc SRL 29.06.2022 e-mail 
SRL Nobil Prest 29.06.2022 e-mail 
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 29.06.2022  e-mail 
CC "Nivali-Prod"SRL 29.06.2022 e-mail 
Proaspat Prod SRL 29.06.2022 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 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/acord
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit
ate al 

contract
ului/acor

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SC 
,,Brodetchi'' 
SRL 

Cu capital 
autohton 

79 
08.07.2022 

15800000-6 
86 832,00 93 800,00 

31.12.22 
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CC "Nivali-
Prod"SRL " 

Cu capital 
autohton 

80 08.07.2022 15800000-6 
104 399,75 125 279,70 

31.12.22 

SRL Lapmol Cu capital 
autohton 

81 08.07.2022 15800000-6 
165000,00 179640,00 

31.12.22 

SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

82 08.07.2022 15800000-6 
89656,99 106000,88 

31.12.22 

V A Struc 
SRL 

Cu capital 
autohton 

83 08.07.2022 15800000-6 72723,10 87072,70 31.12.22 

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

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 

 
 

Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

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

 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 12__din 08.07.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Ulmu 
Localitate s. Ulmu 
IDNO 1008601000972 
Adresa s.Ulmu, r-n Ialoveni 
Număr de telefon 026847238, 026847236, 069645737 
Număr de fax  
E-mail oficial  primariaulmu@gmail.com, 

nani.margareta@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

BÎrcă Veronica 

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 Beton preparat , cu livrare la locul destinației - 
marca C 20/25 cu prundiș concasat, Piatră 
spartă de calcar 20-40 M300, cu livrare la locul 
destinației   

Cod CPV 44100000-1 
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: Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1655462614344 
Link-ul:           
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655462614344 
Data publicării: 17.06.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 542000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  18.06.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garanție pentru ofertă 

Întrebare: De garanție pentru ofertă nu este nevoie? 
Expunerea succintă a răspunsului  Nu. Nu se aplica 
Data transmiterii 20 iunie 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 27.06.2022, ora___9:00___), au depus oferta _7__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

Lotul 
1 

EUROACCENT SRL 1008600046155 Golubenco Ion  
K1 BETON SRL 1017600034464 Kalay Elena 
S.C. BETON SERVICE S.R.L. 1005600019705 Onica Vladimir 
Laridan Lux SRL 1012600003838 Tarita Roman 
Service Tulis SRL 1008600055838 Lucian Birnaz 

Lotul 
2 

CATADENI-LUX SRL 1003605003769 Chilaru Gicu 
Laridan Lux SRL 1012600003838 Tarita Roman 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
EUROACCENT 

SRL 
K1 

BETON 
SRL. 

S.C. 
BETON 

SERVICE 
S.R.L 

Laridan 
Lux SRL 

Service 
Tulis 
SRL 

CATADENI-
LUX SRL 

Laridan 
Lux SRL 

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

Propunerea 
tehnică 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

Propunerea 
financiară 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  
Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz) 
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Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Oferta 
  

Prezentat  Prezentat  Prezentat   Prezentat  Prezentat   

Specificația 
tehnică 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

Specificația 
de preț 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

DUAE 
 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

Dovada 
inregistrarii 
persoanei 
juridice 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

Certificat de 
efectuare 
sistematică a 
plății 
impozitelor 

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

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

Prezentat Prezentat Prezentat  Prezentat Prezentat  

Certificat 
privind 
detinerea 
unui cont 
bancar 

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 
Lot 1 EUROACCENT SRL 393 615,00 285 m3 + + 

K1BETON SRL 397 660,00 285 m3 + + 
S.C.BETON 
SERVICE S.R.L. 

408 490,00 285 m3 + + 

Laridan Lux SRL 408 500,00 285 m3   
Service Tulis SRL 416 100,00 285 m3 + + 

Lot 2 CATADENI-LUX 
SRL 

118 091,25 405 tone + + 

Laridan Lux SRL 118 125,00 405 tone   
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

Lotul 1 
 
29.06.2022 

EUROACCENT SRL,  prezentarea 
formularul ofertei 
(F3.1) și specificația 
de preț (Anexa 23) 
după rezultatele 
licitației electronice 

 A transmis formularele 

Lotul 2 
 
29.06.2022 
 

CATADENI-LUX SRL prezentarea 
formularul ofertei 
(F3.1) și specificația 
de preț (Anexa 23) 
după rezultatele 
licitației electronice 

A transmis formularele 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Lot1 K1BETON SRL A prezentat oferta cu prețul mai mare decât alți 

participanți 
S.C.BETON SERVICE S.R.L. A prezentat oferta cu prețul mai mare decât alți 

participanți 
Laridan Lux SRL A prezentat oferta cu prețul mai mare decât alți 

participanți 
Service Tulis SRL A prezentat oferta cu prețul mai mare decât alți 

participanți 
Lot2 Laridan Lux SRL A prezentat oferta cu prețul mai mare decât alți 

participanți 
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: 

(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) 
Beton preparat 
, cu livrare la 

locul 
destinației - 

marca C 20/25 
cu prundiș 
concasat,  

EUROACCENT 
SRL 

285 m³ 1381,10 393 615,00 472338,00 

Piatră spartă de 
calcar 20-40 
M300, cu 
livrare la locul 
destinației 

CATADENI-
LUX SRL 

405 tone 291,58 118091,25 141709,50 

 
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  
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K1BETON SRL 01.07.2022  SIA RSAP, e-mail,  
S.C.BETON SERVICE S.R.L. 01.07.2022  SIA RSAP, e-mail,  
Laridan Lux SRL 01.07.2022  SIA RSAP, e-mail,  
Service Tulis SRL 01.07.2022  SIA RSAP, e-mail,  
Laridan Lux SRL 01.07.2022  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 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 

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 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

EUROACCE
NT SRL 

Capital 
autohton 

36 08.07.2022 44100000-1 393615,00 472338,00 31.12.2022 

CATADENI-
LUX SRL 

Capital 
autohton 

37 08.07.2022 44100000-1 118091,25 141709,50 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) 



7 
 

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: 

__________Druceanu Veaceslav____________                               __________________________ 
                                  (Nume,Prenume)                                                                                                                                   (Semnătura) 
                                                                                                                                                                                                                     L.Ș. 
 



model-tip

DARE DE S]DAMA

de.atribuire a contractului de achizitii publice !
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 77 122 din 1r.07.2022

1. Date cu privire l:r autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la pro,cedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primaria or.Sinsera
Localitate MunL. Chisinau or. Sinsera
IDNO 1007601010596
Adresa or.SiLngera str,3 1 August nr.22
Numir de telelbn 022.41.30.41,069664581
Numir de fax 022 41 30 68
E-mail oficial contabilitateasinsera(amail.ru
Adresa de internet
PersoanaL de contact (nunte, pt'enume, teleJbn,
e-ntail)

Rusu Cristina

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi lLicitalie deschisd
rAltele: [Indicatil

Procedura de a chizitie repetati (dupd caz) Nr: 2l 1 05637 2, ocds-b3wdp1 -M D-1 652354963937
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucrlri I

Obiectul achizi{iei
Lucr:iri de constructie a unui scuar/parc, din s.Dobro
gea, municipiul Chisindu. Constructia si instalarea un
ui teren de joaca pentru copii, s Dobrogea, in interior
ul scuarului/parcului.

Cod CPV 45200000-9
Expunerea rnotivului/t,emeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor prctceduri decat licitatia
deschisd)

COP

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gr?!,/no

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 652354963937

Link-ul: ocds-b3wdp 1 -M D-1 652354963937

Data public driil2.0 5 .2022
Platforma de achizitii pubrlice utilizati r aclhizitii.mr!; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de intenfie publicatt in BAP (dupd caz) Data:

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

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizi{ie
rLicitatie electronicd rCatalos electronic

Sursa de finan!are rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: fBuget Locall

Valoarea estimati (le'i, fdr,i TVA) 1 6',15'182

I



3. Clarificlri privind documenta{ia de atlribuire:

(se va completa in cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. pflnd la termenul-limit[ (data 23.05.2022, ora 15:00), au depus oferta 4 ofr;rtan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare, qi aferenterDUAE prezentate

de citre operatorii economici:

Dolo snlioifirii nlqrifi cirilor 26.05.2022
IDEAL CRISLUCI SIRLDenumirea operatorului economic

Expunerea succint[ a solicitlrii de

clarificare
Justificarea pretului

ExDunerea succintl a rdspunsului Grupul de lucru a acceptat justificarea pretului'

Data transmiterii 26.05.2022

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
Fndicali sursa utiliz,ztd gi data ptvSlicdriil

Termen-limitl de depunere ;i deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[Indicali numdrul de zile]

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
adminisrtratorii

I IDEAL CRISLUCI 020608000025

a SA PASC-CON 003600 I 0208 1

3. Adrika 00460001 4363

4 SCARTEH SRL 013600018440

Denumire document
Denurnirea operatorului economic
IDEAL

CRISLUC
I

SA.

PASC-
coN

Adrika SCAR
TEH
SRL

Documentelle ce constituie oferta
(Sc t'a consmna prin; pre.::t'ntat. nepr('zL'nlal. rytL!9!!-\l'u.t&t 

-Proounerea tehnicd prezentat prezental prezental prezentar

Propunerea financiara prezentat prezentat prezental prezentat

DUAE prezentat pr9zentat prezentat prezental

Garanlia pentru oferld
(dupd caz)

prezentat prezerltal prezenlal prezentat

Docum,ente de calificare
Se va consntna prin; pre'zenlat, nep'rezlrt]plrt'ttt ,::9!l!lryll49

DeclaraJie privi nd valabilitatea
ofertei

prezentat preze ntat prezental prezentat

Certificat de efectuare
sistematictr a pl[]ii impozitelor,
contribufiilor eliberat de

Insnectoratul Fiscal

prezental prezentat prezental prezentat



Demonstrarea experieu fei
operatorul ui economic in
domeniul dc activitate afereut
obiectului contractului cc

urmeaz[ a fi atribuit

pfezenrar prezentat nu
corespuntle

prezentat

Recomandtrri pen tru c0ntractele
prezentate pentru demonstra rea
exDerientei similare

prezental prezental prezentart prezental

Lucrdrile executate in ultimul a,n

de activitate
prezentat prezenrar prezental. prezental

Demonstrarea accesului ln
infrastructura/mijloacele indicate
de autoritatea contracttrnt[, pe
care aceasta le considcrtr
necesare pentru indeplinirca
contractului ce urmeazli a fi
atribui t

prezental prezental prezental prezentat

Demonstrarea accesului la
personalul necesar pentru
indeplinirea corespunziitoa rc a

obiectului contractului ce
urmeazl a fi atribuit (personalul
de specialitate care va aLvea utr rol
esential in indcplinirea acestuial

prezentat prezenrar prezental. prezental

Certificatul de atestarc tehnico-
profesionalI a dirigintclui de

$an tier

prezental prezentat pfezental:. prezental

Nlanualul Calitdtii Drezentat orezentat Drezental Dtezental
Lista subconf ractantilor $i
partea/ptrrfile din contract care
suntindeolinite de ctrtre accstia

prezentat prezentat prezental prezentat

Informafie orivind asocierea Drezentat Dfezentat Drezental prezentat

Aviz pentru participare la
licita{iile publice de lucrtrri din
domeniul construcfiilor gi

i nsta la tii lor

prezentat prezentat prezental prezentat

Perioada de garantie a lucrarilor Drezentat Drezentat Drezenlal prezentat

Declara{ia privind confirmarea
identitlfii beneficiarilol efectivi qi

neincadrarea acestora in situafil
condamndrii pentru pa rticiparr:a
la activitdfi ale unei organizafii
sau grupdri criminale, pentru
corupfie, fraudtr Ei/sau spdlare de
bani

ptezenlal prezental prezental ptezenlal

Extras din Registrul de stat al
pcrsoanelor juridice em is de
Aecntia Servicii Publict:

pfezenlal prezentat prezenlal pfezentat

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de cttribuire ;i se va consemna prin: prezantat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul ,afost )orezentat, dar nu corespundecertinlelor de calificare))

7. Informa{ia ;rrivind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operat0rului

ec0nonnic

Pre{ul
ofertei

(fbfa rvA)*
Cantitate ;i
unitate de
mIsurI

Corespunder
ea cu

cerinfele de
calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot

Lucrlri de
construc{ie a
unui scuar/parc,
din s.Dobrogea,
m unicipiul
ChiqinIu.
Construc{ia Ei

instalarea unui
teren de joaca
pentru copii, s

IDEAI,
CRIS[,UCI

I 094 972,01 1 I caiet de

sarcini
+ +

SiA PASC-CON | 276 57t,00 1l caiet de

sarcini
+ +

l\drika I 349 573,33 1l caiet de

sarclnt
+ +

S}CARTEH SRL I 409 989.17 l/caiet de

sarc lnl
+ +

a
J



Dobrogea, in
interiorul
scuarului/parcu I

ui.

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

teinice,, , se va consemna prin: ,, * " in cazul coresl underii ;i prin ,, -" ilt cazul necorespunderii)

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

cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii,/desca lifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelorl

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

loturi:

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

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

indica toate uiteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl R.e:rm:atul rdspunsului
operal;orului economic

26.05.2022 Ideal Crisluci SRL JuLstificarea pretului Grupul de lucru a acceptat

i ustificarea pretului.

Factorii de evaluare Valoarea din ofc'rti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

4



13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reeval uflrii o,fertelor
Modificdrile onerate

14. In urma examiniri, evaluirii;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractulu i de achrzili e publ i calaco rdului - cadru :

Anularea procedurii de achiziJie publica:

:.
ln temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

(lnformarea operatoril,or economici implicali in procedura de cltribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizi[ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. ]31 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a;te,ptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misurl

Pre(ul unitar
(fir5 T!'A)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucriri de construc{ie a unui
scuar/parc, din s.Dobrogea,
municipiul ChiginIu.
Construc[ia gi instalarea unui
teren de joaca pentru copii, s

Dobrogea, in interiorul
scua rului/parcu I ui.

Ideal
Crisluci SRL

1l caiet de

sarcini
094 972,01 | 094 972,01 I 313 966,02

Denumirea operatorului
economic

Data transmi;terii Modalitatea de transmitere

IDEAL CRISLUCI 09.03.2022 i d i al cr i s I uc i@gm a i,l. c om

SA PASC-CON 09.03.2022 pasc con@mail.ru
Adrika 09.03.2022 ninacovas@mail.ru
SCARTEH SRL 09.03.2022 ar c adi e i gn at ov @gntai l. c o m

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. tr31 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

,/ tl 6 zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice

Ei/sau fax r

Z II zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau far I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este esald sau mai mare decdt pragurile

tr 1 1 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



1 t6 tile in cazul netransmiterii comunicdrii
rin miiloace electronice Si/sau fax n

pt"uat.tt" la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din

3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

(Setectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
'2015 

piivind achiziliili pibtttt, iiclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitotut I (Calcutarea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)-

17 . C ontr actul de achlr,i[ie I aco rd u l- c a d ru incheiat :

Denumirea
operatorului

economi<:

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod (lPV
Valoarea contractulrr i Termen de

valabilitate al
contractului,/aco

rdului-cadru

IDEAL
CRISLUCI

11 t))
tt.07.22

45200000-
9

| 094 972.01 I 313 966.02
31.r2.2022

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

contractului/contractelor indicate afist respectat (exceptilnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestagiilor Ei/sau

recepliondrii rapoartelir de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu{ionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de aihizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

L.$.



DARE DE SEAMA

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

de anulare а procedurii de atribuire V

Nr. l din 11.07.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autorititii contractante I.Р."Саmеrа de Stat pentru Supravegherea Маrсёrii"
Localitate mun.chisinбu
IDNo l 00460000891 7

Adresa str.Constantin Тбпаsе,7
Nчmйг de telefon 022 242254
Nчmir de fax 022 242254
E-mail oficial office@cssm.md
Adresa de internet www.cssm.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Balaban |пgа, 022 244 3 8З, i n ga. balaban@cssm. md

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate VСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеfчri пLicitalie deschisй
oAltele: flпdicalil

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatй (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вuпuri п servicii п Luсrбri v

Obiectul achizi{iei Lucrйri de rераrаliе а oficiilor IP "CSSM"

Cod СРV
4545з l 00-8

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tп cazul aplicdrii altor
pr о с е dur i de с dt l icital ia de s с his d)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guуеrпаmепlаl www. mlепdеr. qоv. md)

Nr: ocds-b3wdp l-MD-1 655985913887
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l -

MD_l6559859lз887

Data рчЬ l iсirii: 2З .06,2022
Platforma de achizi(ii publice utilizatf, V achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizilie пLicitalie
еlесtrопiсд псаtаlоs electronic

Sчrsа de fiпап[аrе пBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе: vAlte surse: Виgеt propriu

Vаlоаrеа estimati Qei, fdrd ТVД) б84 909,90



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa iп cazul tп care au fost solicitate сlаrфсdri)

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп сqzul iп care au fost operate mоdфсdri)

б. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici :

(Iпfоrmа|iа priviпd deпumirea dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire qi se va сопsеmпа рriп: prex,eпtat, перrех,епtаt, па соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепlаt, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))

7, lnforma{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Data solicitirii clarifi сйrilоr 24.06.2022
Denumirea operatorului economic
Exprrnerea succintй а solicitйrii de clarificare Solicitare de publicare а rechizitelor Ьапсаrе in vederea

perfectбrii garantiei рriп trапsfеr la contul autoritatii
contractante,

Ехрчпеrеа succintй а rispunsului Potrivit сеriп{еlоr stabilite in рсt.lб din Anun{ul de
participare, se ча prezenta Garan{ia emisё de о Вапсi
Соmеrсiаlё acreditatё in RM, сопfоrm Anexei пr.9 din
Caietul de sаrсiпi, сопfirmаti рriп aplicarea semnйturii
electronice al ofertantului.

Data transmiterii 24.06,2022

Rezumatul modifi сirilоr Modificarea factorilor de ечаlчаrе
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupd caz)
Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

5. Pini la termenul-Iimiti (data _07.07.2022, оrа_12_:_00_), ач depus oferta _0_ ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1

Dепчmirе dосumепt
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

Ореrаtоr
economic l

Ореrаtоr economic
2

Ореrаtоr economic
3

Ореrаtоr economic
n

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

Рrорчпеrеа tеhпiсб
рrоDчпеrеа fiпапсiаrй
DUAE
Gаrап{iа репtrч оfеrtб
(dupd caz)

Dосчmепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаl, пu соrеsрuпdе

Document l

Document п

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fбrё ТVА)+

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа
сч cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice

2



Lot l ореrаtоr economic 1

Ореrаtоr economic п

Lot n ореrаtоr есопоmiс l
ореrаtог economic п

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе se vа iпdica preyul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespllпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specifica|iile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritйli sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite iп documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйspunsului ореrаtоrчlчi
economic

9. Ofertanlii respingi/descalificali:

Dепчmirеа оDеrаtоrчIчi economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica\iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

РrеJчl cel mai scazut tr

costulcel mai scazut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor afereпte)

l2. lnforma{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care au.fost atribuile tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic п Total

Denum rе factorul l Ропdеrеа
Denum rе factorul п Ponderea

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:



(Se va completa tп cazul tп care ofertele au fost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаlчirii оfеrtеlоr
Modificirile ореrаtе

14. in чrmа examiniri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 7 l alin. _l_ lit _а)_.

Аrgчmепtаrе: _пч а fost dерчsё nici о ofena

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

(Selecla|i tеrmепul de asteptare respeclal, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l3l diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a:lteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
сu prevederile TITLULUI Il/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii
Моldоvа).

l7. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate qi

unitate de
mflsчri

Pre{ul чпitаr
(IЕrй ТVА)

Рrе{чl total
(fЕrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail, fax,
Dostd. elcl

1б. Теrmепчl de a9teptare репtrч incheierea contractului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
mai mici decAt pragurile prevёzute la аrt. 2 alin. (3)
al Legii пr. 13 l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazultransmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П l l zile iп cazulnetransmiterii соmчпiсirii рriп
miiloace electronice si/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile prevбzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. l3 l din 3 iulie 20l 5 privind
achiziliile publice

П 1l zile in cazultransmiterii соmuпiсёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П lб zile in cazul netransmiterii соmчпiсбrii рriп
miiloace electronice si/sau fax в

I)епчmirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului теrmеп de valabilitate

al
сопtrасtчlчi/асоrd ului-

cadruf{rй
тчА

inclusiv
тчА

4



18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dald se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufosl aplicale crilerii de durabilitale si s-a iпсhеiаl
сопtrасl/соппасlе репtru lot/loturi репlru care aufost aplicale crilerii de durabilitate)z

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(Dд/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicayi sumа сu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lоtчlЛоtчrilе pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzul о

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raporl calitate-prey о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost о

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare pentra iпсhеiеrеа
contractului/contractelor iпdicate а fost respectal (ехсерfiпd cazurile prevdzute de arl. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13l diп 3 iulie 20I5 priviпd achiziyiile publice ), precum;i сd tп cazul depuпerii contesta|iilor si/sau
rесерliопdrii rapoortelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе;i sоlu|iопаlе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de luсru репtru achiai|ii сопtirmd corectiludinea desfisurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului  
privind achiziționarea generatorului (120 kW), str. Salcîmilor, 28  

(inclusiv a proiectării și montării) 
 

Nr. 126/22 din 11.07.2022         

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 

Bunuri 

Obiectul achiziției Generator (120 kW), str. Salcîmilor, 28 
(inclusiv proiectare și montare) 

Cod CPV 31122000-7 
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-1657195891101 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657195891101?tab=contract-
notice  
Data publicării: 07.07.2022 

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) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 274 025,00 

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-1657195891101
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195891101?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195891101?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195891101?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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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării 
clarificărilor  

8 iulie 2022, 10:29 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Conform legii se face proiect, dupa care achizitia. Cum ati 
alocat banii pe proiect si lucrari de montare fara proiect de 
executie? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru 
montarea generatorului (100kW) la oficiul str. Salcîmilor, nr. 
28 urmează a fi derulată separat, iar ulterior, în baza 
proiectului, va fi inițiată achiziționarea generatorului, inclusiv a 
serviciilor de montare a acestuia. 

Data transmiterii 11 iulie 2022, 13:10 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică. 

5. Până la termenul-limită (data 19.07.2022, ora 09:00), a depus oferta un ofertant: nu se 
aplică. 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

- 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Procedura de achiziție 

se anulează până la 
expirarea termenului-
limită de depunere a 

ofertelor. 

Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

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 - 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 

Procedura de achiziție 
se anulează până la 

expirarea termenului-
limită de depunere a 

ofertelor. 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
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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 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, 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 
*Dispunerea de personal calificat și certificat în domeniul proiectării, 
montării și conectării la rețeaua electrică - Declarație privind 
personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, 
completată conform Anexei nr. 14 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 
copia Declarației și a certificatelor 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 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor 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 
*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 
*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 
 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică. 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Generator (120 kW), str. Salcîmilor, 28 (inclusiv proiectare și montare) 
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1.1 Servicii de proiectare 
pentru montarea 

generatorului (100kW) la 
oficiul str. Salcîmilor, 

nr. 28 
- - 

serviciu  
- 

 
- 

1.2 Generator (100kW) 
pentru oficiul din str. 

Salcîmilor, nr. 28 

1 buc. 

1.3 Servicii de montare și 
conectare la rețeaua 

electrică 

serviciu 

 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

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: nu se aplică. 
 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Generator (120 kW), str. Salcîmilor, 28 (inclusiv proiectare și montare) 

1.1 Servicii de 
proiectare pentru 

montarea 
generatorului 

 
Procedura de achiziție se anulează  
până la expirarea termenului-limită  

de depunere a ofertelor. 
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(100kW) la oficiul 
str. Salcîmilor, 

nr. 28 
1.2 Generator 

(100kW) pentru 
oficiul din str. 

Salcîmilor, nr. 28 
1.3 Servicii de 

montare și 
conectare la rețeaua 

electrică 
 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
1. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se 
anulează procedura prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea generatorului (120 
kW), str. Salcîmilor, 8 (inclusiv a proiectării și montării). 
Argumentare: Au fost constatate abateri ale autorității contractante care afectează rezultatele 
procedurii de atribuire a contractului. Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru 
montarea generatorului (100kW) la oficiul str. Salcîmilor, nr. 28 urmează a fi derulată separat, 
iar ulterior, în baza proiectului, va fi inițiată achiziționarea generatorului, inclusiv a serviciilor de 
montare a acestuia. 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
- - - 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 

Denumi 
rea  

operatoru 
lui  

economic 

Întreprin 
derea  
cu ca 

pital au 
tohton/  

cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
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 inclusiv 
TVA 
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- - - - - - - - 

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: 15. - 

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 
 
 



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 07 din I I .07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denum irea autoritltii contracfa nfe I.M.,,PIATA CErytRALA"
lnun.Chiqindurrocautate

IDNO I UUJ600056726
Adresa mun.L htsrndu. str.M Varlaarn 61
Numir de telefon 022271 599
Numir de fax 022 277 924

achizitii .pi atac e ntr al a@, grya i I . c o mE-mail
Adresa de internet
Persoana de contact Vornovan Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii 4e atribuire aplicate Cererea ofertelo r dealef u ri
Procedura de achizifie repetatl (dupd caij
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucriri

Obiectul achizifiei Lucrdri de instalare a sistemului de iluminare a
pavilionului pielei din str.Carbunari, 9, mun.Chiqindu
(inclusiv materiale)

Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
-^^,,,-f, | |portatutut guvernamental
www.mtender.gov.md-l

Nr: 1 656072254096
https ://achizi ti i.md/rolpublic/ten der / 21 0 5 900g I
Data publicari 24.06.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md
Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitatie electronici

Sursa de finanfare rBuget de stat; rlluget CNAM; nBuget CNAS;
lSurse externe; nAlte surse: buget propriu

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 150 000,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost .golicitate clarificari)

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului



RezumLatul modifi cirilor
Publicnte in BAP/alte mijloacelor de

informare (duod caz)
flndicali sursa utilizatd ;i data publicdriil

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

[Indicali numiirul de zileJ

4, Modlific[ri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn c'are aufost operate modificdri)

5. PAn[ la termenul-limitn ( 08 iulie 2022, ora l2:00), nu a fost depusi nici o oferti.

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

(Informulia privind tlenumirea documentelor prezentate se va indica in conformilate cu cerinlele din

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

cdnd documentul aJbst prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

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

Denurnire document
Denumirea operatorului economic

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

Proounerea tehnicd
Prooun.erea financiard
DUAE
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

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

Formularu aa
J.J

Formularu 3.5

Formu aru 3.6

Formu aru 3.1

Formu aru 3.8

Formu aru 3.9
Formu aru 3.1 1

Formularul3.l3
Formularul3.14
Devizele de cheltuieli
(F3,5,;')

Denurnirea
lotulrui

Denumirea operatorului
econromic

Pre{ul
ofertei

(fdrd TVA)*

Cantitate

;i unitate
de

misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

2



* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deiatificare" si "Corespunderea cu specificaliite
tehnice" , se va consemna prin.. ,,+" fn cazLtl ,orrrpurirrii Ei prin ,,_,, fn cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerfrnfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a
solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sclzut I
Costul cel mai scAzut !
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se
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 roport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in cctre ofertele aufost reevaluate repetat)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezumatul rispunSului
operatorului economic

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

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelo r



14. in urma examiniri. evaluirii
decis:

qi comp{ririi ofertelor depuse in cadrul proced'rii de atribuire

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii cle achizi(ie publicd:
Argumentare: Urmare a faptuhri cd in cadrul procedurii de achizilie publicd prin CC

nr'1656072254096 din ll .07.2022 nu a fosl depusd nici o oferta, respectiv proceduia de achizilie nu
avut loc, din ce motiv procedura datd urmea?d a fi anulatd in temeiul art.7 | alin.l lit.a) din Legea nr.l
din 03.07 .201 5 privind achiziliile publice.

15. Informarea operatorilor economici desqre deciziile grupului de lucru pentru achiizifii:

16. Termenul de aqteptare pentru incheierep contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Cqlcularea termenelor prevdzute de Legear nr. I 3I din 3 iuti
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd iin conformitate c
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civil al Republicii Moldo

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru in

18. Informafia privind achizifii publice tlurf bile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate S:i 5-s tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru Qare aufost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitfite 9i
unitate de

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv

Denumirea operatorului
economic

Da[a transmiterii Modalitatea rde transmitere

In cazul in care valoarea estimatd a contrdctului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute 14 art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

rivind achizitiile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n l1 zile in cazul netransmitr:rii comunicdrii

n miiloace electronice si/sau fax I
n cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 aIin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
A 16 zile in cazul netransmit(:rii comunicdrii

in mijloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economlc

Intre.prinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

,, striin

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contr:actu lui/acord ului-
cadru



Au fglt aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

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

codul lrJ * lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

critbriul de atribuire pentru lotul/loturire pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai hun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucra tleclard cd termenul cle a;teptare pentru incheierea
conlractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de u-rt. SZ ittn. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd in cazul clepunerii contestaliilor";Urou
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu1ionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru nchizilii con/irmd corectitudinea clesfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspuntlere codorm prevetlerilor legale tn vigoare.

citorul

(Nume, Prenunte)

., -t i. nr.trq'nr r; t fi P'.i
\ : , ru.tLl't -i lail LA "f--. .r _. 1 \'d' .D \ i-

lui de lucru

\= J=*



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 06 din 08.07 .2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanta:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost .solicitate clari/icari)

Denumirea autorititii contractante I.M.,,PIATA CENTRALA''
mun.Chisindu
1003600056726
mun.Chi;indu, str.M. V arlaam 63

NumIr de telefon 022277 599
Numlr de fax 022 277 924

ach iziti i. pia tacentr ala@gmai l.com
Adresa de internet www.piatacentrala.md
Persoana de contact Voinovan Viorica

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de
Procedura de achizifie repetati (dupd

Tipul obiectului contractului de
achizitiel aco rd u lu i-cad ru
Obiectul achizitiei Lucrdri de repara{ie a acoperiqului pavilionului "Fr

(inclusiv materiale) din Piata Centrald. str. M.V
63. mun.Chisindu

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn
cazul aplicdrii altor proceduri decdt
Iicitatia deschisd
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental

Nr: 1 654000531332
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 21 0 57 4 | | I
Data publicarii: 3 1 .05.2022

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md
Anunf de intenfie publicat in BAP

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Sursa de finantare
Valoa{ea estimatl (lei, fard TVA) 277460.00

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a soliciHrii de
clarificare
r,xpuncrea succlnta a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:

(se va completa in cazul in care au f'st operare noctificdri)

5. P6nd la termenul-limitd (data 14.06,2022. ora l5:09), au depus oferta 2 ofertanli:

6. Informalii privind ofertele depuse si documentele de calificare gi aferente DUAE
cdtre operatorii economici :

prezentatq de

Rezumatul modifi cirilor
findicali sursa utilizatd Ei data pubticdriiJruDtrcate rn BAp/alte mijloacelor de

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

flndicatri numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
adminisfreforii

1. ''GINACOM''S.R.L. I 008600035593 Marianna PANCEVA
7 SC''ELINATCONS'' S.R.L. I 0056000 I 2588 Igor I-ILICU

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"GINACOM''S.R.L. SC''ELINATCONS" S. R.L.
Documentele ce constituie oferta

vo consmna prin: prezental, zentat, nu core

Garanlia pentru ofer.tl

Documente de calificare

Dovada inregistrdrii

Certificat de atribuire a

contului bancar
prezental

Crafic de executare a

I ucrdri lor

Declarafia privind
valabilitatea ofertei

Declara{ie privind experienla
similard

Declarafie privind lista
principalelor lucr[ri
executate in ultimul an de
activitate
Lista subcontractantilor gi
partea din contrcat care sunt
indeplinite de
Declarafie privind dotdrile
speclilce, utllaJul ;l



echipamentul necesar pentru
indeplin irea corespunzdtoare
a contractului
Devizele de cheltuieli n,Sj

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare
Lucrdri de
reparalie a
acoperigului
pavilionului
"Fructg"
(inclusiv
materiale) din
piala Centrala,
str. M.
Varlaam, 63,
mun.Chisindu

"GINACOM"S.R.L. 219 990.00

SC''ELINATCONS'
S.R.L. 220 tst,69

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rdspunsului
atorului economic

20.06.2022 "GINACOM''S.R. L. Prezentarea
urmdtoarelor acte, dat
fiind faptul cd nu au
fost incdrcate in SIA
RSAP:

1. Angajament
tert suslindtor
financiar

2. Angajament
privind
susfinerea
tehnicd

3. Informa!ii
privind
asocierea

Dorim sd vad informdm privind
solicitarea D-stra a prezentdrii
actelor, dupa cum urmeaza:

l. Angajament
tert sus[initor financia
- "Ginacom" SRL -
asociat unic

2. Angajament privind
susfinerea tehnic6
- "Ginacom" SRL -
asociat unic

3. InformaJii privind
asocierea- "Ginacom"
SRL -asociat unic

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va inclica in conformitate cu cerinlele a
IZ:^y::':!:? 

d:,oo:br,ire si se va c.onsemna prin; preTentat, neprezentot, nu corespuntte (in cazu
cdnd documentul afost prezentat, dar nu rorurpuidrcerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei Jinale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerin{ele de'catificare" Ei "Corespunderea cu speciJicaliil
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritali sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut)

u

a
solicitat:



4. Declaralie
ter! susfindtor
tehnic

5. Declaralie
ter{ sus{indtor
profesional

4. Declarafie ter! susfindtor
tehnic- "Ginacom"
SRL -asociat unic

5. Declarafie ter,t susfindtor
profesional- "Ginacom "
SRL -asociat unic

Denumirea operatorului econom Motivul respingeriildescalifi cirii

9. Ofertanfii respinqi/descalificali:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numarul de loturi car]e pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contra[tul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

(Se va completa pentru loturile care aufott atribuite tn bqza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prey
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea oDeratoru ui economic I Total

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea o ul economlc n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

.fost re evaluate repe tat)



14. in urma examindri, evaludrii
decis:

tribuirea confractrrlrr i dc qohi-itt,

qi co{npararii oferteror depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

15. Informarea ornf'ormarea operatorilor economici d re deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denurnirea operatorului econom ic Data transmiterii Modalitatea de transmitere,GINACOM''S.R.L.
22.06.2022 e-mail

SC'ELINATCONS'O S.R.L. 22.06.2022 e-mail

tnburrea contractului de achizilie publ acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul
unitar

(fIrn TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)Lucrdri de

reparafie a
acoperiEului
pavilionului
"Fructe"
(inclusiv
materiale) din
piafa Centrald,
str. M.
Varlaam, 63,
mun.Chisinau

.GINACOM''S.R.L.
I buc 2lg 990"00 219 990,00 263 988.00

(Informarea operatorilor economici imptfca{i in procedura de atribuire despre 4eciziile grupului de

':;;i;:#hlir!''f,'!,"",1r'o'fflir",",u 
in corformita.te cu prevederite art. 3t at Legii nr t3t din 3 iutie

16. Termenul de aqteptare pentru incheie[ea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contrractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 201

ivind achizitiile publice

X- 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
rin mijloace electronice si/sau fax I

n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
n milloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a conlractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicArii prin
mijloace electronice si/sau fax I
! l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice si/sau lax n

(Selecta{i termenul de aEteptare respectat. palcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achizi;iile publice, inclusiv q rcrmenelor de a$teptare, se efectueazd in conJbrmitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Callutarea Termenutui) al Cociului Civil at Republicii Moldovct).

I 7. Contractul de achizilie I acordul -cadru incheiat :

intreprinderea: Numlrul
Ei data

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate



Denumirea
operatorului

economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

contractulu i/ acordu lu i-
cadru

fdri,
TVA

inclusiv
TVA

con t ractu lu i/acord u I u i_

cad ru

''GINACOM"S.R.L. 40tcoP 27.06.2022
c\
w c.l

00
oo

a\l

Pind la indeplinirea
tuturor drepturilor gi

obligatiuniLcr
contractuale

lE' Informalia privind achizi[ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica data se completeazd doar incazulin care la procedura de achiziliie publica au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilil.ate):

Au f11t aplicate criterii pentru achizifii prrblice durabite (achizifii
verzi)?

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

Codul 
9PJ "l 

lotului/loturiror pentru care au fost apticate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au lbsr
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 rr
Cel ma! bun raport calitate-cost rr

Prin prezenla dare tle seamd, grupul tle lucru declorri co lermenul de nEteplore pentru inclteiereocontractului/contractelor indicate a.fost respectot (exceptiind cttzurile prevdzute d) a'rt. sz ilrn. e) al Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privintt achizi\iite pubtice ), prn"un, si cd in cazul depunerii contesta(iitor;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea oufost examinate si solutionite,

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucrw pentru achiz.ilii confirmd corectitudinea deffisurdrii proceelurii
de achizilie, fapt pentra core poartri rdspunclere conlorm pievederilor tegale tn vigoare.

Conrlucdtorul grupului de lucru ntru achizifii:

(Nume, Prenunte)
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului  
privind achiziționarea licențelor pentru produs program  

„IBM Informix Enterprise Edition” 
 

Nr. 128/22 din 12.07.2022         

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 Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Licențe pentru produs program „IBM 
Informix Enterprise Edition” 

Cod CPV 48517000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655966255194 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655966255194?tab=contract-
notice  
Data publicării: 23.06.2022 

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) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 139 920,00 

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-1655966255194
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655966255194?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655966255194?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655966255194?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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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării 
clarificărilor  

4 iulie 2022, 09:29 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Rugăm respectuos să argumentați necesitatea întroducerii 
achitării lunare în noul anunț de participare publicat, dacă 
inițial la condițiile de achitare p/u achiziționarea licențelor IBM 
Informix a fost stabilită achitarea totală în decurs de 20 de zile 
de la livrarea licențelor. Conform acordurilor de colaborare 
între distribuitor și reseller (practica internațională) plata 
pentru livrarea licențelor se face la momentul plasării comenzii. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Conform pct. 40.1 din Anunțul de participare, este prevăzută 
modalitatea de plată prin transfer bancar, lunar, în tranșe 
egale, începând cu a 20 (douăzecea) zi lucrătoare după livrarea 
Bunurilor solicitate, în temeiul facturii fiscale, a actului de 
predare-primire a bunurilor prezentate de către Furnizor și 
acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții. 
Condițiile respective sunt indicate din considerente că obiectul 
achiziției este compus atât din achiziția licențelor IBM Informix 
Enterprise Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU), 
precum și a serviciilor conexe de subscripție și suport SW 
Subscription &amp; Support, 12 Months, cu o durată de 12 luni 
consecutive din data activării licențelor, fapt din care derivă 
modalitatea de plată propusă de către autoritatea contractantă. 

Data transmiterii 6 iulie 2022, 10:55 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul 
modificărilor 

1. În Anunțul de participare și formularul specificațiilor de preț 
(Anexa nr. 23), au fost efectuate următoarele modificări cu 
privire la termenul și condițiile de livrare din „licențele vor fi 
activate din data de 01.08.2022 și vor include suport pentru 12 
luni consecutive, conform cerințelor tehnice și cantității 
specificate” în „ licențele vor include suport pentru 12 luni 
consecutive din data activării licențelor - cel târziu în 15 zile 
după semnarea contractului, conform cerințelor tehnice și 
cantității specificate”. 
2. În Anunțul de participare și modelul contractului (Anexa nr. 
24) au fost efectuate următoarele modificări cu privire la 
metoda și condițiile de plată din „prin transfer bancar, în 
termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea 
bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale, a actului de 
predare-primire a bunurilor şi acceptarea acestora fără 
obiecţii de către Cumpărător” în „prin transfer bancar, lunar, 
în tranșe egale, începând cu a 20 (douăzecea) zi lucrătoare 
după livrarea Bunurilor solicitate, în temeiul facturii fiscale, a 
actului de predare-primire a bunurilor prezentate de către 
Furnizor și acceptarea acestora de către Cumpărător fără 
obiecții”. 
3. A fost modificat termenul-limită de deschidere a ofertelor din 
„15.07.2022” în „01.08.2022”. 
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Publicate în BAP/alte 
mijloacelor de informare 
(după caz) 

www.achizitii.md  
24.06.2022 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor a fost extins până la 
data de 01.08.2022. 

5. Până la termenul-limită (data 01.08.2022, ora 09:00), a depus oferta un ofertant: nu se 
aplică. 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

- 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Procedura de achiziție 

se anulează până la 
expirarea termenului-
limită de depunere a 

ofertelor. 

Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

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 - 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 

Procedura de achiziție 
se anulează până la 

expirarea termenului-
limită de depunere a 

ofertelor. 

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 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, 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 

http://www.achizitii.md/
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semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Dreptul de a comercializa bunurile solicitate pe teritoriul Republicii 
Moldova - copia autorizării de la producător sau de la reprezentantul 
oficial al acestuia, ori alte confirmări privind comercializarea 
bunurilor solicitate pe teritoriul Republicii Moldova (prezentată/e în 
limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și 
ștampila traducătorului autorizat) – 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 
*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) 
lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - Declarație 
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor 
certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de 
către beneficiarii de livrări – copia Declarației și a certificatelor / 
documentelor (facturilor fiscale) de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor 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 
*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 
*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 
 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită 
stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică. 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 
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Licențe pentru produs 
program „IBM Informix 

Enterprise Edition” 
- - 

 
350 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: nu se aplică. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

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: nu se aplică. 
 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Licențe pentru 

produs program 
„IBM Informix 

Enterprise Edition” 

 

Procedura de achiziție se anulează  
până la expirarea termenului-limită  

de depunere a ofertelor. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
1. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se 
anulează procedura de licitație deschisă privind achiziționarea licențelor pentru produs program 
„IBM Informix Enterprise Edition”. 
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Argumentare: Au fost constatate abateri ale autorității contractante care afectează rezultatele 
procedurii de atribuire a contractului, și anume prin indicarea în documentația de atribuire ca 
metodă și condiție de plată ”prin transfer bancar, lunar, în tranșe egale, începând cu a 20 
(douăzecea) zi lucrătoare după livrarea Bunurilor solicitate”, nu se asigură participarea largă a 
operatorilor economici la procedura de achiziție publică. Ulterior anulării procedurii respective, 
autoritatea contractantă va publica o procedură de achiziție repetată și, pentru a nu încălca 
prevederile art. 7 lit. c) din Legea prenotată, va indica în documentația de atribuire, pentru 
metoda și condițiile de plată, următorul text: „prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) 
de zile lucrătoare după livrarea bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale, a actului de 
predare-primire a bunurilor şi acceptarea acestora fără obiecţii de către Cumpărător”.  

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
- - - 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 

Denumi 
rea  

operatoru 
lui  

economic 

Întreprin 
derea  
cu ca 

pital au 
tohton/  

cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
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 inclusiv 
TVA 

- - - - - - - - 

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 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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durabilitate (lei MD): 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 15. - 

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 
 
 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice x

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 4 din 11.07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind docuntentafia de atribuire:

(Se va complela in cuzul tn care uu./b^st ,solicitate clarificdri)

Denumirea autorititii contractante Primiria s.Elizaveta mun.Balti

Localitate s.Elizaveta

IDNO I 00760 I 003 l 50

Adresa Mun.Balti,s .Elizaveta str.$tef-an cel Mare nr.22

Numir de telefon 023168381 .023168466

Numir de fax
E-mail oficial ori maria elizav eta@,mail. ru

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, tele.fon,

e-mail)

Botnari Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate xCererea ofertelor de preluri alicitalie deschisd

nAltele: ilndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi[ie/
acordului-cadru

Bunuri x Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizifiei Produse alimentare pe perioada iulie-septembrie
2022

Cod CPV I 5800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri clecdt licila{ia
deschi.sa)

Procedura de atribuire (,se va indica din cadrul
portalului guvernamenlal
wwv,.mlender.gov.md\

Nr: 21058196
Iink-ul: ocds-b3wdp l -MD- 1655 101736292

Data oublicarii: I 3.06.2022

Platforma de achizitii rrublice utilizati x achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
xLicitatie electronicf, nCatalos electronic

Sursa de finanfare

V;loarea est imata Q e i. .pii rt'.4 t- - -

xBuget de stat; nBuget CNAM: rBuget CNAS;
qs_Ufseglqg.E{ltq gy-S,[!t a i S!4t 4_,__ __
169222.71



Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost operate modificdri)

.. 6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
flndicali sursa utilizatd;i data publicariiJ

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

IIndicali numdrul de zileJ

5. p6ni la termenul-limiti (data 22.06.2022-, ora-17 -:-00J, au depus oferta -5- ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. SRL Baeuette 101460003774r Curdova Svetlana
,, SRL Lapmol 1 002600024308 lonita Elena
t
J SRL"NOBIL PREST'' 1010600021038 Calusher Vadim

4. Produse de Familie r0106000101 I I Colcev Leonid

f,. Lactis r 00760 I 003 I 50 Ansheluta Gh.

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

SRL
Baguette

SRL
Lapmol

SRL"NOBIL
PREST"

Produse de

Familie

SA Lactis

Propunerea I Nu se

tehnici I vrzualize
I

I azEr

pfezentat ptezenlal Nuse lNuse
vizualizeazd I vizualizeazd

Propunerea
financiard

Nu se

vrzualize
azd.

prezenlal prezenlat Nu se

vizuahzeazd
Nu se

vizualizeazd

DUAE Nu se

vizuahze

azd

prezental prezentat Nu se

vtzuahzeazd

prezentat

Garanlia pentru
ofertd



(dupd caz)
Documente de calificare

se va consmna prin; prezentol, neprezentql' nu corespunde

Cerere de 
I Nu se

partrclpare I vizualtze
l_
I aza

prezentat prezentat I Nu se

I vizuahzeazd
prezenmt

Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

Nu se

vtzualize

azd

ptezenlal prezentat Nu se

vizualizeazd
prezentat

Oferta,Formular
F3.l

Nu se

vizualize
azd

prezentat prezentat Nu se

vizualtzeazd
Nu se

vtzualtzeazd

Specificalia tehnicd Nu se

vizuahze

azd

ptezental prezema Nu se

vizuahzeazd
Nu se

vtzualizeazd

Specificalia de pre! Nu se

vizuahze

azd

ptezentat prezenta Nu se

vtzualizeazd
Nu se

vizuahzeazd

Declaralia privind
conformitatea
identit6!ii
beneficiarilor
efectivi gi

neincdrarea acestora
in
situal.condamndrii
pentru participarea
la activitali ale unei
organizalii sau

grupdri
crimin.penffu
corupt.,fraudA $i
/sau spdlare de bani

Nu se

vrzualtze

azd
prezenlal prezentat

Nu se

vizuahzeazd
Nu se

vtzualizeazd

Certificat/ decizie
de inregistrare
intreprinderii sau

extras

Nu se

vizuahze

azd

prezentat prezenta Nu se

vtzualizeazd

prezentat



ptezenla Nu se

vizuahzeazd
Nu se

vizualizeazd
Certificat privind
lipsa datoriilor

Nu se

vtzualtze

azd

ptezental

Raport financiar Nu se

vrzualize

azd

prezental prezentat Nu se

vtzualizeazd

Nu se

vrzualizeazd

Prezentare de

dovezi,privind
conformitatea
produselor,identific
atd prin referire la
specificalii sau

standard relevant.

Nu se

vizualize
azFt

prezentat prezental Nu se

vizuahzeazd
Nu se

vizuaLizeazd

Autorizalia sanitar-
veterinard a

operatorului
economic
participant

Nu se

vizuahze

azd

prezel]^tal prezentat
Nu se

vizualtzeazd

Nu se

vtzualtzeazd

Autorizatia sanitar -

veterinarl a unitatea

de transport auto
pentru transportarea
produselor
alimentare care

nciset. Regim de

temperature.

Nu se

vizualize
azd

prezenlat prezeffial

Nu se

vizualizeazd
Nu se

vizualizeazd

Nu se

vizuahzeazd

prezental
Carnetul medical Ei

certif.de instruir
igienicd a pers.ce

asigurf, transP.qi

manip.prod.alimenta
re

Nu se

vtzualtze

azd

prezental prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va incJica in codormitate cu cerinlele din

documentayia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat' neprexentat, nu corespunde (tn cazul

cdncJ documentul afost prizentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(tua

TVA)*

Cantita
te qi

unitate
de

misur[

Corespunder
ea cu

cerin{ele de

calificare

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

SRL NOBIL PREST 15279,00 + + +



Lotl Diverse
produse
alimentare

SRL Basuette 15279,50

Lot 2 Pegte SRL NOBIL PREST 4720,99 + + +

SRL Basuette 4721,00

Lot3 Produse de

origine
animal,carne

SRL NOBIL PREST 36888,00 + + +

Produse de Familie 36888,90

SRL Basuette 42733,20

LoI4 Produse
lactate

ICS Laomol SRL 37899,50 + + +

Lactis 37900,00

Lot 5 Oui SRL NOBIL PREST 6300,00 + -l- +

SRL Baeuette 7030,80

Lot 6 Produse
conservate,magiun
si sucuri naturale

SRL NOBIL PREST 6949,80 + + +

SRL Basuette 6949,90

Lot 7 Produse de
panificatie

Achizilia n-a avut loc

Lot 8 Fructe Ei

Iegume

SRL NOBIL PREST 51431,48

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul oferlei finale
(lnformalia privincl "Corespunclerea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificafiile

tDinice" , .se va consemna prin; ,,+" in cazul core.spunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respinEi/descalifica{i:

Motivul respingerii/descalifi ciriiDenumirea operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut x
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n

Cel mai bun raport calitate-cost n

atribuite aceluiaqi of-ertant: [lndicaliJ

loturi:



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

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au.fost alribuile'tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre{

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

decis:

icdlacordului-cadru

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

I lPonderea I

I

Denumire factorul

Total

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului econgmic n Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

Atrihrrirea contractt lui de achizitie lc ulul

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pre{ul
unitar

(fdrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot 1

Diverse
produse
alimentare

SRL NOBIL
PREST

kg 15279"00 17946.80

Lot2
Peste

SRL NOBIL
PREST

10O/kg 47,,21 4720,99 5665,00

Lot 3

Produse de

origine
animalocarne

SRL NOBIL
PREST kg 36888.00 44266.00

Lot 4

Produse lactate
ICS Lapmol
SRL

37899.50 41595"54

Lot 5
Oud

SRL NOBIL
PREST

2520lbuc 2,50 6300,00 7560.00

Lot 6
Produse
conservate'mag
iun qi sucuri
naturale

SRL NOBIL
PREST

6949.80 8340,00



Anularea procedurii de achizilie publici:de achizilionare a produselor alimentare pe perioada iulie-

septembrie 2022 (lot 8)

in temeiul arr.7t alin. (l) lit d) al Legii privind achizilii publice nr.13l din 03.07'2015'

Argumentare: Se antleazd procedura de achizilie publica achizilronarea produselor alimentare pe

perloadaiulie-septembrie2012flot8)Fructe gi legume intemeiul art.1l alin(l)litd)-depdEesccu
i}o' valoarea estimativ6 a achiziliei,calculatd conform legii .Oferta a fost depusa de un singur operator

economic prelul plopus depdqeqte cu30o/o valoarea estimativd a achiziliei'

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

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru ichizi;ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie

201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Baeuette 01.07.2022 e-mail

SRL Lapmol 01.07.2022 e-mail

SRL"NOBIL PREST" 0r.07.2022 e-mail

Produse de Familie 01.07.2022 e-mail

Lactis 01.07.2022 e-mail

lin cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prevdzute Ia art' 2

alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

x 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I
n 1l zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice qi/sau fa* o 

-
il.a^tt it c"* valoarea estimatd a contractului

este egali sau mai mare decdt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr' 131 din

3 iulie 2015 privind achizifile pub[qq-

n t t rile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fax I
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice Ei/sau fax I

(Selectali termenul tle a.yteptare respectat. Calcularea lermenelor prevdzule de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 pr:ivind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

preverlerile TITLULLII IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achiziliel acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului.i
acordului-

cadru
ffiri TVA

inclusiv
TVA

SRL'NOBIL
PREST''

Cu capital
autohton

57
tr.07 .22

I 5800000
0-6

70137.90 83777,80 3t.12.2022

SRL LAPMOL
Cu capital
strain

58 n.07.22
r 5800000
-6

37899,50 41595,54 31.12.2022

l



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la prctcedura de achiziyie publicd au.fost aplicate criterii de durabilitate;i s-aincheiat
contract/cctnftacle pentru lot/loturi pentru care au.fbst aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptore pentru tncheierea
contractalui./contractelor indicate afost respectat (exceptfind cazurile prevdzute de art.32 alin, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiz.itiile publice ), precum gi cd in cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii ropoartelor de monitoriz,are, aceastea au fost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de Iucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd riispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

, ?or^cf rz[q=
(Nume, Prenume)

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

(DA/I'{U)

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

(indica{i .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 r:

Costul cel mai scdzut r:

Cel ntai bun raport calitate-pret o

Cel mai bun raport calitate-cost.
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    01    ___din        11.07.2022              .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Schineni 
Localitate s.Schineni,r.Soroca 
IDNO 1007601001488 
Adresa s.Schineni,r.Soroca ,str.Renașterii 59 
Număr de telefon 023047567 
Număr de fax 023047436 
E-mail oficial  lararotari1969@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Leșan Silvia,067207741,sprimaria@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate X 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 -X 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de 
străzi prin s.Schineni, r.Soroca 

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: 21058402 
Link-ul:ocds-b3wdpl-MD-1655290847895 
Data publicării:15.06.2022 

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

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

X 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;  X -Alte surse: [bugetul local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 311500 
 

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

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

Data solicitării clarificărilor  16.06.2022,17.06.2022,21.06.2022,22.06.2022,23.06.2022 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Modificarea documentelor standart,termenului de garanție 
a lucrărilor și modificarea datei petrecerii procedurii. 

Expunerea succintă a răspunsului  S-au modificat documentele standart,termenul de garanție 
a lucrărilor și s-a modificat data petrecerii procedurii de 
achiziție. 

Data transmiterii 16.06.2022,17.06.2022,21.06.2022,22.06.2022,23.06.2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  30.06.2022, ora___09:_14__), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Drumnord- Construct 1014602001061 Verhovețchii Ion 
2. SRL Magistrala -Nistru 1003607000038 Moldovan Mircea 
3. SRL Primaterx - Nord 100660201124 Badrajan Vladimir 
4. SRL damser Grup 1018607000285 Zabulica Serghei 
5. Magistrala Nord SRL 1011607000998 Railean Ion 
6. SA Drumuri Soroca 1003607003279 Cebotarean Vasilii 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

Drumnord-
Construct 

SRL 
Magistrala-

Nistru 

SRL 
Primaterax-

Nord 

SRL 
Damser-

Grup 

Magistrala-
Nord SRL 

 

SA 
Drumuri- 
Soroca 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

așteptare 
In așteptare In 

așteptare 
In 

așteptare 
In 

așteptare 
Oferta financiară prezentat      
Certificate de 
conformitate a 
principalelor 
materiale 

prezentat      
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Cerere de 
participare (anexa 
nr. 7) 

prezentat      

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat      

Garanția pentru 
ofertă (anexa nr.9) 

prezentat      

Grafic de executare 
a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat      

Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat      

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate (anexa 
nr.13 

prezentat      

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat      

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat      

Declaraţie terţ 
susţinător tehnic   

prezentat      

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

prezentat      

Certificat privind 
lipsa sau existența 
restanțelor  față de 
bugetul public 
național/ eliberat de 
către Fisc/ 

prezentat      

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice 
dev lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor eliberat 
de către Agenția 
pentru supraveghere 
tehnică 

prezentat      

Scrisoare de 
reomandare 

prezentat      

Declarație de 
neîncadrare în 
situațiile ce 
determină 

prezentat      
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excluderea de la 
procedura de 
atribuiire, ce vin în 
aplicare din Legea 
nr. 131 din 
03.07.2015 
Dovada înregistrării 
întreprinderii, în 
conformitate cu 
prevederile legale 
din ţara în care 
ofertantul este 
stabilit 

prezentat      

Certificatul de 
atestare tehnico-
profesională în 
domeniu dat 

prezentat      

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

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului (anexa 
nr. 14) 

prezentat In 
așteptare 

In așteptare In 
așteptare 

In 
așteptare 

In 
așteptare 

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

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 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

 
 
Lucrări  de 
reparație 
curente a 

SRL Drumnord-
Construct 216882,45 

Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL Magistrala-
Nistru 247846,22 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 



5 
 

unor porțiuni 
de străzi prin 
sat. Schineni, 
r-nul Soroca  
 
 
 
 
 

SRL Primaterax-
Nord 259575,09 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SRL Damser-Grup 265265,99 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 
Magistrala-Nord 
SRL 266832,46 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SA Drumuri- Soroca 
286649,42 Ofertantul se află în statutul de ”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) 

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 

Nr. 640 din 
01.07.2022 

SRL Drumnord-
Construct 

Justificarea pretului 
anormal de scazut, 
clarificări privind 
materialele folosite și 
lucrările privind 
scarificarea petruirii 

Nr.3 din 04.07.2022(Deține 
transport și utilaje proprii, 
procură materiale la preț mai 
scăzut, garantarea executării 
lucrărilor confom caietului de 
sarcini fără modificarea prețurilor 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Magistrala-Nistru Prețul mare 
SRL Primaterax-Nord Prețul mare 
SRL Damser-Grup Prețul mare 
Magistrala-Nord SRL Prețul mare 
SA Drumuri- Soroca Prețul mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  X    
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   X                        
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: 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 
reparație 
curente a 
unor porțiuni 
de străzi prin 
sat. Schineni, 
r-nul Soroca  
 
 
 
 
 

SRL 
Drumnord-
Construct 

Conform 
caietului de 
sarcini 

216882,45 216882,45 260258,94 

 
 
 
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 Magistrala-Nistru 05.07.2022  e-mail:magistrala.nistru@gmail.com 
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SRL Primaterax-Nord 05.07.2022 badrajan.vlad@mail.ru 
SRL Damser-Grup 05.07.2022 sergiu.ry@gmail.com 
Magistrala-Nord SRL 05.07.2022 magistrala-nord@inbox.ru 
SA Drumuri- Soroca 05.07.2022 drumuri-soroca@mail.ru 
SRL Drumnord-Construct 05.07.2022 drumnordconstruct@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SRL 
Drumnord-
Construct 

Cu capital 
autohton 

 
33 

11.07. 

2022 
45200000-
9 216882,45 260258,94 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  
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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: 
 
Leșan Silvia                                                                           
Nume, prenume                                                            Semnătura 
                                                                                      L.S. 















DARE DE SЕАмА

de аtl.iЬuiге а сопtгасtului de achizitii рuЬliсе   п
de iпсhеiеге а асогdului-саdгu
de апulаге а ргосеduгii de аtгiЬuiге

Nг.+diп   13.07.2022
1.   Date cu ргiviге la аutогitаtеа сопtгасtапtй:

Dепumiгеа аutогitаtii сопtгасtапtе Ргimагiа ог. Siпgегеi
Localitate Siпgегеi
п}N0 1007601002223

Аdгеsа Iпdерепdепtеi,124
Numаг de tеіеfоп 0262 21834, 026223576

Numйг de fax
Е-mаil огLсiаl ргimагiа.Siпgегеi@mаil.гu
Аdгеsа de iпtегпеt
РеГsОаПа  de  COntaCt  /Jс#77!е,  Рге7?эfmе,  fеJе/ои,СгihапLiliапа,  060729570,  1iliапа.сгihап@mаil.гu
е-таil)

2.    Date cu ргiviге la ргосеduга de аtгiЬuiге:

Tipul ргосеduгii de аtгiЬuiге aplicate Licitatie dеsсhisй
Ргосеduга de асhiziфе гереtаtй /#24рй ссzZ/ Nг:

Tipul   ОЬiесtului   сопtгасtului   de   асhizitiе/ вuпuг1
асогdului-саdгu
ОЬiесtul achizitiei Асhizitiопагеа  ргоdusе1ог  а1imепtаге  репtгu  П -а

jumйtаtе     а     anului     2022     репtгu     inStitutiile
suЬогdiпаtе  Ргimагiеi

cod cpV 15800000-6

Ехрuпегеа       motivului/tеmеiului       ргiviпd
а1еgегеа   ргосеduгii   de   аtгiЬuiге   /f7g   саZZ{/
арliсdгii     аltог     ргосеduгi     decat     liсitфа
dеsсhisd)
Ргосеduга de аtгiЬuiге (sе vсг z.иdj.ссr с7z.и сс7с7"/ Nг: 21057609

рогtаluluigиvетатепtаlw!4!і4±4!ііі1±2іііl±±і::B12l!Ш14 Liпk-ul:
httрs://асhizitii.md/го/рuЬliс/tепdег/21057609/
Data рuЬ1iсйгii: 03.06.2022,    ога    11:45

Рlаtfогmа de achizitii рuЬliсе utilizаtй асhizitii.md;
АпuЩ de intentie рuЬliсаt in ВАР /Z7з!рй ссгz/ Dаtа:

Liпk-ul:
Tehnici $i iпStгumепtе sресifісе de аtгiЬuiге пАсогd-саdгu       нSistеm   dinamic    de   achizitie
(duрй саz) пLiсitаtiе е1есtгопiсй   пСаtа1оg еlесtгопiс
Suгsа de Г]папtаге пВugеt  de  Stаt;  пВugеt  СNАМ;  пВugеt  СNАS;

гIS№ISе егх:Ле"е., гLА:Ме sлжsе.. [1пdiсаt i]
VаlОагеа estimata //еz., Гсz#й ГИ/ 1 724 293,25  lei

3.    СlагiНсйгi ргiviпd documentatia de аtгiЬuiге:



(Sе va completa лт саzмl ^іп саге ш f ;оst solicitaie сlагif iсйгi)

Data S0liсitагii сlагifiсйгilог
Dепumiгеа орегаtогului economic
Ехрuпегеа suссiпtй а sоliсitйгii de сlагiГIсаге
Ехрuпегеа Succinta а гйSрuпsuіui
Data tгапSmitегii

4.   Моdifiсйгi орегаtе in documentatia de аtгiЬuiге:

(Sе va completa лт cazul ^іп саге аи fost орегаtе modif iісйгi)

Rezumatul mоdifісйгilог
РuЬ1iсаtе in ВАР/аltе mijlоасеIОг de [Iпdiсаti sигsа utilizаtй §i data риЬliсdгii]
iпfогmаге /z7зfрб саZ/
Тегmеп-1imitй de dерuпеге $i dеsсhidеге а [Iпdiсаіi питdгиl de zilе]
оfегtеlОг ргеluпgit /Z72jрб ссіz/

5.    Рапй la tегmепul-limitй (dаtа   2З.06.2022, ОгаE2:3®, au depus ofегtа ±2_ 0fегtапti:

Nг. Dепumiгеа орегаtогului economic IDNo АSосiафi/аdmiпistгаtОгii

1. S.R.L. „ваguеttе" 1014600037741 Сuгdоvа  svetlana
2. S.А. „Lасtis" 1003602151429 Апghеіutа  Tatiana
з. S.А. „hсоmlас" 1002602006326 СiЬОtа  Viогеl
4. s.R.L « Есовiо  Gгuр" 10106090030ЗЗ Fегfегtсhii  Апdгеi
5. S.R.L. „Villа ргоdоtti„ 1016600007719 Аgгiсi Alexei
6. SRL  „Dеlmiх  ргim" 1010600031257 Dilan  Galina
7. sRL  "Те1еmаг" 1003600098573 Мосгас  Natalia
8. SRL  "Ргоаsраt  Ргоd" 1012600008914 Iacovet  Viогеl
9. V.А.„Stгuс"  sRL 1003бо2028938 Веziпоvег  Mihail
10. сс "Nivаli-ргоd " sRL 1006600010112 Могагi ViсtОг
11. SRL  "Ргоdаgгоtгаdе" 1014600029375 Melnic  Tatiana
12 SRL  „Аlim тоtа1" 1014600000912 Falinciuc  Сгistiпа

6.   Iпfогmаtii ргiviпd ofегtеlе depuse $i documentele de саlifiсаге $i аfегепtе DUAE ргеzепtаtе de
сйtге орегаtогii есопоmiсi:

Dепumiге
Dепumlгеа орегаtОгului economic

S.R.L. S.А. S.А. S.R.L S.R.L. S.R.L. SRL SRL V.А. с.с' SRL SRL
dOcument "ва8uеttе,, "Lасtis" Incomla Есовiо villa Delmix теlеmаг ргоаSраt stгuс Nivа1i ргоdаgг А1im

с Gгuр ргоdotti phm ргоd SRL ргоd otгаdе тоtаl
Documentele се conStituie оfегtа

(Sе va consmna ргiп: ргеzепtаt, пергеzепtаt, т согеsрuпdе)
Ргорuпегеаtehnica ргеZепфt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzеп'аt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

Рюрuпегеаflпапсiай ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzеп'аt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

DUAE ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

Gагащiарепtгuоfегtа(dкрйсаz) ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtа' ргеzепtаt

Documente de саIifiсаге
Se va conSmna ргiп: ргеzепtаt, пергеzепtаt, т согеsрипdе

Сегtifісаt/dесiziе/ехtгаsde ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

2



iпгеgistгаге
Fогmulагulоfегtеi ргеzепtаt ргеzепtа' ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzmtаt

Сегtifісаt  deса1itаtеSauсопfогmitаtе аmагfuгilог ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt

Аutогizа!iаsапitаг-vеtегiпагаdemпсtiоше(репtгuргоdusеапimаliеге ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепфt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat

ра?арогtSапitага1tгапsрогtului(репtгuргоdusеlеапimаliеге ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt

Сегtifісаt  deаtгiЬuiгеаcontuluiЬапсаг ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

Сегtifісаtе  deеfесtuагеаsistemticaарlа!ilогimроzitеlог,СОПtГiЬutiilОГ ргеzепtаt ргеZепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

Сегtifісаt  decalitate(репtгuоuй ргеZепtаt

Сопfшmагеаdе!iпегiistoculuideйiп5/gгiuпесеSаг-mdерliпiгiiсопtгасtuluideachizitiiреорегiоаdаdeсе1рщiп10zilе(duр5саz) ргеzепtаt

Сегtifісаt dedеfiпегеаlаЬогаtогuluiatestatрепtгuеfесtuагеасопtюluluiрегmапепtаsuргаcalitatiisauсопtгасtcuasemenealаЬогаtог(duр5саz). ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt рге2епtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt

NеimрliсагеаinргасtiсенаudulоаSе$ideсогuреге ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt

Dесlагаtiаргiviпdсопfіmагеа ргеZепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzеIltаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtаt ргеzепtat ргеzепtаt ргеzепtаt



(Iпfогтаtiа ргiviпd dепuтiгеа dосuтепtеlог ргеzепtаtе se va indica ліп confогтiше си сейпtеlе din
dосuтепЩiа de аtгiЬuiге §i se va соrюетпа ргiп: ргеzегіtаl, пергеzепtа1, пи согеsрuпdе (tп cazul
cand documentul а f;оst ргеzепtаt, dаг т согеsрипdесегiпtеlог de саlifiсаге))

7.   Iпfогmаtiа ргiviпd согеsрuпdегеа оfегtеlог cu сегiпfеlе sоНсitаtе:

Dепuпйгеа lotului
Dепumiгеа Ргеtul оfегtеi cantitate Согеsрuпdегеа СогеSрuпdегеа

Орегаtогului (йг5 тVА)* $i unitate cu сегiпtеlе de cu sресifісафlе
economic de mаSuгй саННсаге tehnice

Lot        2    paste       defйiпоаsеdivегsе vA „ Stгuс" sRL 15363,60 620 k8 + +
SRL „ Delmix  ргim" 17473,67

SRL„Аlim тоtаl" 17930,40

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 20150,00

SRL „ ва8uеttе" 23250,00

Lot 3 вisсuiф  din fulgideоvйs Sш,,Аlim тоtаl„ 6032,06 2 l 8 kg + +
SRL „ Delmix  ргim" 6721,67

SRL „ ва8uеttе" 6829,94

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 7085,00
Lot  4     Biscuiti    Тuгtеdulci SRL„Анm то'а1" 5949,15 255 kg + +

SRL „ Delmix  ргim„ 7012,50

sRL „ ва8uеttе" 7438,З5

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 7650,00
Lot   5      Biscuiti     BiscDагоп-LuхAuto SRL " Ргоdаgгоtl.аdе" 8666,67 325 kg + +

SRL„Аlim тоtаl" 8732`75

SRL „ ва8uеttе" 9207,25

SRL „ Delmix  ргim" 9208,33   `

Lоt6  Fйiпй  de  8нu vA " Stгuс'' SRL 12041,40 1410 k8 + +
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 12055,50

SRL ,C Delmix  ргim„ 15239,75

SRL „ ва8uеttе" 15777,90

SRL„Аlim тоtаl„ 16680,30

Lot 7  нI.isсй SRL„Аlim тоtаI" 13037,50 350 kg + +
SRL „ Delmix  ргim" 13416,67

vA " Stгuс" SRL 13853,00

SRL „ ваguеttе„ 15312,50

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 15808,33



Lot 8  0геz  гоtuпd sRL „ Delmix  ргim'' 14962,50 665 k8 + +
VA " Stгuс" sRL 15434,65

SRL„Аlim тоtаl" 15906,80

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 17400,83

SRL „ ва8uеttе" 18453,75

Lot 9 Ful8i  de  оvйs vA " Stгuс" SRL 4169'00 220 k8 + +
SRL„Аlim тоtаl" 4320,80

SRL „ ва8uеttе„ 4488,00

SRL „ Dе1miх  ргim" 4546,67

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 5408,33

Lot  10  Gгi? vA " Stгuс" sRL 4563,90 з30 kg + +
SRL„Аlim тоtаl„ 4715,70

SRL „ Delmix  ргim„ 4842,75

SRL „ ва8uеttе„ 5171,10

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 5197,50

Lot 11   Сгuре  de  mei vA " Stгuс" SRL 2971,92 174 kg + +
SRL„Аlim тоtаl" 3095,46

SRL „ ва8uеttе" 3161,58

SRL „ Delmix  ргim„ 3184,20

SRL " Ргоdаgюtгаdе" 3269,75

Lot 12   Сгuре  deрогumь VA " Stгuс„ SRL 4187,50 335 kg + +
SRL „ DeLmix  ргim" 4377,33

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 4592,29

SRL « ва8uеttе" 4633,05

SRL„Аlim тоtаl" 477з.JS

Lot 1З Маzйге  usсаtй SRL „ Delmix  ргim" З383,70 320 kg + +
VA " stгuс" SRL 3408,00

SRL„А1im тоtа1" 3628,80

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 3748,15

SFш „ ва8uеttе" 4080,00
Lot 14 Сгuре  de  gп^u vA " Stгuс', SRL 1971,00 2l9 kg + +

SRL „ Dе1miх  ргim" 2036,70

SRL„Аlim тоtаl" 2073,93

SRL „ ва8uеttе" 2095,83

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 2131'60

Lot 15 Сгuре  de  огz vA " Stгuс,, SRL 1836,00 204 kg + +
SRL „ Delmix  ргim„ 1897,20

SRL„Аlim тоtаl" 1931,88

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 1946'50

SRL „ ва8uеttе" 1952,28

Lot l6    Агсараs vA " stгuс" SRL 1260,00 140 kg + +
sRL « Delmix  ргim" 1зо4,33

sRL„Аlim тоtа1" 1325,80

SRL „ ва8uеttе" 1339,80

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 1355,67

Lot  17Lapte раstеuгizаt S.А. „Iпсоmlас" 143856,48 13510 litгi + +
S.А. «Lасtis„ 181З84,26 + +

Lot   18   SmiпGпй      devaci S.А. „Lасtis" 15758,30 370 k8 + +
S.А. „Iпсоmlас" 16101,85 + +

Lot 19 Вгiпzй  de  vaci S.А. "Iпсоmlас" 90722,22 1420 kg + +



S.А' „Lасtis„ 94666,67 + +
Lot 20  Са$саvаl SRL„Аlim тоtаl', 42177,55 355 k8 + +

S.А. „Lасtis„ 48220,83 + +
Lоt2l  Unt  de  vaci S.А. „Lасtis„ 116735,19 746 kg + +

S.А. „Iпсоmlас" 124333,33 + +
Lоt22   Сhеfіг  2,5% S.А. „Iпсоmlас„ 29231,48 2200 kg + +

S.А. «Lасtis„ З7888,89 + +
Lot  2З  Iаuгt    de    Ьйutcuumplutuгйdefгuсtе2,5% S.А. „Iпсоmlас„ 913333 1440 Ьuс + +

s.А. „Lасtis„ 10200,00

Lot 24 Сагпе  de  vitй SC "ViШа Ргоdоtti"SRL 35730,50 230 kg + +

С.С. "Nivа1i -Ргоd"SRL 36800,00 + +

SRL " Ргоаsраt Ргоd" 44850,00
Lot 25 Came  de sc «villа ргоdоtti„ 38475,00 270 kg + +
iерuге SRL
Lot 2б Сагпе de сuгсап SRL „ ргоаSраtргоd,, 99164,40 680 kg + +

Sc „Villа рюdоtti„SRL 99960,00

Lot 27 Came  de  рогс Sc «villа ргоdоtti„sRL 100456,00 1160 kg + +

С.С. "Nivа1i -Ргоd"SRL 102950,00 + +

SRL " РгоаSраt Ргоd" 114550,00

Lot 28 Piept  de  g5iпй Sc c6vi|Iа Ргоdоtti„SRL 81841,50 1 1 70 kg + +

С.С. "Nivа1i -Ргоd"SRL 84825,00 + +

SRL " РгоаSраt Ргоd" 85070,70

Lot 29 Pulpe de gйiпй Sc „villа ргоdоtti„SRL 47792,00 1160 kg + +

с'с. „Nivаli -ргоd„SRL 49300,00 + +

sRL " РгоаSраt Ргоd" 51422,80

Lot 30 Inimi Sc 6сviіlа Ргоdоtti„sRL 9775,00 1 70 kg + +

Lot 31 Pipote de раsйI`е С.С. €6Nivаli -Ргоd„SRL 4200,00 80kg + +

SC "Villа Ргоdоtti"SRL 4600,00

Lot 32 Ficat  de  раSйге sc «villа ргоdоtti,,SRL 13987,00 284 kg + +

с.с. „Nivаli -ргоd„SRL 14555,00

Lot 33 Оuй de g5iпй SRL  «Есовiо Gгuр„ 35750,00 19500 Ьuс + +
SRL„А1im тоtаl" 38415,00

Lot 34 Ре$tе hec SRL „ теlеmаг', 42750,00 950 kg
SRL « ваguеttе„ 47424,00

Lot 35 Ре$tе  sйгаt Sm „ теlеmаг,, 18375,00 245 kg + +
Lot 36  Ulei vA " Stгuс" SRL 25620,00 700 kg + +

SRL „ ва8uеttе" 26740,00



SRL „ Delmix  ргim" 26757,50

sRL„Аlim тоtаl„ 27825,00

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 28583,33

Lot  37     Zаh5г vA " Stгuс" SRL 21925,00 1250 kg + +
SRL „ Delmix  ргim„ 22870,37

SRL„А1im тоtаl" 24037,50

SRL „ ваguеttе" 24137,50

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 24305,56

Lot 38  Раstй  de го$ii sRL ,,Аlim тоtаl'' 6166'00 200 kg + +
SRL „ DeLmix  ргim" 6486,67

SRL « ва8uеttе" 6632,00

SBL " Ргоdаgгоtгаdе" 8500,00

Lot  39  suc  de  fгuсtе  $iIе8umе SRL ,,АIim тоtаl„ 53826,50 455о  litгi + +
SRL „ Delmix  ргim" 55396,25

SRL „ ва8uеttе" 57466,50

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 60666,67

Lot 40 Ceai пеgI.u sRL " Ргоdаgгоtгаdе" 4200,00 20kg + +
SRL „ Dе1miх  ргim„ 4466,67

SRL „ ва8uеttе" 5583,40

Lot  41  Сасао SRL „ Delmix  ргim', 1850'00 15k8 + +
SRL  ваguеttе 1900,05

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 2775,00

Lot 42  Sаге iodаt5 SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 2185'00 285 kg + +
SRL „ Delmix  ргim" 2358,38

SRL„Аlim тоtа1" 2374,05

SRL „ ваguеttе„ 2898,45

Lоt43  Fгuпzе  dedafln SRL „ Delmix  ргim„ 317,42 130 ьuс + +
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 471,25

SRL „ ва8uеttе" 481'00

Lot 44 stаПdе, ЬОаЬе SRL " Ргоdаgго€гаdе" 955'83 62kg + +
SRL „ ваguеttе" 2965,46

SRL„Аlim тоtа1" 3461,46

SRL " Delmix  ргim" 3513,33

Lot 45  Vапiliпй SRL „ DeLmix  ргim" 391'00 5 1 0 ьuс + +
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 552,50

SвL « ваguеt,е" 637,50

Lot 46 Dгоjdiе  usсаtй SRL 6, Delmix  ргim'' 1905,00 l8kg + +
SRL „ ваguеttе„ 2250,00

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 2280,00

Lot 47 Вог§  асгu SRL „ ваguеttе„ 6478,00 820 litгi + +
SRL „ Delmix  ргim" 6730,83

Lot   48      seminte      desusan SRL „ Delmix  ргim„ 2170,00 28kg + +
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 2627,33

sRL „ ва8uеttе„ 2683,24

Lot  49      Seminte     deПоагеаsоагеlui SRL « Delmix  ргim„ 1343,З3 31k8 + +
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 1543,11

SRL „ ваguеttе" 1664,70

Lot  50Мiеz  de  пuсй SRL „ Delmix  ргim" 6720,00 48kg + +
SвL „ ва8uеttе" 7359,84

Lot 5 1 рйStйгi SRL „ Delmix  ргim', 2300,00 60kg + +



congelate SRL " ваguеttе„SRL„Аlimтоtаl"VA"stгuс"SRLSRL"Delmixргim"SRL"Ргоdаgгоtгаdе"SRL"ваguеttе"SRL"Delmixргim„SRL"Ргоdаgгоtгаdе"SвL"Аlimтоtа1"SRL"ваguеttе„ 2599,80

1590308911,00 350 kg + +
Lot 52   Fasole

I

9009,26

9041,67
'l'IlIIlllll'IIII_

9625,00
I'Il'''III''Il'I-

1509,08 70kg +
Lot 53 Fasoleсопsегvаtе I

1761,67I
2800,00

I1 2858,10 l241kg
+Lot 54   Маzйге   vегdесопsеwаtй €6,, 4217 50 +

SRL " Delmix  ргim"SRL"Аlimтоtаl„SRL"Ргоdаgгоtгаdе" 4370,13

4899,53

5221,67

260kg        lLot 55  РогumЬ  dulce SRL    Delmlx  ргimSRL"Аlimтоtаl„SRL„ваuеttе„SRL"Ргоdаgгоtгаdе"SRL"ваguеttе„SRL"Delmixргim"SRL"Ргоdаgгоtгаdе"       |SRL„Аlimтоtаl"1SвL"ваguеttЁ-1SRL"Рюdагоtгаdе"SRL"Delmixргim" 6136'00 + +
7251,409848,8014083,33          |7625,00|

Lot 56  Magiun 305 k8 + +
8;2;Jsэбгl

10675,00          |13478,40|

Lot 57 Lйm`h 480 kg + +
13598,401400000

14720,00
895 kgLot 58 Вапапе SEL `` Ргоdаgгоtгаdе"SRL"Аlimтоtаl"SRL"ваguеttе"SRL"Delmixргim"sRL"Ргоdаgгоtгаdе" 23866,67 + +

24012,8525981,8528878,673098З,3331746,0034671,00|35598,332421167

I
1300 kg + +

Lot 59 Мапdагiпе
SRL"Аlim тоtаl„
SRL " ваguеttе„
SRL " Delmix  ргim"SRL"Delnnxргim„SRL"А1imтоtа1"SRL"Ргоdагоtгаdе"SRL"ваеttе„

Lot 60  кiwi 730 kg + +

|          26769,102737500

27980,90i`::,l
5260 kg +

Lot 61 Сагtоfі SRL " Ргоdаgгоtгаdе"sRL"Аlimтоtаl"SRL"Dе,miхргim" +
44730,00

|          52940,93|16831,11
1680 k8Lot 62 vагzй SRL " DeImix  ргim„SRL"Ргоdаgгоtгаdе"SRL"Аlimтоtаl„ + +

18666,б7 + I+

19404,00 1-l2320kg + '+

Lot 63 Могсоv SRL " Delmix  ргim„SRL"Ргоdаgгоtгаdе"SRL"Аlimтоtаl" 23565,19 I I1
23629,63 I

24638,40
1000 kg +Lot 64 Sfесlй гоsiе sRL " Delmix  ргim"SRL„Аlimтоtаl"SRL"Ргоdаgгоtгаdе" 10064,81 +

10620,00

11111'11

2340 kg
I

Lot 65 Сеарй usсаtй SRL " Ргоdаgгоtгаdе"SRL"Delmixргim"SRL"Аlimтоtаl"sRL„АIimтоtаI" 19500,00 + +
21146,67

24850,80

Lot 66 Vегdеаtй 9616,20 155 kg + +
8



ргоаsрйtй (р5tгuпjеl,mйгаг) SRL „ Delmix  ргim" 10333,33

Lot 67 Меге SRL 6€ Delmix  ргim'' 3s964,44 4480 kg
SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 41066,67

SRL„Аlim тоtаl" 41484,80

Lot 68 СоПОРidй SRL,,Аlim тоtаl,, 6450,00 215 kg + +
SRL « Delmix  ргim" 7564,81

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 7763,89

Lot 69 Rо?ii SRL „ Delmix  ргim" 2990,74 190 kg + +
SRL„Аlim тоtаl" 4833,60

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 5629,63

Lot 70 Агdеi dulci SRL „ Dehix  ргim'' 3333,33 240 kg + +
SRL„Аlim тоtаl" 7154,40

SRL " Ргоdаgгоtгаdе" 10222,22

Lot 71 Ustuгоi SRL"Ргоdаgгоtгаdе" 2455,56 51kg + +
SRL „ Delmix ргim„ 2975,00

SRL „ Alim тоtаl" 3069,69
Lot 72  Тulрiпй  detенпй SRL,,Аlim тоtаl,' 1747,26 55kg + +

SRL `` Ргоdаgгоtгаdе" 1782,41

SRL „ Delmix  ргim" 1935,19

* 1п cazul utilizdгii liсiЩiеi еlесtгопiсе se va indica ргеtиl ofегtеi fiiinale

(Iпfогтаtiа ргiviпd "Согеsрuпdегеа си сегiпfеlе de саlifiісаге" §i "Согеsрuпdегеа си sресiЛсаtiilе
tеhпiсе" , se va conserrma ргiп:  „+ " ^іп cazul согеsрuпdегii §i ргiп „-" ^т cazul песогеsрипdеrii)

8.   Репtгu еluсidагеа uпог песlагitйф sau сопГігmагеа uпог date ргiviпd согеsрuпdегеа оfегtеi cu
сегiпtеlе stаЬilitе in dОсumепtафа de аtгiЬuiге (iпсIusiv justifiсагеа ргефlui апогmаl de Sсйzut) s-
а sоliсitаt:

Data Орегаtогul econonhc Iпfогmаtiа Sоliсitаtй Rezmatul гйsрuпSului
sоliсitйгii от)егаtогului economic

9.   Оfегtапtii геsрiщi/dеsсаlifісаti:

Dепumiгеа орегаtогului economic МОtivulгеsрiпgегii/dеsсаIifісагii

10.  Modalitatea de еvаluаге а оfегtеlог:

Репtгu Гіесаге lot п
Репtгu mai multe lоtuгi cumulate п
Репtпі toate 1оtuгilе  п
Alte limitйгi ргiviпd пumагul de lоtuгi саге pot fi аtгiЬuitе асеluiа$i оfегtапt: /7ис7j.ссrіz7

Justifісагеа deciziei de а nu аthЬui сопtгасtul Ре 1оtuгi:

11. Сгitегiul de аtгiЬuiге арНсаt:

Ргеtu] сеі mai Scazut  ш
CoStul се1 mai scaZut  п
Се1 mai Ьuп гарогt саlitаtе-ргеt п
Се1 mai Ьuп гарогt саlitаtе-соst д

(^1п caZul tn саге ліп саdгul ргосеdигii de аtг±Ьuiге sunt aplicate mai multe сгitегii de аtгiЬuiге, se vог
indica toale сгitегiilе de аігiЬu±ге aplicate §i dепuтiгеа lоtuгilог аfегепtе)
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12. Iпfогmаtiа ргiviпd fасtогii de еvаIuаге арНса#:

(Sе va completa репt:іі.и lоtuгilе саге ам fiost аtгiЬиitе ліп Ьаzа сгitегiilог:  се1 mai Ьип гарогt саlitаtе-
ргеl sш се1 mai Ьип гарогt саlitаtе-соst)

Fасtогii de еvаIuаге Vаlоагеа din оfегtй Punctajul calculat
Dепumiгеа орегаtогului economic 1 тоtаl

Dепumiге fасtогul 1 Ропdегеа
Dепumiге fасtогul п Ропdегеа

13. Rееvаluагеа оfегtеlог:

(Sе va completa лт cazul ^і.п саге ofегtеlе аи fost гееvаluаіе гереtаі)

MOtivul гееvаluагii оfегtеIОг
МОdiГісйгilе орегаtе

14. fn uгmа ехаmiпйгi, еvаluйгii $i соmрагагii оfегtеlог depuse in саdгul ргосеduгii de аtгiЬuiге s-а
dесis:

АtгiЬuiгеа сопtгасtului de achizitie рuЬliс5/асогdului-саdгu:

Dепumiгеа lotului Dепumiгеа орегаtогului cantitate ii ргеtul ргеtul 'оtаl ргеtul totaI
economic unitate de uпitаг (fйгй тvА) (iпсIusiv

mйsuгй (гагйтVА) тVА)
Paste fainoaSe  divегsе V.А. " stгuс" SRL 620 kg 24,78 15363,бо 18438,80
вisсuiti  din  &іgi  de  ovaS SRL  "А1im  тоtаl" 2 1 8 kg 27,67 6032,06 7237,60
Biscuiti  Тuгtе  dulci SRL  "Аlim  тоtаl„ 255 kg 23,33 5949,15 7140,00
Biscuiti  Bisc Dагоп-LuхAuto SRL "Рго dаgгоtгаdе" 325 kg 26,67 ` 8666,67 10400,00

Faina  de  gгiu V.А. " stгuс" SRL 1410 kg 8,54 12041,40 14452,50
нгi?с5 SRL  "Аlim  тоtаl" 350 kg 37,25 13037,50 15645,00
Огеz  гоtuпd SRL " Delmix ргim" 665 kg 22,50 14962,50 17955,00
Fulgi  de  оvйs V.А. " stгuс" SRL 220 kg 18,95 4169,00 5002,80
Gгii V.А. " Stгuс" SRL 330 kg 13,83 4563,90 5478,00
сгuре de mei V.А. `` Stгuс" SRL 174 kg 17,08 2971,92 3567,00
Сгuре de рогumЬ V.А. " Stгuс" SвL 335 kg 12,50 4187,50 5025,00
МаZйге  uscata SRL " Delmix ргim" 320 kg 10,57 3383,70 3654,40
сгuре  de gгiu V.А. " stгuс" SвL 219 kg 9,00 1971,00 2365,20
clupe  de  огZ v.А. " Stгuс" SRL 204 kg 9,00 1836,00 2203,20
Агсараi v.А. " Stгuс„ SRL 140 kg 9,00 1260,00 1512,00
Lapte раStеuгizаt S.А.„ Iпсоmlас„ 13510   litгi 10,б5 143856,48 155365,00
Smтпtmа  de  vaci S.А. „Lасtis" 370 kg 42,59 15758,30 1 7020,00
Вгiпzй  de  vaci S.А.„ Iпсоmlас" 1420 kg 63,89 90722,22 97980,00
са?саvаl SRL  „Аlim  тоtа1„ 355 kg 118,81 42177,55 50612,35
Unt  de  Vaci S.А. "Lасtis" 746 kg 156,48 116735,19 126074,00
Сhеfіг  2,5% S.А. „ Iпсоmlас" 2200 kg 13,29 29231,48 31570,00
Iаuгt  de  Ьаut  cuumрlutuйdeЁuсtе  2,5% S.А." Iпсоmlас" 1440 Ьuс 6,34 9133,33 9864,00

came  de  vita SC Villa  Ргоdоtti  SRL 230 kg 155,35 35730,50 42876,60
Came  de  iерuге Sc Villa  ргоdоtti  SRL 270 kg 142,50 38475,00 46170,00
Came de сuгсап (рiерt) SRL „рl.оаsраt ргоd„ 680 kg 145,83 99164,00 1 19000,00
Came  de  рогс SC Villa  Ргоdоtti  SRL 1160  kg 86,60 100456,00 120547,20
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piept  de  gаiпй SC Villa  Ргоdоtti  SRL 1 170kg 69,95 81841,50 98209,80
pulpe de g5iп5 SC Villa  Ргоdоtti  SRL 1 1 60kg 41,20 47792,00 57350,40
Inimi Sc Villa  ргоdоtti  SRL 1 70 kg 57,50 9775,00 11730,00
Pipote  de  раS5ге С.С. Nivаli-Ргоd  sBL 80kg 52,50 4200,00 5040,00
Ficat  de  раsаге Sc Villa  ргоdоtti  SRL 284 kg 49,25 13987,00 16784,40
оuй  de g5iпа SRL  Есовiо-Gгuр 19500 Ьuс 1,83 35750,00 42900,00
peite  hec SRL  теlеmаг 950 kg 45,00 42750,00 51300,00
ре?tе  sйгаt SBL  Теlеmаг 245 kg 75,00 18375,00 22050,00
Ulei  гаfmаt V.А. " Stгuс" SRL 700 kg 36,60 25620,00 30744,00
Zаh5г V.А. " Stгuс" SRL 1250 kg 17,54 21925,00 23675,00
paSta  de  го?ii SRL  „Аlim  тоtа1" 200 kg 30,83 6166,00 7400,00
Suc de Ёuсtе $i legume SRL  „Аlim  тоtаl" 4550  litгi 11,83 53826,50 64610,00
Ceai  пеgгu SBL "Ргоdаgгоtгаdе" 20kg 210,00 4200,00 5040,00
сасао SRL „ Delmix ргim" 15kg 123,33 1850,00 2220,00
sаге  iodata SRL "Рго dаgгоtгаdе" 285 kg 7,67 2185,00 2622,00
FгuпZе  de  dafm SRL „ Delmix ргim" 130 ьuс. 2,44 317,42 380,90
Stаfidе, ЬоаЬе S RL "Ргоdаgгоtгаdе" 62kg 15,42 955,83 1147,00
Vапiliп5 SRL " Delmix ргim" 5 1 0 ьuс 0,77 391,00 469,20
Dгоjdiе  usсаt5 SRL „ Delmix ргim" 18kg 105,83 1905,00 2286,00
Вог§ асгu SRL  „ва8uеttе" 820  1itгi 7,90 6478,00 7773,60
seminte  de  susan SRL „ Delmix ргim" 28kg 77,50 2170,00 2604,00
Seminte de Поагеа sоагеlui SRL „ Delmix ргim„ 31kg 43,33 1343,33 1450,80
Miez  de  nuca SRL „ Dе1miх ргim" 48kg 140,00 6720,00 8064,00

Раstйгi  congelate SRL " Delmix ргim" 60kg 38,33 2300,00 2760,00
Fasole V.А. " Stгuс" SRL 350 kg 25,46 8911,00 9625,00
Fasole  сопsегvаtе SRL " Delmix ргim" 70kg 21,56 1509,08 1810,90
Маzйге  Vегdе  сопSегvаtй SRL  „ва8uеttе„ 241 kg 17,50 4217,50 5061,00
рогumь  dulce sRL „ Delmix ргim" 260 kg 23,60 6136,00 7363,20
маgiuп SRL  „ваguеttе" 305 kg 25,00 7625,00 9150,00
Lm^i sRL  „Аlim  тоtа1" 480 kg 28,08 13478,00 16176,00
Вапапе SRL "Ргоdаgгоtгаdе" 895 kg 26,67 23866,67 28640,00
Мапdагiпе SRL "Рюdаgгоtгаdе" 1300 kg 23,83 30983,33 37180,00
кiwi SRL „ Delmix ргim" 730 kg 33,17 2421 1,67 29054,00
сагtоfl SRL "Ргоdаgгоtгаdе" 5260 kg 7,96 41885,19 45236,00
Vагzа SRL „ Delmix рhm" 1680 kg 10,02 16831,1 1 18177,60

могсоV SRL „ Delmix ргim" 2320 kg 10,16 23565,19 25450,40
Sfecia  го$iе SRL ,6 Dе1miх ргim" 1 000 kg 10,06 10064,81 10870,00
сеара uSсаtй SRL "Ргоdаgгоtгаdе" 2340 kg 8,33 19500,00 21060,00
Vегdеаtй  ргоаsраt5 SRL  «А1im  тоtа1" 155 kg 62,04 9616,20 10385,00
меге SRL „ Delmix ргim" 4480 kg 8,03 35964,44 38841,бо
сопорidй SRL  „А1im  тоtаl„ 215 kg 30,00 6450,00 6966,00
Rо$ii SRL „ Delmix ргim" 1 90 kg 15,74 2990,74 3230,00
Агdеi  dulci SRL „ Delmix ргim„ 240 kg 13,89 3333,33 3600,00
Ustuгоi SRL  "Ргоdаgгоtгаdе" 51kg 48,15 2455,56 2652,00
Тulрiп5  de  tе1iп5 sRL  „Аlim  тоtаl" 55kg 34,26 1747,26 1887,00

Апulагеа  ргосеduгii  de  achizitie  рuЬliс5: N« л foSf

Ёпtеmеiulагt.71а1iп.       1it      .



Агgumепtаге:

15. IпfОгmагеа орегаtогНог economici dеsрге deciziile gгuрului de luсгu репtгu асhiziф:

Dепumiгеа орегаtогuluiеСОПОmiС Data tгапsmitегii Modalitatea de tгапSmitеге

S.R.L. „ваguеttе" 28.06.2022 е-mаil   Ьаguеttе@mаil.гu
s.А. „Lасtis" 28.06.2022 е-mаil   lactis  1асtis@mаil,гu
S.А. „hсоmlас" 28.06.2022 е-mаil   viогеl.iасоVеt@fіl1еtti.md
s.R.L „ Есовiо  сhр" 28.06.2022 е-mаil   1уа2007@iпЬох.гu
S.R.L. „Villа ргоdоtti„ 28.06.2022 е-mаil   villаргоdоtti@mаil.гu
SRL  „Dе1miх  ргim" 28.06.2022 е-mаil   а1ехЬеv@mаil.гu
SRL  „теlеmаг„ 28.06.2022 е-mаil  tе1еmагSг1@mаil.гu
SRL  "РгоаSраt  Ргоd" 28.06.2022 е-mаil  Viоге1.iасоVеt@fillеtti.md
V.А."Stгuс"  SRL 28.06.2022 е-mаil  stгuссс@mаil.гu
СС "Nivа1i-Ргоd " SRL 28.06.2022 е-mаil  асhizitii@пivа11i.md
SRL  "Ргоdаgгоtгаdе" 28.06.2022 е-mаil  ргоdаgгоtгаdе@mаil.гu
SRL  „Аlim тоtаl" 28.06.2022 е-mаil  аlim.tоtаl@mаil.гu

(Iпf;огтагеа орегаtогilог economici implicati ^т ргосеduга de .аtгiЬuiге dеsрге deciziile gгириlui de
luсги репtги асhizЦii Se геаlizеаzd ^т сопfогтitаtе си ргеvеdегilе агt.  31  а1 Legii пг.131  din 3 iuliе`
2015 ргiviпd achizitiile рuЬliсе)

16. Тегmепul de а$tерtаге репtгu iпсhеiегеа сопtгасtului:

Ёп caZul in саге Vа1оагеа еstimаtй а сопtгасtului П 6 zile in caZul tгапsmitегii соmuпiс5гii ргiп
eSte mai mica decat ргаguгilе ргеvаZutе 1а агt. 2 mijloace еlесtгопiсе $i/Sаu fax п
аliп. (3) а1 Legii пг.131 din 3 iulie 2015 ргiviпd Н 11 zile  in са2ul пеtгапSmitегii соmuпiсагii
асhizi$iilе рuЬliсе ргiп mijloace е1есtгопiсе si/sаu fax п
Ёп cazul in саге vаlоагеа estimata а сопtгасtului П 1 1 zile in cazul tгапshitегii соmuпiсагii ргiп
este еgа1а sau mai mаге decat ргаguгilе mijloace еlесtгопiсе §i/sаu fax п
ргеVаZutе 1а агt. 2 аliп. (3) а1 Legii пг.131  din 3 П 16 Zile  in caZul пеtгапSmitегii соmuпiсагii
iulie 2015 ргiviпd achizitiile рuЬliсе ргiп mijloace еlесtгопiсе §i/sаu fax п

(Sеlесщi tегтегшl de аstерtаге геsресtаt.  Саlси1агеа tегтепеlог ргеvdzutе  de Legea пг.  131  d±п 3
iulie 2015 ргiviпd achizitiile риЬliсе, inclusiw а tегтепеlог de а§tерtауе, se efectueazd ^іп conf ;огтitаtе
си  ргеvеdегilе  TITLULUI  IV  Capitolul  I (Саlсulагеа  Тегтеrшlиi) а1  Codului  Civil  а1  RерuЬliсii
моldоvа).

17. Сопtгасtul de асhizitiе/асогdul-саdгu iпсhеiаt:

Dепumiгеа

Iпtгергiпdегеа
Numагul

cod cpV

VаlОагеа сопtгасtului Тегmеп de
cu сарi,аЕthtп/ si data

fйгй тvА inclusiv тVА

vаlаЬilitаtе а1

орегаtОгuluieconomic
аu00cucapitaIhiхt/аsосiеге/ сопtгасtului/асогdului- сопtгасtului/асогdu]ui-

cu сарit_аЕsф5iп саdгu саdгu

S.R.L. „villа Nг. 100  din
15800000-6 328057,00 393668,40 31.12.2022ргоdоtti„ 11.07.2022

S.А. „Lасtis"
Nг. 101   din11.07.2022

15800000-6 132494,44 143094,00 31.12.2022

S.А. „Iпсоmlас" Nг. 102   din11.07.2022
15800000-6 272943,53 294779,00 31.12.2022

С.С."Nivа1i-Ргоd Nг. 103  din
15800000-6 4200,00 5040,00 31.12.2022'`SRL 11.07.2022
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SRL „ва8uеttе"
Nг. 104  din11.07.2022

15800000-6 18320,50 21984,60 31.12.2022

SRL „Есовiо Nг. 105  din
15800000-6 35750,00 42900,00 31.12.2022

Gmр„ 11.07.2022

SRL „Dеlmiх-ргim Nг. 106  din
15800000-6 150203,33 180244,00 31.12.2022€c 11.07.2022

SRL „теlеmаг "
Nг. 107  din11.07.2022

15800000-6 61125,00 73350,00 31.12.2022

SRL  "ргоаsраt  - Nг. 108  din
15800000-6 99166,67 1 19000,00 31.12.2022

ргоd„ 11.07.2022

S.R.L. „V.А. Stгuс"
Nг.  109  din11.07.2022

15800000-6 101740,42 122088,50 31.12.2022

SRL" Nг.110  din
15800000-6 128314,17 153977,00 31.12.2022

Ргоdаgгоtгаdе" 11.07.2022

sRL „ А1im тоtа1"
Nг.111   din11.07.2022

15800000-6 156715,79 188058,95 31.12.2022

18.  IпfОгmафа ргiviпd асhiziЩ рuЬliсе duгаЬilе (асhizi{ii vегzi) /"фгz.сa с7сzzd se со7ир/еJес7Zй с7оf7г f7t
cazul in саге 1а ргосеduга de achizitie рuЬliсй аи fiost aphcate сгitегii de dиrаЬilitаtе si s-а tncheiat
сопtгасt/сопtгасtе репtги lоt/lоtигi репtги саге аи f ;оst aplicate сгitегii de durаЬilitаtе)..

Au fost apIicate сгitегii репtгu асhiziф рuЬliсе duгаЬilе (асhiziф
(DА/NU)vегzi)?

Vаlоагеа de achizitie cu TVA din сопtгасt/ сопtгасtе а

(iпdiсаii Suma си ТVА)
lоtuluiЛОtuгilог репtгu саге au fost aplicate сгitегii de
duгаЬilitаtе (lеi Ю):

Codul CPV а1 lotuluiЛоtuгilог репtгu саге au fost aplicate сгitегii
de duгаЬilitаtе:

Сгitегiul de аtгiЬuiге репtгu l0tuМоtuгilе репtгu саге au fost Ргеtиl се1 mai scdzut  тi
aplicate сгitегii de duгаЬilitаtе: Costul се1 mai scdzut  гэ

Се1 mai Ьип гарогt саlitаtе-ргеі гі
Се1 mai Ьип гарогt саlitаtе-соst гі

Ргiп  ргеzепtа  dаге  de  sеатd,  gгuрul  de  luсгu  dесlагd  cd  tегтепul  de  а$tерtаге  репtгu  ^тсhеiегеа
сопtгасtului/сопtгасtеlог indicate а fost геsреааt (ехсерtdпd саzuгilе ргеvйzutе de агt.  32 аliп.  (3) а1 Legii
пг.  131  din  3  iulie  2015  ргiviпd achidtiile рuЬliсе ), ргесит §i сй €п  cazul dерuпегil  сопtеstа[tiilог §Wsаu
гесерtiопdгii гароагtеlог de топitогizаге, aceastea аи fost ехатiпо[tе $i sоlЩiопаtе.

Ргiп ргеzепtа dаге de sеатй, gгuрul de luсгu реrttгu achizitii conf iгтd согесtitudiпеа desf iai $uгййi ргосеduгii
de асhizitiе, fiapt репtгu саге роагtd гdsрuпdеге conf ;Огт ргеvеdегilог 1еgа1е ліп vigоаге.

Сопduсйtогtіl gгuрului de luсгtі репtпі асhizitii:
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-12/2022/001din 12.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun.Balti 

Localitate mun.Bal^i 

IDNO DiTS -1015601000259 

Adresa mun.Balfi, pia|a Independentei, 1 

Numar de telefon 0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231-
54623 

Numar de fax 0231-20391 

E-mail oficial serviciulachizitiioublice(2).email.com 
dits.achizitii(o!gmail.com 

Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-particiDare 

Persoana de contact 
(nump nrpnume. telefon. e-mail) 

Liliana Ceremu? , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizifie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licita^ie deschisa nAltele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru institutiile de 
educatie timpurie (IET) pe perioada lunii 

iunie a.2022, conform necesitafilor DITS a 
Primariei mun.Bal{i 

Cod CPV 15100000-9 

Valoarea estimata a achizitiei 381 500,00 fara TVA 

Nr. ?i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
cuvernamental www. mtender. gov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1653048001362 Nr. ?i link-ul procedurii (se va indica din cadrulportalului 
cuvernamental www. mtender. gov. md) Link-ul: https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-

b3 wdp 1 -MD-1653048001362?tab=contract-
notice 

Data publicarii anunjului de participare 20/05/2022 

Data (datele) §i 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 achizijie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

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

Nu 0 D a • 

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

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

03.06.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Pascolina" 

http://balti.md/transparenta/achizitii-


p ^ T ? T d a t a ^ o n t r a c t u l ^ 
N r l n 1 

p ^ T ? T d a t a ^ o n t r a c t u l ^ 1 ) ^ 1 0 0 6 , 2 0 2 2 
- w . T , , . , T7-5 n n n o n 

"ValoaresTc^ 
FaraTVA. 21 j — 

j n c l u s i v J T V A ^ 2 7 _ 6 0 0 ^ 

31 

FaraTVA. 21 j — 
j n c l u s i v J T V A ^ 2 7 _ 6 0 0 ^ 

31 
Termen ue vaiaDinuiic 
Termen de execute 

_ 3 ^ 0 6 2 0 2 2 

Tipul modificarilor 

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

Mic§orarea valorii contractului 0 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 

I; — - — — — * — 

serviciilor) 16S3048001362 din 30.05.2022 de achizitionare a 

T V A . 

v r n ^ t r i e r e a circunntantelor care ail Hcut necesari modificarea: DiTS a Prim&riei n m J W . P™ * " r 0 2 - , 0 M 7 7 d i " 0 6 ° 7 ' 2 0 2 2 ' ' ^ m i C 5 ° r a r e a 
m a i pu ine comparativ cu ce,e pianificate pentru aceas«a perioad* , astfei sol,c,urea de la ms«»p, le 

pre5colare din subordinea DITS a fost mai mica decit cea plamf.cata. 

Denumirea operatorului 
economic 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Valoarea contractului Suma 
mic^orSrii, 

inclusiv TVA Denumirea operatorului 
economic 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru farS TVA inclusiv TVA 

Suma 
mic^orSrii, 

inclusiv TVA 

SRL "Pascolina" 101 10.06.2022 273 000,00 327 600,00 185 328,00 

2 



VII. Rezultatele examinarii: 

in baza deciziei grupului de lucru de m o d i f i e r a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. DAC-

12/2022/001 din 12.07.2022 a fost incheiat acordul aditional privind mic?orarea contractului nr.101 dm 

10.06.2022, incheiat cu SRL "Pascolina" pentru l_otulJ_"Carne de lapiept de curcan refrigerata in vul 

ori intr-o atmosfera controlata, 0,800-2 kg» cu -185 328,00 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) Denumire operator 

economic 
Nr. §i data acordului 

aditional Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL "Pascolina" 1 | 12.07.2022 -154 440,00 -185 328,00 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nir.nl ai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

gg^ogl 

Agenfia Achizifii Publice: mm. Chi?inau, ̂ os. Hince?ti, 53; tel.: 021-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap(a)jender.gov.md; www.lender.gov.md . c,, , ,, , , .. 
Agenda Na(ionala pentru Solufionarea Contestatiilor: mun. Chi?inau, bd. ?tefan eel Mare Sfant, 124 et. 4, 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

3 
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

ai" y'r'iz&'e##*
L Date cu privire la autoritatea contractanti:

IL Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autoritltii contractante Pretura sectorului Botanica
Lobblitate mun. Chisiniu
IDNO t007601009602
Adresa str. Teilor" 10

It[um** dC telefon 022 76 75 75

Numdr de fax 022 76 75 75

E-mait oficial pretura.botanica@pmc.md

Adresa de internet www.botanica.md
Persoana de contact
(nume. breiume. telefon. e-mail)

Iona; Natalia; nionash@mail.ru; tel:
060688775

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisi X
Obiectul achizi{iei Lucr6ri de reparalii curente in cadrul

Parcului ,,Valea Trandafirilor", sectorul
Botanica. mun. Chisiniu

Cod CPj/ 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 879 075 MDL
Nr;r $i,'link-ul procedurii (se va indica", din cadral
'p 

-fiatr@i:.g1iViln:dmen ta I www. mr ender. gov, wd.I,,,,- .

Nr: MD-1633431183272
Link: https://mtender.gov.mditenders/ocds-
b3 wdp I -MD -I 633 43 I 1 8327 2 I

Data public[iii anuntului de participare 05.t0.2021
Data (datete) pi referinla (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anunful
respectiv (dipd iaz)

Tipul contraCtului de achizifie/acordului-cadru Bunurin Serviciin Lucr[riX
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la un
proiect qilsau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

NUX Dal

Sursa de finantare
::.:' .itt. '_ :.r:':_:rr:::r'::::: 

:

Buget de stat X Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicatil

Dhtt" de.ciiiei'de atribuire a contractului d6' achizifCl
acoidului.chdiu,..,, :: , ,

01.tr.2021

Denumirea operatorului economic ..Mavitex-Cons" SRL
Nr. $i data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:54

Data:02.11.2021
Valoarea contractului de aChizilie/acordului-cadru Firi TVA: 879165.59

Inclusiv TVA: I 050 198.708
Termen de valabilitate 30.11.2022
Termen de executie 30.11.2022

ulF, 

ip,"ql, m'odific,,.4 o'r
;il ,. i ,ii l:..:-,,,-:=,..,:,.

=l =,,i 
t;i ll::rl:'lr"= l

Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului X
Modificarea termenului de executarel livrarel

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



Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului I
Altele: flndicati

Temeiul juridic Ar1 76_alin. (7),pct. t);iZ@
pr lv fud achiziliile pubtice

CreEterea prefutui@ I191657,47

M_odificarea anterioari ffi
blice/acord ului-cadru (

Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploareaserviciilor)

- Locuri de odihnd:
o Beton turnat in ziduri, perefi _ 2,g5m3; Strat de mortar ciment-nis ip - 22 r1gm2- Fa{ada de piatri:
o Refacerea rosturilor _ ll6r2m2; Reparafii

- Trotuar sector l:
o Strat de funda{ie din piatrl

- Trepte:

de tencuieli - 14 m2

sparti - 13,5m3; Refacerea de funda{ii _ 3,9m3

o Start de mortar ciment-nisip - 288,81m2; Placarea contratreptelor - 4lrllmz- Pere{i:

o Refacerea rosturilor _ 34,2m2
- Trotuar sector 2

o Refacerea fundafiei _ 1,5m3
- impriqtierea pimintului afinat - 40,5m3; incircarea qi transpo rtarea prmintului,

29,5t

vr. Descrierea.circumstantelor care au frcut necesari modificarea:(se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractutui ie achiziyie/acordului-cadru)
se considerd necesard achizitrionarea de la Antreprenor e unor lucrdri suplimentare, care n,aufost incluse tn contractul inilial, dar cure au clevenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia.

yII. Rezultateleexaminirii:

ln baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitrie/acordului-cadru nr. 16 dinll'07'2022 a fost inche-iat acordul adifional nr. I din data 11.07.2022in sensui ajustdrii contractului deantteptizd' nr' 54 din 02'11.2021 prin majorarea valorii contractului in mdrime de 14145g,77 lei, ceeace constituie 13,5%o din valoarea Conftactului inilial.

.*'"t"];::i^{l'-"il::f 
ru"'u'

Denumire *"*a"
economic

treprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital
mixt/asociere/ l

Cu capital strlin

Nr. gi data
acorduiui adi{ional

Valoarea modificirilo" (duffi

,,Mavitex-Cons" SRL
141458.77

ffi,*,pj
(Nume, Prenume)



Agensia Achizilii Publice: mun. Chi;indu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-72g;
e-m ai I : b ap@tende r. gov. m d ; www. t ender. gov. m d

/ Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestafiilor: mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare Si Sflnt, I24 et. 4; tel.:022-g20-
652 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SЕАМД
privind mоrtifi саrеа сопtrасtului

de achizi{ii pu blice/acord u lui-сасt ru

Nr. l3 din 12 iulie2022

Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

Цепumirеа аutЙЙtiiБпЙсаЙ
ргimёгiа Tcrtatill
s. 'I'ohatitl, 

пru,r. CБiinau
Localitate

i 00760 l 0078 l 5

str. ýtethn cel Маге lNumйr de tеlеfй
щ }ц2з60221ЙБ8Numir de fax
022 з872Т6,0].r.за7лsI-maiI oficial

Adresa tle iпtеrrlс
tolratin.mdреrsоапа t!e сопйс SergiuC.bntu@
022з812з8

Date cu рriчirе la рrосесlurа de achizi{ie:

Tipul proce,Iu"ii ,le асhИф

Obiectul u"hirtБ
Produse,,ti,r*nirru рЙ
2()2! lп tlrпdiпi|п ,tiп со,rr, тоt,i'i,,

vаlоаrеа еstiйаiйтiсБй
2lб 750lciNr. qi,'пЕ"l*йББ;Гй-й ,."аа" аи

р о r t а l ul u i gu v е rп а mе пt а l ww|\,. m t е п d е r.' ;;у. m d)
t,l.pqds.b]wdБ@
Lin k-Lr l:

h ttps ://lntender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- l 646З05 l 44B22?tab=.on,ru.,-
llotice
0з.Oз,2022

privind. proiectul (proiectele) lu 
"u." 

.. i.i""U""",i"t"i
respectiv (duрd caz)

Date сu privire la contrirctul de achizitie/acordul-catlru:

Вuпuri fi SeruБi о--ТuБаrБcontractul o

|l:li:"I. ,si/sau рrоgrаm fiпап{аt din fопсluri aleuniunii Еurо
Sursа de fiпапtаrе l]ugetacsffi

BLrget CNAS п Suгsе ехtеrпе п
Alte stlгsс: [IпdicatiData decizi"'

асоrdчlчi-саdru
аgд_цщrtgеrрffi
Nr.9i c|ata.on

Data: 22.03.20Й
FёгД -l-VА: 

l l]Йz"оо
I пс l usi v'Т-VА lr720s,95теrmеп de чrrlчьilйБ
з1.12.2022Тццццсlе 

"*""uG 01.04.2022-зб.06,ю22

Вчпчri! ffi



Сопtrасtчl о. о.
p::i".:. ýi/sau рrоgrаm finanfat tliп lЬпсluri aleuniunii Еurо
Sursa de fiпапЦаrе

Buget de stat il-ЪGеrcNАМ п
Buget CNAS п Sursе ехtеrпе п
AIte sttrse: [IпdiсаtiData decizi.' о.

асоrdulчi-саdru l5.0J.2022

Г' едц]цЦgа_оJ,jдЩЦ 
" 

t 
"" " - "'l 

l. SIl,L Nobil IrrestNг. qi data cont

L)аtа: 22.03.2022

!_gЦIVЦ, 4Sl73JS
]д9Щау ТV4: SZBЪ,O0Termell ,l" uolobilitй
з1.12.2022Теrпеп de
0 1 .04,?022-з 0.06.2022

Tipul contractu Вuпuriý Se.u;cll п-_Тt,сББСопtrасtul с" о"

lr::"":. ,gi/sau program fiпап{аt tlin foncluri aleuniunii Ечrо
sursa tle fiпап.tаrе

Buget de stat ЕlБЙ CNAM п
BLrget CNAS п Surse ехtеrtlе л
Alte sttгse: ftпdicatif)ata decizi"'

acorduIui-cadru
Den u m irea operatoruI uЙЙпБmiс ЛЧТ LUX СОМNr. Ei data .o

Data: 22.0J.2022
I"Дгi ТVА: 33000,00

ЦщЛцц_ЦД39бOOJ0Теrmеп de nul"Бilltut"
зl,|2,2022Теrmеп de.*".u(Ъ
0l .04.2022-30,062022

Tipulcontractulu@
I}uпuriý Servicii п Lltcгari пcontractul ,l

t:l:::l ;iДаu рrоgrаm finan{at din fonduri aleUniuniiEuropene
Sursа с" лпапББ

Buget tle statшugеt tle stat ф BLrget CNAM п
I}uget CNAS п Sltгsе ехtегtlе п
Alte sttгse: IlпclicclliData rlecizi

acordului-cadru
Dепumirеапрffi

Sc ,чlLLдрRоDотп"
Nr. qiclata .o;

Nr: 2l
Data:22.03.20Й
Fёrй ТVА: srslзJ0
lllcl usiv'ГVА: ZОSЪ,СОтеrmеп de valabiIiиte
з1.12,2022теrmеп dc схесuБ
01.04.2о22-30Э620'



Tipul mоdiIiсаНБ
М iс9о.а rеаЙБЙ сЬ 

" 
t.a"tu ПЛ

Маjоrаrеа чаlоrii contractulrti п
моdifiсаrеа tегmепului de ехесutаrе l liyrarel
рrеstаrе п
Modificarea tегпrепuItti de valabilitate п
Rеzеliеrеа colltractttlui л
AItele: IIпclicaliТеmеiul juridic
Legea 131/201'
Decizia grullului cJe lucrttSrnriq*rffi
Nr. ]9 сч б7t25,5б lei iпсlusiч ТVД ;
Nr,20 сч 32В55,б8 lei iпсlusil, TVA;
Nr.lB cu 230t5,2B lei iпclusil, TVA;
Nr.2l сu 5331t.3g lei iпсlu.siч TVA

моаiпса""
аЧh ilitii pu blice/acord u l ui-ca dr u (аu р i-c az t
Дllgiц&щаlli .еБпаЙ

Date ctl рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi cfectuate:

Y..,.,_,. ?.:..iT.: ^:l 
i ziliei in ai nte qi cl u рй mod i fica rе:

|,:,,|:,'" !:'!,.ii-i,?| 
;:*!' й,й'rii" ,опlrасtеlе пr. 19, пr. 20, пr. 18;i пr. 2l, са

::':':!::::.,,.!: :':"'':, :on Nr; aadý:bJwdлl:Mp:]646305_14!t82
c t c, h i z i ! i o п a r e a p r o rl u s e l o r а l i m е п, r * p 

" 
n,i" u 

- 
i/''.|"' l t"nf 

" " "'i=,
апчl.ui 2022 la gradiпila пr, 223 сliп соm,

|.? diп 03.()3.2022, репtrч

Iч.

чrmаrе а

Тоhаtiп.

,on,,o,,',f,||'::";::;,#;r;T:tr;:,"';,i;;i: f;;'.03.2022 
cu 67 t 25,56 lei iпсlusiч тvд, vаlоаrеаfiпаld а

,,,n,,o,|i,|,":::::::,:ir;r::;;r;',"';,ii;i!iii',03.2022 сч з2855,6в lei iпсlusiч тvд, уаlоаrеаJiпаld а

,on,*",',f,||,'::::::,#';':r;r;Y;:,"Y:ii;!i {ij' 03.2022 ctt 2з0] 5,2в lei iпсlusiч TvA, vаlоаrеаfiпаld а
Se mic;oreazd suПtа СОПtrасlului пr.2t сliп 22,03.2022 cu 53311,39 lei iпсlusiч тVд, valoarea fiпаld аcoпlraclttlui vа cotlSlilui l7231,21 lei iпсlt.t,уiч TVA.

vI, Descrierea circumstan{elor саrе ач ficut песеsаrй modificarea;La data de 22,03,2()2 au.foit iпсhеiаt ,оп,,,|,оi,Ьi"}'r. t9, пr. 20, пr. ]8 Ei пr. 2l, са чrmаrе аProceclurii de achizi|ie СоР Nr" qэds:Ь}odр-LМа-]ýаý].оJ raasц. diп 0з.Oз.2022, репtrчachiziyioПarea procluselor аlimепlаrе репrrч lriпl. Il al апului 2022 la grddiпi|a пr. 223 diп сслm.Тоhаliп
iПСеРiПСl cu 0б iuПiе 2022 iП legdlurct cu repetra|ia blocului аlimепIаr gradiпi|a а sislal procesulеduсауiопаl, toloda|d аviпсJ iп vecJere сd 1rесчепlа zilпiсd а copiilor la iпstitu|ie variazd пч а fosl песеsаrdprocurarea а caпtild|ii |olale соп/оrп1 coпlracrelor, deoarece сопlапdа cle produse аlimепlаrе s-a fdcutсоп/оrm песе,уitdtilоr, de aici apare пecesilalea ntic;ordrii valorii сопtrасtчlчi.Аsфl,

,un'o,*h|,":::T::,r:;r;::::;;:,"';:i;,!:i;;',03.2022 сч б7125,5б lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаld а

"on,,,,,|,f,l,':::?;T:;,:i;';r;;;r;:,"';:ii;i!iijr.03.2022 
ctt 32855,б8 lei iпсlu,уiч TVA, vаlоаrеаfiпаld а

,on,-,!,f,l,"ii!"'iii,i}',i::r;r;r;',"';:ii;ii ii^rr,03.2022 
сч 230l5,28 lei iпсlusiч тVд, vаlоаrеаfiпаld а

Se mic;oreazii ,suпtct сопtrасlului пr.2l diп 22.03.2022 cu 53311,39 lei iпclusit, ТVд, vаlоаrеаfiпаld ас:tlпlrасluluiчсl coпstilui l7231,2l lei iпсlu,уiч ТVд.



lп

а]

VII. Rezultateleexaminйrii:

bazadeciziei gruprrlui clelucrLrdemodificaгeacontractului deachizilie/acordului-cadrunr.|4din 
12.07,2022гоst incheiate асоrduri adilional рriчiпd miс;оrаrеа сопtгасtului

Agen|ia Дchiziyii Publice: muп. Сhisiпdu, qos. Нiпсе,r/i, 5J; tel.; 022-820-703:.fax:022-820-728;е-mаit bap@tender.gov.md; www.leпder.'gov.md
АgеП|iа Nа|iОПаld РеПlru SОlu|iОпО'ео Ciitrrtayiilor: muп. Chisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Slliпt, 124 et. 4; tet.:022_820_6 5 2 

" 
./ar ; 02 2 -8 2 0-б 5 l ; е- m а il ; сопles l аl i i@)а пsс. m d : y,ww. (lпs с. п1 d

Dепumirе ореrаtоr economic

Iпt.ерriпdеrЙi--
Cu capital
autohton/
Сч capital

m ixt/asociere/
Сu capital strДiп

Nr. qi data
асоrd ului
adi{ionaI

Vаlоа rеа m оО iЛсаiБi 1С upa

-aaz)

Firй ТVА rncIusiv
TvA1.1.,rKUZUROVSKI LlLIAN

ъ
SRL Nobil Prest

Сu capital
autohton

I 12.07.2022 6|023,24 67125,56

Сu capital
:r u toh tоп

l 12.07.2022 27379,73 32855,68
,\ LUlи Сu c:rpital

autohton
l 12.07.2022 l9l79,40 230l5,28

"VlLLAPRoDOTTI,,
S.R.L.

Сu crrpital
autohton

l 12.07.2022 4445 l, l б 53341,39

,il
Conducйtol-ul grupului cle tuсru:

#
TARU

4



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţie publică 

■ Nr. So din 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preţ
Procedura de achiziţie repetată (după.caz) Nr: 21055606
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Cherestea ecarisată tivită
CodCPV 03419000-0
Expunerea motivului/tcmciului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării...ăttorz: proceduri* „decât licitaţia
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

de atribujf^i& e^m ^/ciă din cadrul 
portalului guvernamental 

WmWMlender.sov.

Nr: ocds-b3wdpl-M D-l650957046184
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1650957046184?tab=contract-notice
Data publicării: 26.04.2022

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

Procedura a fbstinclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

. . .

x D a  n N u
https://exdrupo.md/wp- 

; content/uploads/2022/01/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: httDs://tender.sov.md/ro/svstem/files/ 
bap/2014/bap_nr_7_0 .pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

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

Valoarea estimată (lei.fâră TVA) 350 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor *
Denumirea operatorului economic
Expunerea s ^ ^ ^ S I s p l^ ^ r i i  de 
clarificare

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-


Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)
Termen-limită de depunere şi deschidere a f 
ofertelor prelungit (#wpâ caz) |

5. Până la termenul-Iimită (data 11.05.2022, ora 09:00), au fost depuse următoarele oferte.

p r . § Denumirea operatorului , 
economic
liiir

IDIŞ O Asociaţii/
administratorii

i Î.I. Caliga Valeriu 1003609006702 Caliga Valeriu/Caliga Valeriu
2 SRL Vega Total 1018600014632 Şumutovschi Veaceslav /Şumutovschi Veaceslav
3 SRL Lemn Comerţ 1006600010916 Holban Gheorghii/Holban Gheorghii

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

• v‘: : ‘ 3:3j;|§ _
Denumire document

:;::{y|i::î<=i;x s ..V;?*' •/" *

Denumirea operatorului economic
Î.I. Caliga 

Valeriu
SRL Vega 

Total
; Documentele ce constituie oferta

Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22) nu corespunde prezentat
Specificaţia Financiară Formularul (Anexa nr. 23) nu corespunde prezentat

p l i E -  ' prezentat prezentat
Documente de calificare

Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat prezentat
Dovada mregiştrării-persoanei juridice prezentat prezentat
Dovezi privind conformitatea priduselor prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor prezentat prezentat

Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9) prezentat prezentat
Certificat de aMb.mtbja contului bancar prezentat prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat prezentat

■Raport financiar prezentat prezentat
Declaraţie prrandAalabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11) prezentat prezentat

::Efeef!ffaţie-pri specifice,-utfiajiflj^p^^ 
echipamentul ̂ .şges’aşşentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului confprmiformularul (Anexa ni. 13)

prezentat prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitatqpifbpps pentru 
. implementareScontragtului conform F orm ularp |knexa
S r f if l ;  " - t e s i s l i i  ■ ;-■ "■ -

prezentat prezentat

Lista.:şubcontractanţilpr şi părţile din contract care suriţV 
îndeplinite de către aceştia (Anexa nr. 15) p prezentat prezentat

Angajamentuffert susţinător financiar Formularul (Anexa
« l i r  I 1 .s prezentat prezentat
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Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa prezentat prezentat

::^g a jam en t privind susţinereaşţefâcă şi ^r^îesiohală a 
aofeA'afitului/grupului de oper^r& ^flnom ici Formularul 
(Anexa nr. 18)

prezentat prezentat

Deelarăţierterţ susţinător te h m î^ )tib # ^ ^ (A n ie x a  nr. 19) prezentat prezentat
Declaraţie tcrt susţinător -prcţfcW ona^^p@ 'â||l (Anexa = prezentat prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m i r e a
l o t u l u i

D e n u m i r e a
o p e r a t o r u l u i

e c o n o m i c

V a l o a r e a

s f e r i c i
(tară 1 VA)*

C a n t i t a t e  
ş i  u n i t a t e  

i lc

m ă  M i r ă

C o r e s p u n d e r e a  c u  
c e r i n ţ e l e  d e  

c a l i f i c a r e

C o r e s p u n d e r e a  
c u  s p e c i f i c a ţ i i l e  

t e h n i c e

Cherestea Î.I. Caliga Valeriu 201 825,00
30 m3

- -
ecarisată tivită SRL Vega Total 202 500,00 + +

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

23.05.2022 SRL'”Vega . 
Total”

Prin ser. nr. 248 s-a solicitat prezentarea în 
termen de 3 zile a următoarelor clarificări: 
Conform pct. 16.4 al anunţului de participare s-a 
solicitat prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată prin 
referire la specificaţii sau standard relevante, 
însă compania Dvs. a prezentat doar aviz sanitar 
pentru produsele prezentate la licitaţie.
Conform pct. 16.5 al anunţului de participare la 
cerinţa demonstrarea experienţei operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit s- 
a solicitat prezentarea declaraţie privind 
experienţa similară Formularul (Anexa nr. 12).
a) încheierea şi îndeplinirea unui contract cu o 
valoare nu mai mică de 50 % din valoarea 
viitorului contract pe perioada ultimilor 3 ani 
sau
b) Valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 
Se prezintă copia contractului şi a documentelor 
ce atestă îndeplinirea acestuia (facturi fiscale 
şi/sau acte de verificare a decontărilor);
La cerinţa data compania DVS a prezentat 
formularul 3.10 -  declaraţia privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate.

La data de 26.05.2022 
operatorul economic a 
prezentat informaţia 
solicitată.

9. O fertanţii respinşi/descalificaţi:
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Denumirea operatorului Motivul respingerii/descalilicării

Formularele Specificaţii tehnice (Anexa nr. 22) şi Specificaţii de preţ (Anexa nr. 
23) prezentate, diferă de modelele solicitate în documentaţia standard şi sunt 
completate necorespunzător.
Potrivit pct. 48 din Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de 
bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, la caz documentaţia de atribuire, stipulează că oferta cuprinde 
următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică -  ofertantul elaborează propunerea 
tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum 
şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine -  
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22); 2) Propunerea financiară -  ofertantul 
elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii 
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de 
bunuri şi servicii. Propunerea financiară conţine -  Specificaţii de preţ (anexa nr. 
23); 3) DUAE; 4) Garanţia pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9) Concomitent, pct. 
49 din documentaţia sus-menţionată stabileşte că toate documentele menţionate la 
pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile 
goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a 
formularelor atrage respingerea ofertei.

în urma celor expuse, se descalifică oferta prezentată de către Î.I. Caliga 
Valeriu potrivit art.69 alin.6 al Legii nr.131 din 03.07.2015 -  Autoritatea 
contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: lit. a) ofertantul nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie.___________________ ____________________

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul
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Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
. Denumirea 

lotului
Denumirea

operatorului
ecdnomic

Cantitate şi 
" unitate de„ - w  ■: :: măsură

Preţul unitar 
(fflrfTVA)

- ■•■rr

Preţul total 
(Iară TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Cherestea 
ecarisată tivită

SRL
”Vega Total”

202 500,00 243 000,00

Cherestea 
ecarisată tivită 
50*150*6000

10 m3 6 750,00 67 500,00 81 000,00

Cherestea 
ecarisată tivită . 
30*150*6000

10 m3 6 750,00 67 500,00 81 000,00

Cherestea 
ecarisată tivită 
25*150*6000

10 m3 6 750,00 67 500,00 81 000,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Î.I. Caliga Valeriu 5 0 , o S  > 2022 valeriucalieala),mail.ru
SRL Vega Total 2Pv oS* 2022 veeatotal®,mail.ru

SRL Lemn Comerţ 20 2022 lemncomert(â).email.com

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: Nu este cazul

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/' 
Asociere/Cu 

Capital Străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Valoarea contractului
Termen de

Denumirea
operatorului

economic

a w i u *  
Cod ( PV

fără TVA

-1 ■-

inclush
TVA

valabilitate
al

contractului

SR L ” VEGA 
TOTAL”

Cu Capital 
Autohton

A ? A i.c s - .a iL

03419000-0 202 500,00 243 000,00 31.12.2022

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabili (achiziţii (DA/NU)

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ

\ \ n t \  pf,

1 f (Semnătura)' - a: sBPj
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.68/22 din 12.07.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

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

Obiectul achiziției Produse alimentare (Pesmeți, Biscuiți, Hrișcă și Griș) 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1654855920469 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654855920469?tab=contract-notice 
Data publicării: 10.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 548 500,00 

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: 

http://www.mtender.gov.md/
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(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 20.06.2022, ora 14:30), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 1003600132567 Vasile Cazacu 
2. SA „Franzeluța” 1002600004030 Victor Matcov 
3. SRL „Delmix Prim” 1010600031257 Galina Dilan 
4. SRL „Meltan” 1018600003955 Tatiana Melnic  

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorilor economici 
ÎCP 

,,Panifcoop a 
Urecoop 
Strășeni” 

SRL 
„Delmix 

Prim” 

SA 
„Franzeluța” 

SRL 
„Meltan” 

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

Propunerea 
tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 

așteptare” 

Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 

așteptare” 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr.8) 

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

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

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 

așteptare” 
Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 

așteptare” 
Autorizaţie sanitar/ autorizație sanitar-veterinară 
de funcţionare a ofertantului sau certificat de 
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” statut „în 
așteptare” 
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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)) 

1. La lotul „Pesmeți din făină de grîu calitatea I” preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul 
ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 
operatorului economic menționat la lotul dat, s-a constatat că în specificaţia tehnică a indicat „Pesmeți 
din făină de grîu calitatea superioară”, deşi conform documentaţiei de atribuire s-a solicitat „Pesmeți 
din făină de grîu calitatea I”. Reieşind din faptul că produsul „Pesmeți din făină de grîu calitatea 
superioară” propus este de o calitate superioară celei solicitate conform documentaţiei de atribuire, se 
propune achiziţionarea lotului menţionat de la operatorul economic ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop 
Strășeni”. 

2. La lotul „Biscuiți zaharoși cu  aromă de lapte topit” preţul cel mai scăzut a fost propus de 
ofertantul SRL „Delmix Prim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului 
economic menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului „Biscuiți 
zaharoși cu  aromă de lapte topit”, de la operatorul economic SRL „Delmix Prim”. 

3. La lotul „Crupe de griş” preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Delmix Prim”. 
În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire. Se propune achiziţionarea lotului  „Crupe de griş”, de la operatorul economic SRL „Delmix 
Prim”. 

4. La lotul „Hrișcă” preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Delmix Prim”. În 
urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menţionat, prezentate pentru 
lotul dat, s-a constat că, valoarea ofertei depășește cu 90,65% valoarea estimată de către autoritatea 
contractantă.  

În contextul celor expuse mai sus și în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr.131/2015, 
potrivit căruia „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în cazul cînd au fost depuse numai oferte care 
depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei”, se propune respingerea ofertei operatorului economic 
SRL „Delmix Prim”, ca fiind inacceptabilă.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de măsură 

(kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Pesmeți din făină  
de grîu calitatea I 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” 199 135,00 8000,00 + + 

SA „Franzeluța” 200 000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
Biscuiți zaharoși 
cu  aromă de 
lapte topit 

SRL „Delmix Prim” 216 160,00 
8000,00 

+ + 
SRL „Meltan” 217 333,33 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SA „Franzeluța” 253 533,60 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Hrișcă SRL „Delmix Prim” 38 130,00 1000,00 - + 
SRL „Meltan” 45 500,00 - statut „în așteptare” 

Crupe de griş SRL „Delmix Prim” 13 530,00 1000,00 + + 
SRL „Meltan” 14 800,00 statut „în așteptare” statut „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) 
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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 

23
.0

6.
 2

2 ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” 

Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia 
obligatorie. 

A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Delmix 
Prim” 

Prezentarea documentelor justificative și 
documentul după licitare. A prezentat informațiile solicitate. 

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

- - 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate 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   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Pesmeți din făină  
de grîu calitatea 
superioară 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” 8000,00 24,89 199120,40 215040,00 

Biscuiți zaharoși 
cu  aromă de lapte 
topit SRL „Delmix Prim” 8000,00 27,02 216160,00 259360,00 

Crupe de griş 1000,00 13,53 13530,00 16230,00 
Hrișcă - 1000,00 Nu a fost posibilă achiziționarea. 
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 
ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 

25.07.2022 prin e-mail SA „Franzeluța” 
SRL „Delmix Prim” 
SRL „Meltan” 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” - 14/503 12.07.2022 15894000-1 199120,40 215040,00 23.12.2022 

SRL „Delmix Prim” - 14/504 12.07.2022 15821200-1; 
15813000-0 229690,00 275590,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 
 
 
 

 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice g
de incheiere а acordului-cadru tr
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. l din lЗ.07.2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

Denumirea autoriti{ii contractante Рrimбriа com.Molovata Noua
Localitate s. Molovata Nоuй
IDNo 1007б01009015
Adresa s. Molovata Nоuй, rnul Dubёsari
Nчmйr de telefon 0(248) 5|2зб
Numйr de fax 0 (248) 51 5 8l
E-mail oficial mо lovatanouaprimaria@,mail. ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Gazea Oleg

2. Date сч privire la procedura de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate ИСеrеrеа ofertelor de рrе{чri пLicitalie deschisё
пАltеlе: flпdicati|

Рrосеdurа de achйitie repetatй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achйi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

Bunuri п servicii п Luсrёri И

Obiectul achizi{iei Amenajarea trotuarului ре traseul Casa de сulturй -
Вас, din s. Molovata Nочё

Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

сор
Pre{ul cel mai scёzut

Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
|уwч. |пtепdе r. qoy. md,)

Nr: 21058645
Link-ul : ocds-b3wdp 1 -MD- l 65 5 7 07 46з l04
Data publicбrii 20 iunie 2022

platforma de achizitii publice utilйatй И achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

ИDa пNu
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:
https : //achiziti i. md/ro/cabinet/eplarr/li st

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

Tehniei qi instrumente specifice de atribuire
@uрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе ИBuget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: flпdicati|

Vаlоаrеа estimatЁ Qei, fdrd ТVД) 500000,00



3. Сlагifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii clarificirilor 2l iun 2022,16:35
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitf,rii de
сlаrifiсаrе

caiet de sarcini

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului Caietul de sarcini face parte din documentatia
standard..........

Data transmiterii 2l iun 2022,17:|l
4. Modificiri ореrаtе iп documenta{ia de аtriЬчirе:

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

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limiti de depunere pi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рffпi la tеrmепul-Iimiti (data 04.07 .2022, оrа_11 :00J, au depus oferta _4_ ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC "Elinatcons" SRL 1005600012588 Сйrёruq Mihail
2. SRL "Baйof Group" 1 0 1 960000б285 ваrьйrаsё Ion
3. ,,D.P.H.-RETAL" SRL 10026000l726l Drёgчqап Mihail
4. SRL,,Provladina Construct" 1 0l з600019838 Ion susarenco

6. Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate de
сйtrе operatorii economici :

Dепumirе
document

Dепчmirеа ореr4tоrчlчi economic
SC "Elinatcons'o

SRL
SRL "Bauhof

Group"
,,D.P.H.-RETAL"

SRL
SRL,,Provladina

Construct"
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Рrорчпеrеа tehnicй nu corespunde prezentat prezentat prezentat
Propunerea
fiпапсiаrй prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanfia pentru
оfеrtй
(duрd caz)

neprezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat
Сеrеrе de
participare prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind
valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat prezentat prezentat

Gаrапliа pentru
оfеrtй neprezentat prezentat prezentat prezentat

Fоrmчlаrчl
devizelor prezentat prezentat prezentat prezentat

2



Dovada inregistrйrii
iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

certificat de
atribuire al contului
Ьапсаr

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind
сопfirmаrеа
identitёlii
beneficiarilor
efectivi 9i
пеiпсаdrаrеа
acestora in situa{ia
condamnёrii pentru
раrtiсiраrеа la
activitйti ale unei
organizatii sau
gruрйri criminale,
pentru corup{ie,
frаudй gi/sau
sрйlаrе de bani.

neprezentat prezentat prezentat prezentat

Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat privind
lipsa datoriilor
falй de bugetul de
stat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Capacitatea tеhпiсё

9i/sau
profesionalй

nu corespunde prezentat prezentat prezentat

(IпfоrmаУiа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se vа iпdiса iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: рrех,епtаt, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespundeceriп|elor de calфcare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча indica preyul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calfficare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tehпice" , Se va сопSеmпа priп: ,, * " iП cazul corespuпderii si рriп ,,-'' iri cazul пecoreipuп-deri|i)

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеIоr сч сеriп{еlе solicitate:

Dепumiгеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Рrе{чl
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
Ei unitate

de misurй

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Amenajarea
trotuarului

ре traseul
Casa de
culturё -

Вас, din s.

Molovata
Nоuё

SC "Elinatcons"
SRL з92872,48 l buc

SRL "Bauhof
Group" 49з649,84 l Ьuс + +

,,D.P.H.-RETAL"
SRL 49560б,00 1 Ьчс + +

SRL,,Provladina
Construct" 54624,40 l buc + +



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

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{in solicitatй Rezmatul rйsрuпsчlui
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului есопошiс Motivul rеsрiп gerii/descalifi cirii

SC "Elinatcons" SRL
Pretul апоrmаl de scйzut, lipsa documentelor се
constituie oferta si lipsa documentelor de
саliгrсаrе

,,D.P.H.-RETAL" SRL Prelul fara ТVА mai mаrе
SRL,,Provladina Construct" Prelul fаrа TVA mai mаrе

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitДri privind пчmёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

l1. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrефl cel mai scEzut И
cosful cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost в

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se
indica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

4

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 TotaI

Denumire factorul 1 Ponderea
Dепumirе factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul п Ропdеrеа



моtiччl rеечаluirii оfеrtеlоr
Modificйrile operate

14. in urmа ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраrlrii оfеrtеIоr depuse in саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп conformitate сu prevederile art. 3 ] al Legii пr. 13l diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziyiile publice)

Dепчmirеа
lоtчlчi

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Рrе{чl чпitаr
(fnrE ТVА)

Pre{ul total
(йrй ТVА)

Preful total
(inclusiv
тчА)

Аmепаjаrеа
trоtuаrчlчi
ре traseul
Casa de

сulturi - Вас,
din s.

Molovata
Nочй

SRL "Bauhof
Grочр" 1 Ьчс 49з649,84 49з649,84 592379,81

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

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC "Elinatcons" SRL 06.07.2022 e-mail
SRL "Bauhof Grоuр" 06.07.2022 e-mail
,,D.P.H.-RETAL" SRL 06.07.2022 e-mail
SRL ..Provladina Construct" 06.07.2022 e-mail

1б. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decAt pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

й б zi|e in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
п 1l zile in cazul netransmiterii соmчпiсёrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatй а contractului
este egalб sau mai mаrе decбt pragurile
prevёzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace eleotronice si/sau fax п
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(Selecta\i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. t3l diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile рuьliсе, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzdiп сопfоrmitоtе сu
prevederile TITLULUI IV Capilolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Сivil at Republicii Moldova),

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

рriп prezeпta dare de sеаmй, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare peпtru iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzute de art. 32 аtiп. (З) al Legii пr.
131 diП 3 iulie 2015 priviПd achiziyiile рuЬliсе )l РrеСаm ;i сd iП cazal depuпerii сопrе$а|iiЛо, Ei/rou
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсrа репtru achizilii сопlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale tп vigoare.
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GRoUP"
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model-tip

DAREDESEAMĂ

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

Nr.2 din 11.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorității contractante IS ’’întreprindereapentruSilviculturaEdineț”
Localitate Municipiul Edineț
1DNO 1003604153298
Adresa Mun.Edineț, str. Șoseaua Bucovinei,24
Număr de telefon +37324622993
Număr de fax +37324622993
E-mail oficial edinet@moldsilva.gov.md
Adresa de internet http://edinet.silvicultura.md/
Persoana de contact (hume, prenume. telefon, e- 
mail)

Elena Sofroni

2. Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ИСегегеа ofertelor de prețuri nLicitație deschisă nAltele: 
[Indicați]

Procedure de achiziție repetată (după 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri ■ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției achiziționarea autovehicolelor
CodCPV .34110000-1
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de 
atribuire (in cazul aplicării altor 
proc edur i decât licitația deschisă)
Procedure de atribuire (se va indica 
din cadrul portalului guvernamental 
wnr. mtender. go v. md)

Nr: 21057686
Link-ul: https //achizitii.md/ro/public/tender/2105 7686/
Data publicării: 06.06.2022

Platforma de achiziții publice 
utilizată

И achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedure a fost inclusă in planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante

| Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://edinet.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=593&t=7 ;
http://achizitii.md/ro/public/tender/21049804/lot/l 1549926/

Anunț de intenție publicat in BAP 
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție Bbicitatie electronica
□Catalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; aSurse exteme;
|Alte surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei,fdră TVA) 383000 lei

1

mailto:edinet@moldsilva.gov.md
http://edinet.silvicultura.md/
http://edinet.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=593&t=7
http://achizitii.md/ro/public/tender/21049804/lot/l


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fast solicitate clariflcări)

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 fast 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 15.06.2022, oral4:00), au depus oferta un ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administrator»

1. ’’CASA AUTO-VG” SRL 1016600033655 Gheorghiev Veaceslav

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

Denumire document
Den&mirea operatorului economic

’’CASA AUTO- Operator economic
VG”SRL 2

Operator economic 
3

Operator economic 
n

Documentele ce constitute о
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentc

erta
it, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentată
Propunerea financiara prezentată
DUAE prezentată
Garanția pentru oferta 
(dupăcaz)

prezentată

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

Document 1
Document n

(Infarmația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în confarmitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat,nu corespunde (în cazul 
când documentul a fast prezentat, dar пи corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul ofertei 
(fară TV A)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specifîcațiile 

tehnice
Lot 1
Autovehicole 
de teren

’’CASA AUTO-VG” 
SRL 452480,00 2 bucăți + +

2



* In cazul utilizării licitației electronice se va indica preful qfertei finale
(Informația privind ’’Corespunderea cu cerințele de calificare ” și ’’Corespunderea cu specificațiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii și prin „ - ” in 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/descalifîcați:

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:

Pretul cel mai scăzut И
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun report calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea .-...... .... - -.. .

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

3



14. In 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 
operate rului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fară TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

In temeiul art. 71 alin.__ lit

Argumentare: ___________________________________________________________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’CASA AUTO-VG” SRL 27.06.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul in 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 4

■ 6 zile in cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice si/sau fax □ ,4.

In cazul in 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 in cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
□ 16 zile in 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 in conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I(Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru incheiat:

Denumirea 
operatorul 

ui 
economic

întreprindere 
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocicre/ 
Cu capital 

strain

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco 
rdului-cadrufară TVA inclusiv 

TVA

-------"CASA
AUTO-

VG” SRL
2 04.07.202

2
3411000 

0-8 452480,00 452480,00 31.07.2022

4



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

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru dchiziții confirmă corectitudinea desfășurăriiprocedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

’V а® о

L.Ș.

5
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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  25/L/22__din     13.07.2022       
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Cimișlia 
Localitate Or.Cimișlia 
IDNO 1007601005914 
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 14 
Număr de telefon 024124135 
Număr de fax 024125739 
E-mail oficial  www.achizitii@cimislia.md 
Adresa de internet www.cimislia.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Balaban Vladislav, 024124135, 
www.achizitii@cimislia.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 Lucrări de reparații curente a grădinițelor 
(procedura 2) 

Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654781476774 
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) 
Data publicării:09.06.2022 

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: 
Planul de achiziții 2022.pdf (cimislia.md) 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1115952,54 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654781476774?tab=contract-notice
http://cimislia.md/upload/Planul%20de%20achizi%C8%9Bii%202022.pdf
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 29 iunie 2022, ora 17:00), au depus oferta  4 (patru) ofertanți: 

Reparatii curente gradinita "Fat Frumos" or. Cimislia 
 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 1003611002134 Ciobanica Ivan - 
Administrator 

2. DSI Construct Grup SRL 1014600043629 Demerji Sergiu – 
Administrator 

3. SRL ” Alarcon Group” 1017605003285 Terzi Alexandr – 
Administrator 

4. SA DSRM-3 1003600053297 Ababii Ecaterina – 
administrator  

 
Reparatii curente gradinita "Foișor" or. Cimislia  
 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 1003611002134 Ciobanica Ivan - 
Administrator 

2. SA DSRM-3 1003600053297 Ababii Ecaterina – 
administrator  

 
Reparatii curente gradinita "Ghiocel" or. Cimislia 
 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 1003611002134 Ciobanica Ivan - 
Administrator 

2. SA DSRM-3 1003600053297 Ababii Ecaterina – 
administrator  

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

Reparatii curente gradinita "Fat Frumos" or. Cimislia 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 

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

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
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Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia Prezentat 

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Neprezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Neprezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Neprezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Neprezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor Prezentat 

Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 

 
Reparatii curente gradinita "Foișor" or. Cimislia  
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 

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

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia Prezentat 

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Neprezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Neprezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Neprezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Neprezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor Prezentat 

Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice Prezentat 
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Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 

 
Reparatii curente gradinita "Ghiocel" or. Cimislia 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
FIRMA”PRIMA-FICHIR” SRL 

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

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia Prezentat 

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Neprezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Neprezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Neprezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Neprezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor Prezentat 

Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 

 
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 

Reparatii 
curente 
gradinita "Fat 

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL 479000,00 Lucrare + + 

DSI Construct Grup 
SRL 480000,00 Lucrare - - 
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Frumos" or. 
Cimislia 

SRL ” Alarcon 
Group” 498333,38 Lucrare - - 

SA DSRM-3 521037,54 Lucrare - - 
Reparatii 
curente 
gradinita 
"Foișor" or. 
Cimislia  

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL 242980,52 Lucrare + + 

SA DSRM-3 
272517,71 

Lucrare - - 

Reparatii 
curente 
gradinita 
"Ghiocel" or. 
Cimislia 

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL 221000,00 Lucrare + + 

SA DSRM-3 
221331,63 

Lucrare - - 

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 □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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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Reparatii 
curente 

gradinita 
"Fat Frumos" 

or. Cimislia 

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL Lucrare 479000,00 479000,00 574800,00 

Reparatii 
curente 

gradinita 
"Foișor" or. 

Cimislia 

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL Lucrare 242980,52 242980,52 291576,62 

Reparatii 
curente 

gradinita 
"Ghiocel" or. 

Cimislia 

FIRMA”PRIMA-
FICHIR” SRL Lucrare 221000,00 221000,00 265200,00 

 
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  

FIRMA”PRIMA-FICHIR” 
SRL 

06.07.2022 e-mail 

DSI Construct Grup SRL 06.07.2022 e-mail 
SRL ” Alarcon Group” 06.07.2022 e-mail 
SA DSRM-3 06.07.2022 e-mail 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

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

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 
operatorului  
economic 

Întreprinde
rea: Cu 
capital  

Numărul 
și data 
contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

FIRMA”PR
IMA-

FICHIR” 
SRL 

propriu 142/
22 13.07.2022 45400000-

1 479000,00 574800,00 31.12.2022 

FIRMA”PR
IMA-

FICHIR” 
SRL 

propriu 
143/
22 

13.07.2022 45400000-
1 242980,52 291576,62 31.12.2022 
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FIRMA”PR
IMA-

FICHIR” 
SRL 

propriu 
144/
22 

13.07.2022 45400000-
1 221000,00 265200,00 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)? 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: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

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 SBAMA

de atribuire a contractului de achizillipublice I
de incheiere a acordului-cadru L-l

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 21 055755 din l2-Q-7-/022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Institutia Publici Liceul Teoretic ..Ginta Latind
Localitate mun. Chisinau,
TDNO 1013620006355
Adresa Str. Ginta Latind nr. 9
Numir de telefon 0223102s9
Numir de fax 0223r02s9
E-mail oficial grntal ati nd7 9 @ sm ail .r u
Adresa de internet https ://liceulmeu.md/
Persoana de contact (nume, prenume,'tb:l&n
e-mail) ""

$tefanila Viorica, contabil qef. Tel. 069276601
Braga Irina, jurist-specialist in achizilie-
tel:060251061
Email : vioricast@.mail.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetatl duzd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunurir Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizitiei Servicii de alimentare a elevilor din IPLT ,,Ginta

Latini" perioada | 6.05.2022-23.12.2022
Cod CPV 55500000-5
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cQiul
aplicdrii altor proceduri decdt tici/atia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.sov.md)

Nr: MD-1651136069640
Link-r.rl:
https ://achi zitu.mdl ro lpublic/tend er l2l 05 57 5 5 I
Data publicEtrii: 07 .04.2022

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

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

Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http s ://liceulmeu. md/

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

T ;::i ::,instrum 
ente specifi ce de atrib u ire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie

nLicitalie electronicd nCatalog electronic
Sursa de linantare lBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse externe; lAlte surse:



Valoarea estimati (lei, fiird TV, | 795 059,70 lei

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:
va completa ln cazul in care au lost solicitate :larif icdri

Data solicitlrii clarifi clrilor
3 mai2022,08:32

Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Buna zina, atasati va rog si anexa nr l2-DECL,ARATIE
"Privind I i sta pri ncipalel or I ivrari/prestdri efectuate in
ultimii 3 ani de activitate"

Expunerea succintl a rispunsului Multum im, v izualizati modifi carea

Data transmiterii 3 m:ai2022,09:35

Data solicitirii clarificirilor 3 mai2022,15:43

Denumirea oneratorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Vd rugdm respectuos sd schimba{i cerinfa privind
prezentarea copiilor contractelor de muncd de la pagina 7

(os) din anunlul de participare. Contra^ctul individual de

muncd este un document confidenlial. In calitate de dovadd
a angajdrii serveEte ordinul de angajare. Vd rugdm sd

respectali prevederile art.22 alin. (2) din legea Nr. 13112015

care indicd expres care documente justificative pot fi
solicitate. Solicitarea contractului individual de muncd este

contrar legii.

Expunerea succinti a rispunsului AC va tine cont de solicitarea dvs. Vd ros mult OE
participanti in cadrul procedurii de achizitie publicS- veti
prezenta contractele doar la solicitarea AC

Data transmiterii (4 mai2022,14:33

Data solicitirii clarificirilor 3 mai 2022,15:59
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de
clarificare

Vi rugim s[ indicafi c6 meniurile trebuie sd fie divizate pe

categorii de virste. Atit Ordinul comun al Ministerului
Educa{iei 9i Cercetdrii qi Ministerului Finanlelor (nr. 1 l8 din
24februarie2022lnr.3l din24 februarie) cu privire la
normele financiare pentru alimentarea copi i lor/elevilor din
instituliile de invSldmdnt cit gi ordinul nr. 332 din
07 .03.2022 al DGETS mun. Chigindu prevdd cd meniurile gi

normele financiare sunt divizate separat pe categorii de

virstd. AceeaEi cerin!6 este indicatd gi in Recomanddrile
pentru un Regim Alimentar Sdndtos $i Activitate fizica
adecvatd in institufiile de invSldmint din Republica Moldova
aprobat prin Ordinul Ministerului SAnAtAii nr. 638 din
12.08.2016.

Expunerea succinti a rlspunsului R6spuns:vd multumim pentru recomandare, OE participanli
la procedura de achizi{ie prin COP vor respecta prevederile
OMS nr.638 din 12.08.20 I 6 Ei anume tabela nr.6, anexa
nr. l.

Data transmiterii 4 mai2022, 14:31

Data solicitlrii clarifi cirilor
3 mai2022.16:01

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Vd rug[m respectuos sd modificali cerinfele privind meniul,

astfel incit s6 nu fie solicitat un singur meniu ci doud

meniuri - unul pentru toamn6-primdvar6,,iar altul pentru

var6-toamn6. or ambele sezoane se oerindeazd oe oarcursul
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executArii viitorului contract: o parte se va executa

primdvara, deci primul sezon, iar altdparte se va executa

toamna - al doilea sezon. Cerinfa privind separarea

meniurilor se regdseEte in Recomanddrile pentru un Regim

Alimentar Slndtos $i Activitate fi,zicd adecvat[ in instituliile

de invd{dm?nt din Republica Moldova aprobate prin Ordinul

Ministerului Sanatatii nr. 638 din 12.08.2016.

Exnunerea succintl a risnunsului 4 rnai 2022. 14:32

Data transmiterii Drep raspuns la solicitarea dvs, vd aducem la cunostinta cd

OE- va respecta intocmai HC Nr. 722 din l8-07-2018 si

anume INSTRUCTI UN E Organizarea alimentafiei copiilor
gi elevilor in institugiile de invAtdmint general care prevede

urmdtoarele mdsuri la pct.5 alin.3 3) planificarea nemi.llocitb

a alimentaliei copiilor qi elevilor * elaborarea meniurilor'
model de l0 zile, cu specific de sezon, coordonarea acestora,

la inceputul anului $colar, cu subdiviziunile teritoriale ale

Agenqiei Nalionale pentru Sinilate Publicd qi plasarea

acestora pe pagina web oficia16 a institu{iei, elaborarea
meniuriloruitnic. de repartilie qi a sortimentului de produse;

Ia moment AC solicita meniul Primavara- ulterior toamna

veti orezenta meniul ToamnS- Iarnd

4. ModificIri operate in documentafia de atribuire:
va comDleta in cazul in care au fost oDerate m odificdri

Rezumatul modificdrilor DOCUMENTATIA STANDARD
p entru r ealizar ea achizif iilor p ublice s ervicii
Anexa nr.l2- adiugati

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

[Indicayi sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor Drelunsit (dupd caz)

3-zile

5. PAni la termenul-limiti (data 09.05.2022 , ora 04242), au depus oferta 2 ofertan{i:
'Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
1. IMAP Adolescenta 1 004600029950 Ghimo Ala.
) Savuros Prim 10\260003r295 Victor Ciobanu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

IMAP
Adolescenta

Savuros
Prim

Operator
economic 3

Operator
economic n

(se vu

Documentele ce constituie oferta
consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd + +

Proounerea financiard + +
DUAE '"r +
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

+ +

(a va
Documente de calificare

consmnq prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare , + +

a
J



Declaralia privind valabilitatea
ofertei

+ +

Garanlia pentru ofertd - Io/o

Autoritatii contractante.
Codul fi scal : 10136?0006"355
contul IBAN :

MD5STRPCDV5 I 841OAO I 5 I 7AA
Cod bancar: TREZMD2X
contul bancar: 226614

+ +

Garantia de bundrexecutie - 5%o- + +
Informatii privind asocierea T +
Demonstrarea numdrului de

tacAmuri, care va corespunde
normelor de asigurare per/copil,
dar nu mai pufin de 2 seturi pentru
un loc in sala de mese. Nu se admite
veseli emailatd cu emailul gtirbit.
Vesela din aluminiu qi duraluminiu
se va folosi numai la prepararea
bucatelor qi pdstrarea lor pentru un
timp scurt.

+

Demonstrarea accesului la
personalul necesaf pentru
indeplinirea corespunzdtoare a

obiectului contractului ce urmeazd
a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol
esenfial in indeplinirea
contractului)

+

Lista subcontractanlilor gi
partea/parlile din contract care sunt
i-ndeplinite de acestia

+ + +

Ansaiament tert sustindtor financiar + +
Declaratie tert sustindtor flnanciar f +
Angajament privind suslinerea
tehnicd qi profesionald a

ofertantului/grupului de operatori
economici

+ +

Declaralie terf suslindtor tehnic + T

Declaralie te4 susjindtor
profesional

+ +

Certificat eliberat de cdtre
Inspectoratul Fiscal privind lipsa
sau existenla datoriilor, valabil la
data deschiderii ofertelor LP

+ +

Certificat/Decizie, Extras de
inregistrare (extrasul va conline
domeniul de activitate alimentar)

+ +



Ultimul ranoft financrar + t

Cerlificat pentru existenla contului
bancar. rechizite bancare

+ +

Autoriza{ie sanitar - veterinari a

transportului, eliberatd de cdtre
ANSA

+ +

Autoriza[ia sanitar - veterinard a

intreprinderii, eliberatd de cdtre
ANSA

+ +

Autorizalia sanitar - veterinarS, a

depozitului, eliberatd de Adtre
ANSA

+ +

Declaralie pe propria rdspundere
privind asigurarea cu detergenli Ei
dezinfectanti

+ f

Meniul-model +. +

Declaraliei privind confrmarea
identitafii beneficiarilor efectivi qi

ne?ncadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activitali ale unei organizalii sau
grupdri criminale, pentru corupJie,
frauda gi/sau spdlare de bani (la
semnarea contractului) .

+

Anexele din documenta(ia
standard vor fi completate si
prezentate de citre OE in SIA
RSAP.

-r T

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de cttribuire ;i se va consemna prin:
prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor fu calficare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se .va indica prelul ofertei finale
(lnforma\ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calif care " Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul
corespunderii qi prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

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

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frx6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice,
Servicii de
alimentalie a
elevilor din
csdrul IPLT
"Ginta
Latind",
perioada
t 6.05.2022-
23. I 2.2022

IMAP Adolescenta 795 059.70 + +

Savuros Prim 795 059.70 +



Data
solicit[rii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

t3.05.2022 IMAP Adolescenta solicit respectuos
"Declara!ia-
Angajament" a

persoanelor ce urmeazd
a fi incadrate in cAmpul
muncii pentru
executarea viitorului
contract de prestarea
serviciilor, in raport cu
informalia relevatd in
Anexa nr.14
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9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea oneratorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii
..Savuros Prim" SRI- Fiind clasat pe locul II in SIA RSAP a acumulat

95 pct.
Factorul de evaluare frind cel mai bun calitate-
prel.
OE la factorul de evaluare nr 4,,nivelul caloric
qi structura nutrivitl a meniului"- a oferit
..minim kilocalorii - 5 p."

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
t

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1l
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)
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Factorii de evaluare
Valoar:4a
din ofel:fi

IMAP Adolescenta
Total 100
: .,pCt.

40 pct.Punctajul pentru factorul de evaluare "Pre{ul ofertei" se acordd astfel:
Prelul Ofertei (Pn) va fi stabilit inbaza normelor financiare pentru
alimentarea unui elev/zi din institu{iile de invS}dmdnt primar qi secundar in
temeiul ordinului comun al Ministerului Educaliei Si Cercetdrii Si al
Ministerului Finanyelor nr. 223 din 0I .03.2022 cu privire la normele

financiare pentru alimentalia copiilor/elevilor din instituliile de invdldmdnt,
publicat in Monitorul Oficial nr. 60 din 01.03.2022, precum qi a ordinului
nr. 332 din 07.03.2022, a DGETS mun. ChiSindu, cu referinld la punerea tn
aplicare a ordinului comury ql .Ministerului Educayiei Si Cercetdrii ;i al
Ministerului Finanlelor ,,Cu privire la normelefinanciare pentru
al im ent al i a e op i i I or/ e I ev i I or din ins t itul i i I e de inv d; dm dnt ", au fos t
majorate, incepdnd cu 10.03.2022 aufost majorate normelefinanciare
stabilite pentru alimentalia unui copil/elev/zi din instituliile de tnvdldmdnt
pre;colar, special, secundar general, dupd cum urmeazd:
Dejun: 15,85 lei
Dejun+prinz: 30,20 lei
Dejun clasa a V-lX: 13,65 lei

Norma zilnicirper/elev nupoate fi modificatd.

: Prelurile care se compard invederea acorddrii punctajului sunt prelurile
ate pentru prestarea serviciului /drd TVA

Ponderea 40

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,investi{ia in dotarea tehnictr" se va
acorda astfel:

A. - Deservirea gi repara{ia utilajului de cltre operatorul economic:
operatorul economic, la expirarea contractului de achizi{ie publici va
returna autoritS{ii contractante utilajul in starea ini{ialI a

contractului. - 5 pct.
- Deservirea gi repara{ia utilajului de cdtre autoritatea contractanti -

0 pct.
B, Procurarea utilajului nou de citre operatorul economic (Utilajul nou

procurat va fi transmis institufiei prin actul de predare - primire cu
titlul gratuit. Necesitatea va fi stabilitd in conlucrare cu directorul
institu{iei. Norma zilnici de alimentare per/elev nu va fi modificati.
Investifia va fi efectuatl in decurs de 3 luni de la semnarea
contractului (neexecutarea condi{iilor contractuale reflecttr dupl sine
aplicarea art.25 al Legii 131/15. Operatorul economic va prezenta

nul de investitie conform tabelului de mai ios) - total l5

a) Investi{ia in mirime de2o/o pentru procurarea bunurilor cum ar
fi: dulapuri pentru pdstrarea pdinii,aparat pentru ceai - 5 pct.
b) Investi{ia in mlrime de 4o/o pentru procurarea bunurilor: magintr
de tocat carne, tigaie electricl - l0 pct.
c) Investifia in mirime de 6oh pentru ' repara{ie cu instalarea
teracotei in spa{iul tehnic a blocului alimentar- l5 pct.
- FIrI investi{ie prclprie -

Ite informa{ii
relevante

20 pct.

Punctajul pentru factorul de evaluare I- numirul personalului calificat Ei II
:- experientl in domeniul alimentafiei,publice in institu{iile de
invllImint:" se va acorda astfel:

I- numdrul personalului calificat:
a) Asigurarea cu un numlr mai mare de personal calificat, cu o

experientl mai mare de 3 ani - l0



b) Asigurarea completl cu personal calificato cu experien{5 minim 3
ani-5p.

II- experien{i in domeniul alimentaliei publice in instituliile de invdfdmdnt:
a) Experien!5 de 5 ani gi mai mult - l0 p.
b) Experien{I mai pu{in de 5 ani, pentru fiecare an2 p.

Notd: Personalul calificat include: bucdtarul - Sef tehnician de producli
alimentard Si dietician. La stabilirea numdrului de personal calificat,
autoritatea va line cont ca personalul propus pentru executarea contractului
sdfie calificat in domeniul alimentaliei publice.
Asigurarea completd a personalului pentru fiecare cantind in patle este

reflectatd in confomitate cu normele stabilite pentru numdrul de elevi care se

afimenteazf, (HG nr. 956 din 23.08.2004 anexa nr. 5). Informalia va fi
rfectatd confom tabelului de mai ios, numdrul lului existent.

Notd: Operatorul economic obligatoriu va prezentq copiile contractelor de

muncd.

Experien{
a
profesion
altr (in
domeniul
alimenta{i

l0 pct.Punctajul pentru factorul de evaluare ,,nivelul caloric pi structura nutriviti
a meniului" se acordf, inbazametodologiei de determinare a valorii
calorice qi nutritive a alimentelor.

La stabilirea punctajului pentru structura nutritivd gi meniul se va line cont
de caloriile stabilite conform actelor normative aprobate prin ord. 638 din
12.08.201 6, compatib il itatea produselor [a formarea men iului. Men iu lu i
obligatoriu va conline elementele qi produsele folosite la prepararea
bucatelor pentru fiecare zi, conlinutul de proteine, grdsimi, carbohidrali,
valoare energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre
proteine, lipide qi glucide trebuie sa fie 1:l:4. Operatorii economici la
momentul procedurii vor prezenta meniul-model pentru Primivari , ulterior
vor prezenta meniurile pentru toamnS- iarn5. Meniul-model pentru l0 zile
(regim de activitate luni-vineri)
-Meniul pentru masa suedezl cu maxim kilocalorii - l0 p
-Meniul pentru masa suedezl cu minim kilocalorii - 5

10 pct.Asigurarea cantinei cu ustensilele necesare, reegind din numdrul de copii.

" Nuidrul tacdmurilor va corespunde normelor de asigurare per/copil, dar nu
mai pu{in de 2 seturi pentru un loc in sala de mese. Nu se admite vese
emailatd cu emailul gtirbit. Vesela din aluminiu, qi duraluminiu se va folosi
numai la prepararea bucatelor gi pdsharea lor pentru un timp scurt. Nu
admite folosirea veselei cu fisuri gi cu margini sparte (grupul de lucru se

deplasa la fatra locului (la depozit) pentru verificarea veselei propuse
utilizare de cdtre operatorul economic).

Ustensile:
60o/onoi - l0 pct.

,rSavuros Primtt SRL

Punctajul pentru factorul de evaluare "Pre{ul ofertei" se acordd astfel:
Pre{ul Ofertei (Pn) va fi stabilit inbaza normelor financiare pentru
alimentarea unui elev/zi-din instituliile de inv6!5mdnt primar gi secundar in
temeiul ordinului comun ql Ministerului Educaliei Si Cercetdrii Si al
Ministerului Finanlelor nr. 223 din 01.03.2022 cu privire la normele
finaiciare pentru alimentalia copiilor/elevilor din instituyiile de invdfdmdnt,
publicat tn Monitorul O.ftcial nr. 60 din 01.03.2022, precum Si a ordinului
nr. 332 din 07.8.2a22, a DGETS mun. ChiSindu, cu referinld la punerea in
aplicare a ordinului comun ql Ministerului Educaliei qi Cercetdrii ;i al
Ministerului Finanyelor ,,Cu privire la normele financiare

Ponderea 40 pct.



al im e nt al i a cop i il or/ e I ev i I or din i ns t ituy i i I e de inv d! dm dnt ", au.fo s t
majorate, tncepdnd cu 10.03.2022 aufost majorate normelefinanciare
stabilite pentru alimentalia unui copil/elev/zi din instituliile de tnvdldmdnt
preScolar, special, secundar general, dupd cum urmeazd:
Dejun: 15,85 lei
Dejun+prinz: 30,2Q lei
Dejun clasa a V-IX: 13,65 lei
Norma zilnicd per/elev nupoate fi modificat6.

Notd: Prelurile care se compard in vederea acorddrii punctaiului sunt prelurile
totale ofertate Dentru Drestarea serviciului fdrd TVA

20 pct.Punctajul pentru factorul de evaluare ,,investi{ia in dotarea tehnic5" se va
acorda astfel:

A. - Deservirea gi repara{ia utilaiului de citre operatorul economic:
operatorul economid la expirarea contractului de achizifie publicl
va returna hutoritl{ii contractante utilajul in starea ini{iali a

contractului. - 5 pct.
- Deservirea qi repara{ia utilajului de cltre autoritatea contractantd -

0 pct.
B. Procurarea utilajului nou de ciitre operatorul economic (Utilajul nou

procurat va fi transmis institu{iei prin actul de predare - primire cu
titlul gratuit. Necesitatea va fi stabilitl in conlucrare cu directorul
institu{iei. Norma zilnicl de alimentare per/elev nu va fi modificati.
Investifia va fi efectuatl in decurs de 3 luni de la semnarea
contractului (neexecutarea condi(iilor contractuale reflecttr dupi sine
aplicarea art,25 al Legii 131/15. Operatorul economic va prezenta

anul de conlorm tabelulur de mar los) - tota
t{r.

rd
Denu
mire
a

instit
u{iei

Procenta
jul
investit

iuma
nvesti{i
ri

iunul/
;ervici
ll
investi

Perioada
de

investi{ie
l-3 luni
(concret
luna)

\lte informa{ii
relevante

5. a) Investi{ia in mirime de2o/o pentru procurarea bunurilor cum ar
fi: dulapuri pentru pistrarea pdiniiraparat pentru ceai - 5 pct.

6. b) Investi{ia in mlrime de 4oh pentru procurarea bunurilor: magini
de tocat carne, tigaie electricS - 10 pct.

7. c) Investi{ia in mdrime de 6oh pentru - repara{ie cu instalarea
teracotei in spa{iul tehnic a blocului alimentar- 15 pct.

r' 8. - Fdri investitie proprie -

Ponderea 20

Punctajul pentru factorul de evaluare I- numdrul personalului calificat qi II
-- experien{i in domeniul alimenta{iei publice in institufiile de
invS{5mAnt:" se va acorda astfel:

I- numdrul oersonalului calificat:
c) Asigurarea cu un numir mai mare de personal calificato cu

experienfi mai mare de 3 ani - f 0 p.
d) Asigurarea completd cu personal calificat, cu experien{d minim 3

ani-5p.
lI- experienld in domeniul alimentaliei publice in institu{iile de inv[ldmdnt:

c) Experien{I de 5 ani gi mai mult - 10 p.
d) Experien(5 mai pufin de 5 anio pentru fiecare an 2 p.

Notd: Personalul calificat include: bucdtarul - Sef, tehnician de
alimentqrd Si dietician. La stabilirea numdrului de personal calificat,
autoritatea va line cont ca personalul propus pentru executqreq contractului
sdfie calificat in domeniul alimentaliei publice.
Asigurarea complet6 a personalului pentru fiecare cantind in parte este
reflectatd in conformitate cu normele stabilite pentru numdrul de elevi care se

alimenteazd (HG nr. 956 din 23.08.2004 anexa nr. 5). Informatia va fi
fectatd conform tabetului de mai ios. numdrul oersonalului existent.

20 pct.

Numele,
prenum
ele

Experien
{a de
muncii
btal ani



domeniul
alimenta{i

Ponderea l0Punctajul pentru factorul de evaluare ,,nivelul caloric gi structura nutriviti
a meniului" se acordd inbaza metodologiei de determinare a valorii
calorice gi nutritive a alimentelor,

I-a stabilirea punctajului pentru structura nutritivl qi meniul se va line cont
de caloriile stabilite conform actelor normative aprobate prin ord. 638 din
12.08.20 1 6, compatibi I itatea produse lor la formarea meniu lui. Meniului
obligatoriu va conline elementele qi produsele folosite'la prepararea
bucatelor pentru fiecare zi, con{inutul de proteine, grdsimi, carbohidrafi,
valoare energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre
proteine, lipide qi glucidei tiebuie sa fie 1:l:4. Operatorii economici la
momentul procedurii vor prezenta meniul-model pentru Primivari , ulterior
vor prezenta meniurile pentru toamnl- iarnI. Meniul-model pentru l0 zile
(regim de activitate luni-vineri)
-Meniul pentru masa suedezd cu maxim kilocalorii - l0 p
-Meniul pentru masa suedezl cu minim kilocalorii - 5 p.

Asigurarea cantinei cu ustensilele necesare, reeqind din numErul de copii.
Numdrul tacdmurilor va corespunde normelor de asigurare perlcopil, dar nu
mai pulin de 2 seturi pentru un loc in sala de mese. Nu se admite veseld
emailatd cu emailul gtirbit. Vesela din aluminiu gi duraluminiu se va folosi
numai la prepararea bucatelor qi pdstrarea lor pentru un timp scurt. Nu se

admite folosirea veselei cu fisuri gi cu margini sparte (grupul de lucru se va
deplasa la fala locului (la depozit) pentru verificarea veselei propuse spre
utilizare de cdtre operatorul economic).

Ustensile:
60Yonoi - l0 pct.
50%folosite-5pct

l0 pct.

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivu I reevalulrii ofertelor Desizia' ANSC nr. 03 D- 3.42 -22 din,data de 27 .0 6.2A22
Modificirile operate Desem narea oferte cdsti edtoare IMAP ..Adol e scenta"

{ 14. in utma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicdlacordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

In temeiul art.71 alin. lit

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc l

CagliJate qr

unitate,de
m[sut6

Preful unitar
(fnf6 TvA)

Prelul total
(fdrd TVA)

Pre{ul total
, (inclusiv

,TVA) ,

Servicii de
alimentalie a
elevilor din
cadrul IPLT
'Gintu Latind",
perioada
I 6.05.2022-
23.12.2022

IMAP
,,Adolescen(a"

per elev 795 059,70 lei 795 059,70 lei

Argumentare:

10



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

Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IMAP Adolescenta 04.07.2022 e-mail
Savuros Prim 04.07.2022 e-ntail

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

lucru pentru achiziyii se realizeqzd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selec:ta{i termenul de a;teptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achizitriile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

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

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

le zilein cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare dec6t pragurile
prerzdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

! I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
p4!_mliloace electron@Si/sau fax n _

Denumirea
operatorulur

economlc

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Numfiul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CP
V

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadru

frid tvA inclusiv
itA

..Adolescenta" IMAP .\^
LA 12.07.2022

la)
I

ra)
rn
ra)

795
059,70 lei

795
059,70 lei

31.12.2022

Au fost aplicate ciiterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

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

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

t1



Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost I frept cel mai scdzut a
aplicate criterii de durabilitate: I Costul cel mai scqzut D

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind ca7,arile prevdz,ute de art. 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum pi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionate.
Prin prezentu dare de seamd, grapul de lucra pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartdrdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru

Nina JUC
(Nume, Prenume)

t2



DARE DE SEAMĂ

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

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

Nr. 'f  /22 din / 3  ? -2 £
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Lucrări de schimbare a ascensorului pentru pacienţi
Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1654688058746
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1654688058746
Data publicării: 08.06.2022

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

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 919 000,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1
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Data şi expunerea succintă 
solicitării clarificărilor

-

Denumirea operatorului 
economic

-

Data şi expunerea succintă a 
răspunsului
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până la termenul-limită (data 29.06.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ’’Baslift” 1003600001737 Olesea IANIOGLO
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţc obligatorii

Denumirea 
agentului economic 

-  ofertant

SRL "Baslift”

DUAE +

Propunerea financiară +

Cerere de participare (Anexa nr.7) +

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8) +

Garanţia pentru ofertă (Anexa nr. 9) sau transfer la contul autorităţii contractante +

Grafic de executare a lucrărilor 
(Anexa nr. 10)

(Desfăşurat pe fiecare lună în parte)

+

Devizele locale aferente ofertei +

Declaraţie privind experienţa similară (Anexa nr. 12) sau Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Anexa nr. 13)

Toate contractele trebuie
confirmate prin procesul verbal de recepţie
finală a lucrărilor precum şi prin recomandările beneficiarilor.

+

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Anexa 14)

+

2



Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi 
pentru implementarea contractului (Anexa 15) +

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către 
aceştia (Anexa 16) +

Informaţie privind asocierea (Anexa 17) +

Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor. (Aviz AST) +

Ultimul raport financiar +
Dovada de resurse financiare: cel puţin 100% din valoarea ofertei, disponibili în 
contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, 
confirmate prin documente bancare.

+

Declaraţie privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,

+

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr.
Iot Denumirea lotului Preţurile ofertei, lei fără TVA

SRL ’’Baslift” Corespundere
1 Lucrări de schimbare a ascensorului pentru pacienţi 915 000,00 +

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________
3



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 □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

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

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 -
-------------- m *  ...... '

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de 
schimbare a 
ascensorului 

pentru pacienţi

SRL ’’Baslift” Conform
SIARSAP 915 000,00 915 000,00 1 098 000,00

A

In urma evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1654688058746 din 29.06.2022 

privind achiziţionarea lucrărilor de schimbare a ascensorului pentru pacienţi, următorul operator 
economic cu suma contractului ce urmează a fi încheiat:

S.R.L. ’’Baslift” -  pentru lotul 1
Suma -1  098 000,00 (un milion nouăzeci şi opt mii,00) lei inclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va 
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună 
execuţie a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul autorităţii 
contractante (MF-TR Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: 
MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), conform pct. 19 din anunţul de participare.

In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 99 
din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

4



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

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: -

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ’’Baslift” / ) £  .2022 Mijloace electronice

Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice.
Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:______________

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

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

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

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

Sotă*Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I(Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

■-Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Nr.
contract

ului
Data

contractului

Co
d 

C
P

V

fără TVA cu TVA

T
er

m
en

ul
 d

e 
va

la
bi

lit
at

e 
a 

co
nt

ra
ct

ul
ui

1 SRL ’’Baslift”
Cu capital 
autohton

3 6 0  /22 .0^2022

45
30

00
00

-0

915000,00 1098000,00

31
.1

2.
20

22

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

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (Iei MD): (indicaţi suma cu TVA)
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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 aşteptare pentru încheierea 
contratului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor, acestea au fost 
examinate şi soluţionate.

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

de atribuire а сопtrаФчlui de achizilii publice v
de iпсhеiеrе а асоrdчlчi-оаdrч tr

de апulаrе а procedurii de аtriЬuirе п

Nr. 1/22 din 12 iulie.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

Z. Date cu privire la рrосеdчrа de аtгiЬчirе:

ъепumirеа ачtо

IDNo

Nчmir de telefon
Numir de fax

Аrlrдся cle iпtегпеt

рrimеriа satului Maximovca
J.Мжirпочса r-rr Anenii Noi

i
о2235 93 40,0 22 35 93 4l
п])?ýqз40
р riБаrЙБахЙо v caicii nrai l. ru

Ъпrmа Ala 0 69l 35 бl l

i пLiсiиliе deschisб

BAltele: [Iпdiса|i]@ireaplicate
Nr:-

@trасtчlчi de achizilie/ вп,лrrl о sorvicii п Luсrйrt ч

асоruчrul-tJ ffilui public _ str Timireazcv

in s. Maxillovca, r-nul
Obiectul achizi{iei

45200000-9

Nr:

DаЙрчЬliсйrii: 23106/2022. _ _

@ie.md; пyptender,md

пDа ч Nu

Гrйk*l cat,€ рlа"П de achizilii publice prrblicat:
I

l Dаи:

Cod СРV

Erpune.ea motivului/temeiului privind аlеgеrеа

procedurii de atribuir е (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licit{tlia deschisФ 

,

iпdica diп cadrul

portal ului glNe rпаmепt)

Бtлпfл-_о .lo oлbizitii nllhlice rltilizati

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de achizilii
publice а autoritйtii сопtrасtапtе

А;ЙГБ tпtецЪ publicat in ВАР (dupd caz)
LinL_rrl

de achizilie пLicitalie

electronici BCatalog electronic _ _
ТП"tсЦtБatrчmепtе specifice de аtriЬчirе
/,1.,,,х лл.|

" 
ВGаТе sИLl .Btrget CNAM. BBuget CNAS: вSчrsе

exteme; пАltе surse: I/rdiccl{
699 875,15 MDL

Sursa de fiпап{аrе

ffirdТ'VД)



3. clarificiri privind dосчmепtа{iа de atribuire:

(Se ta соmрlеlа itl сашl iп care ач /ost solicitate clctrificdri)

4, Моdifiсiri ореrаtе in dосчmепtа{iп de аtriЬчirе:

5. Рýпй la termenuI-Iimitf, (data 08ю1l20z2,оrа 15,50), au depus оfегtа 1

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе 9i aferente DUдЕ prezentate de

сйtrе operatorii economici:

(Itфrma1ia privittd cJeпtlntirea doatmeпtelor prezetttate se l,a iпсliса itt сопfоrmitаtе cu сеt,iпУеlе diп

сlосuпtепtаliа cle atribuire ;i se ча соllsепllш рriп: prezeпtat, пeprezentut, пu соrеsрuпсlе (fu ссtшl

ссiпd dосumепtul afost prizeпtat, dar пч соrецлuпdесеt,iп|еlоr de caliticare))

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Ач existat explicalii

Dnta solicitnrii c!41]fi сц!!9r
Derr,r-i.ea operatorului есопоmiс

Еr"й;".r..trti а solicitirii de сlаrifiсаrе
Е-рr""."а succint i щ4ýрщýg]чr_
Data transmiterii Lyl

atul mоdifiсйrilоr
@daиpublicdrii]F;ББаtе l" Bý/dte mijtоасеlог de iпfоrmаrе

;lпdiiaP пttmdrul de zile]Т".r"*rЙiti de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd caz)

Asocia(ii/
administratoriiPenumiiea ореrаtоrчlui economic

Ivarr Grйdiпаril 0 l 86000243з4SRL..Vig House"

tоrчlчi economic

Dепчmirе document

гоiumепtеlе се constituie oferta
va сопsmпа рriп: al, перrеzепlаl. пu core

пеrеа fiпапсiаrй

саlifiсаrе

Certificat din qantieT

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(йrб ТVА)*

Cantitate qi

unitate de
mДsчrf,

Соrеsрчпdеrеа
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

l S.R.L vIG HOUSE 699 875.15 l da da

2.

J.

2



4.

* iп cazul ulilizdrii licilayiei eleclrotice se ta iпсliса prelul tlferlei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа privilKl "Corespttnrlerea cll сеriп!еlе de-calificaire" ;i "Corespuпderea ctt specifica|iile

tеhпiсе" , Se уq rппrrпrrrо pl"ill: ,,+ " ttt caztll coresptlпderii ,7i рriП ,,-" ilt cazul Пecore,SPurtderii)

8. Репtrч еlцсidаrеа чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сu

cerin{ele stabilite in dосчmеПtаliа de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-

а solicitat:
Rezmatul rйspunsului ореrаtоrчlчi

economic
Data

solicitarii
Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati

Z Z Z Z

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul rеs pin ge rii/desq{ifi_{Ц
Z Z

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot ч
pentru mai multe loturi cumulate tr

pentru toate loturile п
дit. riritai privind numlrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

l1. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Рrеtчl cel mai scбzut п
costul cel mai scazut tr

Cel mai Ьчп rарогt calitate-pre1 v
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii tlе atribuire Mлtl aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr

}пйса toale criteriile de atrifutire aplicate Ei dепumirеа lоturilсл,аfеrепlе)

12. Informa(ia privind factorii de ечаlчаrе nplica{i:

(se l,a completa репtrч loturile care ач losl atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raporl calitate,

pre| satt cel mai Ьuп raport calitate,cost)

vаlоаrеа din ofertйFactorii de ечаluаrе

S.R.L vIG HOUSE
699 875,15 MDLDevizele locale аfеrепtе оfеrtеi

СеПifi catlDecizie de inregistrare а

iпtrерriпdеriiЛхtrаs din registrul de stat al

реrsоапеlоr juridice

Licenta de activitate

Informa{ii generale despre оfегtапt

Declaralie privind personalul de specialitate

рrорus pentru implimentarea contractului

da

da

da

da



Сегtifiсаt pгivind lipsa datiriilor falb de BNP

l3. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп сашl tп care фrlеlе ш fo,sl rеечаluqtе repel,at)

Motivul rеечаlчirii ofertelor Z
Modificirile operate Z

14. iп чrmаехаmiпiri, evaluйrii9i соmраriгii оfеrtеlоr depusein саdrчl procedurii de аtriьuirе s-a

decis:

АtriЬuiгеа contractului de achizilie publicE/acordului-cadru:

Апчlаrеа рrосеdurii de achizilie рuЬliсё:

iп temeiul агt. 71 alin. lit

fugumепtаrе.

(Irфrmаrеа operatorilor есопопtiСi implicali iп procedttra de atribuire despre deciziile gruptlui de

lttiru реп|rч ichizilii se realizeazй itt cotftlrmilate ctt pra,ederile art, 3l al Legii пr, ]3l diп 3 iulie

20 I 5 privittd achizi|ii l е publi се)

16. Сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsчri

Pre{ul unitar
(fаrй ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

S.R.L
чIG HOUSE

l 699 875,15 б99 875,15 839850, l 8

15. Iпfоrmаrеа ореrаtОгilоr economici despre deciziile grupului de Iчсru репtru achizilii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de tгапsmitеrе

S.R.L
vIG H0USE

Lzl07l2022 рriп е-mаil

Dепчmirе
а

ореrаtогчI
ui

есопоmiс

Iпtrерriпdег
еа:

Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere
I

Cu capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtulчi

Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtчlчi/асоrdu
lчi-саdrч

Iara
тчА

inclusiv
тчА

vIG
HoUSE

societate
сu

rispunde
re limiti

|2107l
2022

45200000_9 б99 875,15 839850,18 з1l1212022

da

4



Conducitorul grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

Аlа Вrumа
Q,lumе, Рrепumе)



DARE DE SЕАМД

de аtriЬuiге а coIltгactultri de achizilii publice

Nr.2 1 05 705 З diп 24.06.2022

l. Date cu рriчirе la autoritatea contractanta:

3. Clarific5ri privind docurnenta{ia de atribuire:

(Se vа сошрlеlа itl cazttl iп cclre аu fost solicilate clarificdri)

Dепumirеа autorititii сопtrасtапtе IM Grйdiпа Zoolosici
Localitate muп. Сhigiпбu
IDNo l003600l l4422
Adresa mun.Chisinёu. bd.Dacia 50/7

Numйr de telefon 022 768 977
Numir de fax
E-mail oficiaI achizitii@zoo,md
Adresa de internet
Реrsоапа de сопtасt(иuпlе, рrепumе, tеlеfоп, е-mаil) Pis l аri Tati ап а, 022 ] 68 9'7 ], achlzitii(iD,zo о.md

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеtчri
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nг:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Furаiе uscate
Cod СРV 1 5700000-5
Ехрuпегеа motivului/temeiului privind alegerea
ргосеdurii de аtriЬuirе (iп cazztl aplicdrii аhоr
procedltri decat licitatia deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul
р or t а lu llt i guy er п аm еп t а l www, пl t е п d er. g оу. m d)

Nr:2l057053
Link-ul: o_cds-b3wdp 1 -MD- 1 65 З 40027 9З7 2
Data publicёr,ii: З0.05.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatД achizitii,md

I)rппдrlrlrя о fncf innIllcй in nlonlrl rlа onbi-i+ii л..Ь Da
|,

а autoritй{ii сопtrасtапtе Link-ul сёtге planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dtpii caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dttpd caz)

Licitalie еlесtrопiсё

sursa de fiпапtаrе BLrget de stat

Vаlоаrеа estimatб (lei,.fdrd TVA) 800000.00

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 3 iчп 2о22,12:31
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

ln anunt la pozitia сrепФ репtru hгапа апimаlеlоr
este indicata suma de ,120 mii de lei, iаr ре
рlаtfогmа suma indicata este de 125 mii de lei.

саrе diпtге aceste sume este согесtа?
Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsului 3 iчп 2022, 16:2З
Data transmiterii вuпа ziua, сегеm scuze, а fost comisa еrоаге

mecanica. Anunt este согесtаt



Data solicitйrii clarificйrilor З iun 2022, 12,.54

Denumirea orreratorului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

ln Moldova sunt plantate putine supгafete de
paduri-fasii огgапizаtе cu plantatii de tei,
mesteacan. Nu va iпtегеsеаzа si alte specii, de ех:
Salcii, agut, ulm, salcam, etc,

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Вчпа ziua, avem nevoie de specii indicate iп
specificatii tehnice la lot dat.

Data transmiterii 3 iuп 2022, 15:33
Data solicitirii сlаrifiсйrilоr З iuп 2022,21 :50

Dепumirеа ореrаtorului есопоmiс
Expunerea succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

ANsA еliьеrеаzа ceгtificate de inofensivitate
numai репtru ргоdusеlе аlimепtаrе, iаr репtrч
fчгаjе-сегtifiсаtе sапitаг чеtегiпаrе. Саге е pozitia

оrgапizаtiеi сопtгасtапtе?
Ехрчпеrеа succintй а rйsrrunsului certificat sапitаr-чеtегiпаr
Data transmiterii З iчп 2022,21 .55
Data solicitйrii сlаrifiсirilоr 4 iuп 2022,22:29
Dепumirеа orreratorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

ANSA выдает ветеринарный сертификат в

момент отправки продукции покупателю. как

мы поступим в такой ситчации?
Вхрuпеrеа succintй а rйspunsului Предоставлять ветеринарно-санитарный

сертификат на каждую партию поставляемой
продукции

Data transmiterii 7 iчп 2022, 14:4З
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 4 iuп 2022,22:31

Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

La mаturilе din stеjаг е рrоЬlеmаtiс de gasit
сгепgi cu lungimea de 90-'100 cm dеоагесе
гаmчrilе la stеjаr сгеsс la о lungime de рапа la

40cm. Cum рrеzепtаm оfегtа in asa situatie?
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului Lungimea mёturii din rаmuгi din stеjаг sё fie пu mai

pulin de 40 cm. Cantitatea tоtаlё mёturilоr din
rаmuri de stejar sё fie iп juг de 'l0% din cantitatea
tоtаlё а mёtuгilог

Data transmiterii 7 iuп 2о22, 15 12
Data solicitйrii clarifi сirilоr 8 iun 2022, 19.46
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Из вашего ответа следует, что при подаче
предложений санитарно-ветеринарные
сертификаты не требуются?

Ехрчпеrеа succintf, а rйspunsului fla, вы с офертой можете предоставить
декларацию о том, что земельные участки, с
которых будет собираться продукция, не
обрабатывались пестицидами и другими
средствами, которые могут нанести вред
животным. У производителя должна быть
документация об использовании отих средств.

Data transmiterii 8 iuп 2а22,20:5'|
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4, Моdifiсйri operate in documentalia de atribuire:

(Se va сопtрlеtа iп cazul iп care au fosl operale mоdфсdri)

б. Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei аfеrепtе DUAE prezentate de сйtrе
operatorii economici:

(Ilфrmа|iа pril,iпd dепumirеа dосumепtеlоr prezel1|clte se |)а iпdiса iп сопfоrmitаtе сч сеriп|еlе ditl
сlосuпепtаliа de atribuire ;i se ча соп,Sеll1па рriп; рrеzепtаt, пE)rezeпtat, пч соrеSрuпсlе (iп cazul сdпd
clocutlleпtul a.frlst prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпYelor de calificare))

7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerintele solicitate:

Rezumatul modifi сirilоr Se exclude certificat de inofensivitate, se
include certificat sanitar-yeterinar la fiесаrе
partida liчrаtЙ

Publicate iп BAP/altemijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)

о cd s-"b3 wd p*LMD - l 65_3"1002 79 3 7_2

Теrmеп-limit5 de depunere qi deschidere а оfеrtеlоr
prelungit (duрd caz) 3 zile

5. Рiп5 la termenu1-Iimitй (data |2,06.2022' оrа 15:42), а depus oferta 1 ofertant:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. "Plai Меrепi,, SRL l 004600005477 ВаrЬйrоsiе Ghеоrshе

Dепumirе dосчmепt
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

"Plai Меrепi.. SRL
Documentele се constituie oferta

(Seчсl сопsпlпа рriп; рrеzепt(]I, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Ргорuпеrеа tehnicё prezeпtat
Ргорuпегеаfiпапсiаrd рrеzепtаt
DUAE prezeпtat
Gаrапliа репtru оfеrttr
(dupd caz)

prezeпtat

Documente de calificare
Se ча сgпsпlпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Dovada inregistririi persoanei juridice, tп
conformitate сu prevederile legale din {аrа iп
саrе ofertantul este stabilit

рrеzепtаl

Certificat privind lipsa rеstап{еlоr fa{a de
Ьugеt national

prezeпtat

Certificat de de{inere а contului Ьапсаr,
eliberat de Ьапсi, сu semnjituri|e de rigоаrе

prezeпtat

Denumirea
lotuIui

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(йrа

TVH;,t,

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Corespunderea
сч cerintele de

caIificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specificatiile

tehnice

Lot 1

FАп de luсеrпа
Achizi{ia пu а avut loc

Lot 2
FАп de paiiste

Achizilia пч а avut loc

Lot З 'Plai Меrепiо, SRL 9720,00 240 bLrc + +



Maturi uscate
dirr crengi

Lot 4 masa
чеrdе

Achizitia пu а avut loc

* itt cctzul ttlilizcirii ticita!iei еlесlrопiсе,sе l,a iпсliссt pre|ul ofertei./iпale
(Itфrmа|iа priyiпd "Corespuпderecr clr сеriп|еlе cle caliJicare" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu specifica{iile |еhпiсе", se
|)а сопsепlпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. РеПtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu cerin{ele
stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаI cle sc5zut) s_a solicitat:

Data
solicit5rii

Operatorul economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlui operatorului
есопоmiс

9. Ofertan{ii respin9i/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс моtiчuI respinserii/descalifi сirii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

I)etltrlt fiесаге lot п
[)еrltгlt tTai rnulte lоtuгi curnulate v
I)епtгu toate loturile гl
Alte limitйгi ргiчiпd пumйгul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

l l. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

I)ге{Lrl cel nrai scazLrt V
costul cel mаi scizltt п
Cel rTai burl гарогt саlitаtе-рге{ п
Cel nrai Ьuп гарогt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп caclrul procedurii cle alribuire suпt aplicate mai mul,te criterii de atribuire, se vor iпс{iса toctte
criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа lol,uri|,or феrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se yct сопрlеtа репlru lolurile care au.fosl atribuite iп baza crileriilor; cel, tltai Ьuп raport cal.itale-pre|,sau cel
пшi Ьuп raporl cal.itate-cost)

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

Denum rе fасtоrul 1 Ропdеrеа

Detrum rе Гасtоrul п Ропdегеа

l3. Reevaluarea оfеrtеlоr:

(Se va сопrylеtа iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile operate

l4. iп urmа ехаmiп5ri, еvаluйrii gi соmраrйrii оfеrtеlоr depusein cadrul procedurii de atribuire s-a decisl

АtгiЬuiгеа сопtгасtului de achizilie publicй/acoгdului-cadru:

4



Nr
lot

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

cantitate
gi unitate

de
mйýuri

Pre{ul
uпitаr
(fйrй
тчА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{uI total
(incIusiv ТVА)

t
J Matr.rri

Llscate din
crengi

Plai Меrепi,, SRL 240 buc 40,50 9720,00 116б4,00

15. Апчlаrеа procedurii de achizi{ie public репtrч loturile lr21 4z

in temeiul лrt,71alin.l lit а).

Аrgumепtаrе: ач fost depuse numai oferte саrе depйýesc cu 307о чаlоаrеа estimatfl а achizi{iei.
Achizi{ionarea loturilor susnumite va fi repetatй;

16. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"Plai Мегепi,, SRL l4.06.2022 barbarosiegheorshe@mai l.ru

(IПfОrпа.rеа operatorilor есопопtiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репlrtt
ctchizi|ii se realizeazd iп сопfоrtпitаtе cu prevederil,e art. 3] al Legii пr. ]3I diп 3 iulie 20I5 priviпd achizitiile
pltblice)

l7. Теrmепul de agteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

In cazul iп саrе чаlоаrеа estimatй а contractuIui este rTai
rnicё decбt ргаgurilе рrечёzutе la art,2 alin. (3) al Legii
пг. l3l din З iuiie 20l5 pгivind achizitiile publice

! б zile iп cazul transmiterii comunicёrii рriп mijloace
electronice gi/sau faxB
П 1 l zile in cazul netransmiterii соmuпiсбrii рriп
mijloace electronice gi/sau fахп

Iп cazul iп саге чаlоаrеа estirnatё а contгactului este
еgаlб sau r-nai r-trаге decAt ргаguгiIе рrечёzutе la агt. 2
alin, (З) al Legii пг. l3l din 3 iu|ie 20l5 ргiчiпd
achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii соmuпiсйгii рriп mijloace
еlесtгопiсе Ei/sau fахп

П lб zile Тп cazul пеtгапsmitеrii соmuпiсйгii ргiп
rnijloace еlесtrопiсе si/sau fахп

(Seleclctyi tеrmепti de aqteptare respectat, Calculаrea tеrmепеlоr рrеvёtzutе de Legea пr, ]3I diп 3 iulie 20]5
prilliпd achizi{iile publice, iпсlusiу а tеrruепеlоr de a;teptare, se еfесtuеаzёt iп сопfоrmitаtе сч preveclerile
T,ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Tertlleпului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

l9. Iпtьrmа(iа privind achizi{ii publice durabile (achizitii verzi)(rubrica clctld se compleleazd cloar iп cazrtl iп cctre
la procedura de achizilie publicd au.fost aplicate criterii de йtrabilitate,si s-a iпсhеiаt сопtrасl/сопtrасIе репtпl
lot/loturi репtrч саrе aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)? (DA/NU)

vаlоаrеа de achizi(ie сu ТvА din сопtrасt/ сопtrасtе а lotuIui/loturilor
репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdiсаsi sumа cu ТVД)

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strйiп

Numйrul
gi data

contractu lu i/acord u lu i-
cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractuIui Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui
/acordului-

саdru

f5r5 ТVА inclusiv
тчА

"Plai
Мегеni,, SRL

Cu capital autohton 2 l 057053 2l,06,2022 l 5700000-5 9720.00 l l664.00 з1.12.2022



Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care аu
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Prelul cel mqi sсйzul п

cosful cel mаi scёtzut а

Cel mаi Ьuп raporl calilale-pre| rl

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de osteptore репtru tпсhеiеrеа соплrасtului/соплrаслеlоr
iпclicate afost respectat (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art, 32 аttп. (3) al Legii пt. 131 diп з iutie 2015 рriчiпd achizi|iite
publice ), рrесum qi сd lп cazul depuпerii contesta|iilor si/saa recep1londrii rapoartelor de moпltorizari, aceastea aufosl
ехаmiпаlе si sоlu|iопаtе.

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de tucru pentru achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii de achizilie,
.fцрt репlru cure poarlci risрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoore.

Conducйtorul grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

ývedcenco Anna
(Numе, Рrепuпlе)

/.\

6

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate:













DECIZTE
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 0 1/2 1 0 49733 din 30,06.2022

Sursa de finan{are

Data deciziei dc atribuire a contractului
trchizi[ie I a co rd u lu i-ca d ru

Nr. qi data
cadru

Date rivire I toritatea cta

r i v i r e I :r c o n f r a c t u l!e_r1g!.r z i t i c,&1g_t4!ql;q1ct r _t1,

llunr-rri ,' Servicii I I.,ucrziri ,r
Nu/ Dar:

Buget de stat r Buget CNAM /
Br.rget CNAS n Surse externc l
( 4 !t1!1ryg :_[ B u se t pr opr i u J_

hiziII

I)cnumirc:r o tonrlui economic ,,C 
I]. EI)O I'RI M" SII" I-

At,-0512022

Dccizia cle atribnire a contractr-rlui de
aohizilie nr. 0 l din,,21" decembric 2021

a cu re ta Au contractan
Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional Strdseni
Localitate Or. Str[seni
IDNO l 003600r 58309
Adresa str. T. Ciorbd I 1/l
Numir de telefon (0237)-22-448
Numir de fax (0237)-22-448
E-mail oficial s rs t raseni (r!,rn s. nt d
Adresa de internet
Persoana de contact
(n.unte, prenumc, tele.fbn, e-ruail)

Cristina MAMALIG A, 067 412 2.55 
^

ap. sp italul strasen i (E gm ai 1. co n.t

ura accu Drlvrre IE

Tipul procedurii de achizifie /Ccrerea o1'ertelor de pre{uri r:l"icitatie
dcschisai r:Altelc: findiccrli I

Obiectul achizi{iei "Produse Alirler-rtare Produse Alintcutare
pentru semestnrl I, anrrl ?.022
(RBPBl'A1')"

Cod CI'V 1 5800000-6
Valoarea estimatl a achizitiei 266 765 MDL
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t u lul u i guv e r n a nl e nt uI wt ttt y. tn t e n cle r. gott. m cl)

21 0497 33 I ocds-b3wdp I -MD-
1641473194139
l.ink:
h1p_s-/fu r!_qnclqr.gqyfl ditelrdqf 5lpqcls:,

!31y{p_1-MD-
1 64 I 47 3 1 9 4 1 3 9? tab-contraot- noti cc

Data publicIrii nnun(ului de participare 06.01.2022
Data (datele) si referinfa (referin(ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anunful respectiv (dupd caz)

NLr cste ca't,ul.

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru
Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri alc
Uniunii EuroDene

contractului de achizi{ie/acordului-
01.02.2022

la



Valoarea contractului de achizitic/acordului-
cadru

F'irra TVA: 236492,92
IrT clusiv'fVA: 251 528 ^00

Termen de valabilitate 0 1 .0 1 .2022-3 0.0 6.2022

Termen de executie 0 1 .0 1 .2022-3 0 .0 6.2022

IV. Date cu privire la modific:irile necesare a fi el'ectuate:

Tipul modificlrilor MicEorarca i,alorii coutractului /
Majorarea valorii contractului I
Moditicarea termenului de executare/ livrare/
prestare r
Modihcarea termenului de valabilitate I
Itezilicrca contractului n
Altele: l lncliculil

Temeiul juridic tlrt.76 ulin. (7) pct.2 din Legect nr. 13l clin

03.07. 20 1 5 prirtincl uchiziliile publice.

Creqterea pre{ului in urma modificlrii
(dupd caz)

[Nu este cuzulf

Modificarea anterioarl a contractului de

achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)
[Nu e,ste cuzil]

Alte informatii relevante [Nu este cazulf

v. I)escrierea a inainte si duni modificare:
Denumire operator economic Valoarea modificIrilor

Suma initiall Suma micsorati
I'[rI TVA Inclusiv

TVA
Fir[ TVA lnclusiv

TVA
,,CREDOPRIM" SRL ,

()ontruct nr. AP-05/2022 clin 01.02.2022
pr it, i n d uc h iz i 1 i on ur e u :

Procluse Alimenturc pentru .senteslrul I,

anul 2022 (REPETAT) (Lotul l0 Procluse

lactate, Lorul l3 Lopte penlru:;alcn'icr{i
care trctiveazii in conclitii nocit,e cle

muncci)

236492,92 257528"00 74483,30 81094,25

2
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VI. Descrierea circumst:rntelor carc au f:icut necesarir moclificare:r:
Din cauza cd nunllrttl pacien(ilor internati in stafionar (Secliile spitaliceqti) au scdzut clin rrrotii,c

imputabile ALrtoritatii Contractaltte, nLl a putLrt ['i executat integ;al Coltractul nr. AP-05/2021] rii,
01.02.2022 privind achizilionarea: Produse Alimentare perrtru senrestrurl I, anul 2022 (REPfi-l'A'f) (l,otLrl
l0 Produse lactate, LotLrl l3 l-apte pentrlr salaria{icare activeazd in conditii nocive de muncd)
Urmare a analiz[rii sittra{iei create, GrLrpul cle lucru a clecis ca sgl]a coutractului rnentiopat anterior sil llc
rur icsorat.

in rezultatLrl exa t.lt I Il ar I I

acorclului aditional ivincl rni

VII. Rczult:rtclcexaminlrii:
ltecesit5lilor de modificare a contractului de achizitie s-a decis incheierea

a lorii

deC

I aclrtronal pl'tvutcl Inlcg()r'alea valorii ContlactuluiNr. AP-05/2022 din 01.02.2022
Denumire operator economic Valoarea modificlrilor (de mic$orare )

Flri TVA Inclusiv'l'VA,,CREDOPRIM'' SRL 74483,30 81094,25

ont ,UII(/I ta gruptrlui dc lucnr pcnLl'tr achi, 1

Nr. Nume, Prenume Func{ia in cadrul
grupului de lucru - w*"'n

1. $oirnu Ioana Presedinte
) Manraligd Cristina Secretar
3. Cro toru Rodioa Membru ffi;4. Reu [a Galina Membru
5. Gurrenaia Svetlana Membru dtritl
6. Vremea Nina Mcmbru Wulrz



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 04 din 13/07/2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria or. Floresti
Localitate or. Floresti
IDNO 1007601007192
Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-1 

Floreşti), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si SFint 32
Număr de telefon 0250-22244
Număr de fax 0250-22244
E-mail oficial primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Barbălat Oxana, tel.,+373 60152010, xyussa@mall.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:Nu
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de întreţinerea trotuarelor de pe str. M. 
Eminescu, or. Floreşti

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: 21055262ocds-b3wdn 1 -MD-1650283249022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055262/
Data publicării: 18 apr 2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://primariafioresti.md/wp- 
content/uploads/sites/9/2022/01/Plan-de- 
achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Nu

Sursa de finanţare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 163 894,59 MDL

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

mailto:primariafloresti8@gmail.com
http://www.primariafloresti.md
mailto:xyussa@mall.ru
http://www.mtender.sov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055262/
http://primariafioresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafioresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafioresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf


Data solicitării clarificărilor 18.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platfoimele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Dimensiunea pavajului Descriere

In caietul de sarcini nu este specificat nimic despre
pavaj: CULOARE? FORMA ? DIMENSIUNE?

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, vom face modificări la caietul de sarcini
Data transmiterii 19.04.2022

Data solicitării clarificărilor 26.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Titlu Caiet de sarcini Va rog sa concretizaţi grosimea 

pavajului este de 5cm ? peste tot se foloseşte 4 sau 6 cm 
, şi ciţi m2 de pavaj este de culoare roşie?

Expunerea succintă a răspunsului Analaizaţi bine Caietul de sarcini
Data transmiterii 26.04.2022

Data solicitării clarificărilor 26.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Caiet de sarcini Descriere

scriti va rog dimensiunile bordurelor mari si celor mici
Expunerea succintă a răspunsului In Caietul de sarcini este indicat dimensiunile bordurilor 

mari şi mici
Data transmiterii 26.04.2022

Data solicitării clarificărilor 26.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare plasaţi formularul 5 fara preturi
Expunerea succintă a răspunsului Aveţi Caietul de sarcini la dispoziţie,
Data transmiterii 27.04.2022

Data solicitării clarificărilor 27.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In primul rind pavaj 20x10x5 nu este în vinzare, este 

20x10x4 sau 20x10x6 ,în al 2 rind pavajul roşu este mai 
scump cu lOlei m2 trebuie sa cunoaştem citi m2 este 
pavaj roşu şi citi m2 sur pentru calcul corect

Expunerea succintă a răspunsului Pavaj roşu 600 m2, noi am consultat piaţa şi aşa 
dimensiuni 20x10x5 la pavaj pe piaţă sînt în vînzare

Data transmiterii 27.04.2022

Data solicitării clarificărilor 29.04.2022
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu oferă aceasta informaţie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Aviz pentru participare la licitaţiile - anexa nr. 22 Aviz 

pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor-Avizul Agenţiei 
Supraveghere Tehnică, trebuie să fie eliberat pentru: 
Construcţii rutiere?

Expunerea succintă a răspunsului Nu, nu este cazul în Construcţii rutiere
Data transmiterii 03.05.2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

Rezumatul modificărilor



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

In Caietul de sarcini a fost adugat dimensiunea 
pavajului si grosimea si metrajul pavajului de culoare 
roşie

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

5. Până la termenul-limită (data 17 mai 2022, 8:51 au depus oferta 8 ofertanţi

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Caves Grup SRL 1014600004998
2. IPS ’’Corsag” SRL 1004600029396
3. "VLADMIH COMPANY " 1014602000950
4. Capmanlux 1006600058857
5. DELTA FORŢA SECURITATE 1004600034314
6. Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066
7. ENERGIA SRL 1003602021250
8. Eligibil-Con 1006600031155

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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Documentele ce constituie oferta
corespunde)

Propunerea tehnică prezentat prezenta nu s-a nu s-a nu s-a nu s-a nu s- nu s-a
t examinat examin examina examin a examin

dosarul at t dosarul at exam at
deoarece dosarul deoarece dosarul inat dosarul

oferta deoarec oferta deoarec dosar deoarec
clasata pe e oferta clasata e oferta ul e oferta

locul 2 clasata pe locul clasata deoar clasata
dupa prêt pe 2 dupa pe locul ece pe locul
nu a fost locul 2 prêt nu a 2 dupa ofert 2 dupa
respinsa dupa fost prêt nu a prêt nu

sau prêt nu respinsa a fost clasat a fost
descalific a fost sau respins a pe respinsa

ata si respins descalifi a sau locul sau
respectiv a sau cata si descalif 2 descalif

a fost descali respectiv icata si dupa icata si
desemnat ficata a fost respecţi prêt respecţi

a si desemna V a fost nu a V a fost
cistigatoa respect ta desemn fost desemn

re iv a cistigato ata respi ata
fost are cistigat nsa cistigat
desemn oare sau oare
ata desca
cistigat lifica
oare ta si

respe 
ctiv a
fost
dese



mnat
a

cistig
atoar

e
Propunerea financiară prezentat prezenta

t
DUAE prezentat prezenta

t
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

nu
corespun

de

prezenta
t

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

Grafic de executare a 
lucrărilor pentru 

fiecare lună

prezentat prezentat

Cerere de participare 
(anexa nr. 7)

prezentat prezentat

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

(anexa nr. 8)

prezentat prezentat

Experienţă similară în 
lucrări (informaţiile 

date se vor include în 
anexele nr. 12 si nr. 

13)

prezentat prezentat

Declaraţie privind 
dotările specifice, 

utilajul şi
echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 

contractului (anexa nr. 
14)

prezentat prezentat

Declaraţie privind 
personalul de 

specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului (anexa nr. 

15)

prezentat prezentat

Lista
subcontractanţilor şi 

partea/părţile din 
contract care sunt 

îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 16)

prezentat prezentat

Informaţii privind 
asocierea (anexa nr. 

17)

prezentat prezentat

Declaraţie terţ prezentat prezentat



susţinător (anexele 18, 
19,20,21)

Aviz pentru participare 
la licitaţiile publice de 
lucrări din domeniul 

construcţiilor şi 
instalaţiilor (anexa nr. 
22) - Avizul Agenţiei 

Supraveghere Tehnică, 
trebuie să nu conţină 

informaţii despre 
aceea că au fost 

depistate încălcări 
grave, aplicate 

sancţiuni economice, 
înregistrate cazuri de 

accidente

prezentat prezentat

Extras din Registrul de 
stat al persoanelor 

juridice

prezentat prezentat

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţilor 

impozitelor, 
contribuţiilor eliberat 

de Inspectoratul Fiscal 
- valabil la data 

deschiderii ofertelor

prezentat prezentat

Raport financiar pe 
anul 2021

prezentat prezentat

Deviz de cheltuieli prezentat prezentat
Certificat de atestare 

tehnico-profesională a 
dirigintelui de şantier 

şi legitimaţie

prezentat prezentat

Certificat de calitate şi 
conformitate a 

materialelor conform 
cerinţelor caietului de 
sarcini şi legislaţia în 

vigoare

prezentat prezentat

Termenul garanţiei 
lucrărilor - 3 ani

prezentat prezentat

lichiditate generală 
(active

circulante/datorii
curente)

prezentat prezentat

Garanţia de bună 
execuţie - 1% (Pentru 

agentul economic 
câştigător la etapa 

semnării contractului)

prezentat prezentat



DECLARAŢIA 
privind confirmarea 

identităţii
beneficiarilor efectivi 
neîncadrarea acestora 

în situaţia condamnării 
pentru participarea la 

activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 

criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau 

spălare de bani

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

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lucrări de 
întreţinerea 
trotuarelor 
din or. 
Lloreşti.”

Capmanlux 1 664 880.00 1 lot - -

Nostalitserv-Prim SRL 1 665 912.39 1 lot + +
Caves Grup SRL 1 699 161.65 1 lot nu sa examinat 

dosarul
nu sa examinat 
dosarul

Eligibil-Con 1 752 361.48 1 lot nu sa examinat 
dosarul

nu sa examinat 
dosarul

IPS ’’Corsag” SRL 1 778 514.53 1 lot nu sa examinat 
dosarul

nu sa examinat 
dosarul

ENERGIA SRL 1 779 362.19 1 lot nu sa examinat 
dosarul

nu sa examinat 
dosarul

DELTA FORŢA 
SECURITATE

1 900 286.77 1 lot nu sa examinat 
dosarul

nu sa examinat 
dosarul

"VLADMIH 
COMPANY"

1 967 680.03 1 lot nu sa examinat 
dosarul

nu sa examinat 
dosarul

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ +

8.

în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

19.05.2022 Capmanlux Justificarea preţului 
anormal de scăzut, si 
utilajul şi echipamentul 
tehnic

materiale la preţ accesibil, personal 
calificat. Disponibilitatea utilajului 
si echipamentul propriu.

19.05.2022 Nostalitserv-Prim SRL Justificarea preţului 
anormal de scăzut

Experienţă in domeniu,dotat cu 
utilaj propriu modern, reducerea



ratei la cheltuieli de regie la 
cheltuieli de beneficiu, preţuri care 
reflectă doar costul de uzură a
echipamentului

19.05.2022 Caves Grup SRL Justificarea preţului 
anormal de scăzut

Experienţă in domeniu, reducere la 
materiale

19.05.2022 Eligibil-Con Justificarea preţului 
anormal de scăzut

Experienţă in domeniu, discount- 
urile, reducere la materiale, dispun 
de propriul parc dotat cu utilaje

9. Ofertanţii respinşi/descaliilcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Capmanlux conform art.69 alin.6. în legătură cu faptul că 

Scrisoarea de Garanţie bancară nu corespunde 
prevederilor legale ale,art 65 alin.(4), secţiunea 
a 3, 4 a Ordinului nr. 69 din 07.05.2021 cu 
privire la Documentaţia Standard pentru 
realizarea achiziţiilor publice de lucrări.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t 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 fo s t reevaluate repetat)



Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. 1 lit d.
Argumentare: Deschiderea ofertelor licitaţiei ocds-b3wdpl-MD-1650283249022 

Lucrări de întreţinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu, or. Floreşti a avut loc la 17 mai 2022. 

Ofertanţii SRL Capmaniux şi SRL Caves Grup au contestat decizia de atribuire a contractului. ANSC a 
emis decizia Nr. 03D-387-22 la data de 08.07.2022. Prin aceasta a fost anulată decizia grupului de 

lucru nr. 04 din 27.05.2022, în partea ce ţine de evaluarea ofertei „Capmaniux" SRL. Contestaţia 
ofertantului Caves Grup SRL a fost respinsă.

în anunţul de participare a licitaţiei ocds-b3wdpl-MD-1650283249022 a fost solicitat ca ofertele şi 

garanţiile acestora să fie valabile 45 de zile. Respectiv la data emiterii deciziei ANSC referitor de 

contestaţii: 8 iulie 2022, ofertele şi garanţiile acestora nu mai sunt valabile. Respectiv ofertele din 

cadrul licitaţiei nu pot fi evaluate şi în consecinţă, nu pot fi respinse, excluse, descalificate sau 
desemnate câştigătoare.

Grupul de lucru anulează licitaţia ocds-b3wdpl-MD-1650283249022 Lucrări de întreţinerea 

trotuarelor de pe str. M. Eminescu, or. Floreşti din 17 mai 2022, 8:51 şi va anunţa o licitaţie repetată 

la acest obiect.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poştă, etc]

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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



(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului C ivil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate 

al
contractului/acordului-

cadrufără
TVA

inclusiv
TVA

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

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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




