
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 15 iulie2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante Primdria com. Heciul Nou
Localitate s. Heciul Nou
IDNO 1007601002290
Adresa s. HeciulNou
Numir de telefon 026257368
Numir de fax 0 262 5'7 3 68

E-mail oficial primari ahec i u lnou@matLru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

CORETCHI Ludmila, 0 262 57 3 68,
nrimariaheciulnou@mail.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de prefuri ll-icitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucrdri M

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparare a unor po(iuni de drum din com'
HeciulNou

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia des chisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov. md)

Nr: ocds=b3wdp 1-MD- 16548488595 l3
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD- I 654848 85 95 I 3 ?tab:contract-notics
Data publicdrii: 10 iunie2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati M achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autorititii contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
Autoritatea nu dispune de pagin[ web

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:Nu s-a oublicat
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizitie lLicitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; lBuget CNAM; nBuget CNAS; lSurse
externe; nAlte surse: Buget local

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 554 450,00 lei
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Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificaril

lJimiti (data,23 iunie 2022,ora 13:00), au depus oferta 3 ofertan{i:

Informafii privind ofertele depuse qi

c;fre oDeratorii economici:
documentele de calilicare qi aferente DUAE prezentate de

6.

Reffiatul modrfigir4el @mpublicdriiliffiijloacelor de informare

fl"dlr". numdrul de zilelffinere qi deschidere a

ofertelor Prelungit (duPd caz)

f,. n[ la termenu
IDNO Asocia!ii/

qdministratoriiffiatoruluieconomic I

DrumNord - Construct SRL
':l:=i.-

SRL Izvorul dln Platra
SA Drumuri Balti

Nr.

1 0 I 4602001 06 I
VERHOVb,iUhlrl ron/
VERHOVETCHII lon1.
ffi. r.fle.t6 informalia

)t ffi r. *flectd informatia
l 003602008028

cdtre oPeratorll ecolrururLr'

Denumire document I

D e n u m t rea oIe rMl11l1lll:
BaliSADrumNord -

Construct SRL
SRL Izvorul din

Piatri

I Neprezellq!-
:rtz

nunrle)I,,Uty U TU

/lo ,tn nnncwnn nrin : f)rgzgfllut, ttvyr oLett'
I Prezentat I NePrezentat

C"t.* de Patt

lvv 'v 'v"-"' r

lc rpare
Prezentat Nenrezentat Neorezentat

DUAE Neprezentat
Prezentat Nenrezentat

Oferta tehnicd Neprezentat
Prezentat

Oferta financiard Neprezent4!
I

Prezentat : ::' Neprezentat
Garantia Pentru oterta

(l.'q|r de executare a lucfarll tor
NePrezentat 

-Prezentat Nenrezentat
Neprezentat

Prezentat Nenrezentat

Neprezentat Neprezentat@cifice,utilajul
ii ..niput"ntul necesar pentru indeplinirea

frq.flr lilt
Prezentat

Neprezentat
cul ci5l"Jullzqlvqr v s vv"-' -- --'

D.A"t ptivind personaluI de specraIrtate

gi/sau a expe(ilor propus/propu$l pentru
i.-^l ^* anf oraA c^nffrcttl llll

Prezentat Neprezentat

Neprezentat
Prezentat NeprezentatAvizul pentru partictpare Ia llcllallrrc Puut

de lucrdri din domeniul construcltttor 9l
:.^^+^l^+iilnr i-nlrrciv Constructii rutiere

NeprezentatPrezentat NeprezentatDovada inregistririi persoanel Jurlolos' rrr

conformitate cu prevederile legale din lara in

care ofertantul este stabilit
Prezentat Nenrezentat Neprezentat

Ultimul raport fin?nciar
illh i.t ;roro oenern lh - anul 2021

NeprezentatDre.zentat Neprezentat

Neprezental NeprezentatC"ttiftt"t ptivind lipsa sau existenfa
restanlelor lu BIN-

Prezentat
NeprezentatPrezentat Neprezenmt

Certificatul de atestare a otrtgtn'



gantier propus, in domeniul ,,Construcfii
rutiere"
Delinerea unei cifre medii de afaceri pentru
ultimii 3 ani, minim:
1 100 000,00 lei

Prezentat Neprezentat Neprezentat

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; pre7,entat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformayia privind "Coiespunderea cu cerin{ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va ,onrr*no prin; ,, * " in cazul corespunderii qi prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclariti{i 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:

respingi/descalifi caf i :

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriut de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fdri TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misur[

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de
reparare a
unor porfiuni
de drum din
com. Heciul
Nou

DrumNord - Construct
SRL

498 r05,97 I proiect + +

SRL Izvorul din Piatrd 529 516.1.0 I proiect

SA Drumuri BalU 552 541,05 I proiect

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Motivul respingerii/desc4!!fi c4r:i!Denumirea operatorului economir



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

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.77 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

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

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

cazul in care valoarea estimatd a contractului este I V 6 zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
mai micd dec6t pragurile prevdzutela art.2 alin. (3) | mijloace electrgnice $i/sau fax I
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile I n I I zile in cazulnetransmiteriicomunicdriiprin

blice miiloace electronice si/sau fax r
T

Motivul reevaluirii ofertelor

14. tn urma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Modificlrile o

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(f[r[ TvA)

Pre(ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de
reparare a unor

porliuni de
drum din com.

Heciul Nou

DrumNord -
Construct SRL I proiect 498105,97 498 t05,97 597 727,17

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DrumNord - Construct SRL 07 ulie2022 SIA RSAP. e-mail
SRL Izvorul din Piatrd 07 ulie2022 SIA RSAP, e-mail
SA Drumuri Bdlti 07 ulie2022 SIA RSAP. e-mail



n cazul in care valoarea estimati a contractului este ! 11 zile incazul transmiterii comunicdrii prin
egald sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind

miiloace electronice si/sau fax I
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

achiziliile publice miiloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achizisiile publice, inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederite TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

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

Prin prezents dare de seamd, grupul de lucru declsrii cii termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art.32 alin. (3) al Legii
nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum;i cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate.

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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohtonl
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fir[ TVA inclusii
TVA

DRI,lvffiORD -
CONSTRUCT
SRL

Capital autohton )z
t5.07 .22 4s233142-6 498 r}s,97 597 72',7.1',7 3r.12.2022

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

NU

Yaloarea de achizilie 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 a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost.



Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

DONTU Andrei
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice v
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire p

Nr.9 din 12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IMSP Sitalul Raional $oldane§ti
Localitate Or.$oldane$ti
IDNO 1003606015521
Adr&si - " ■ " - Str.Pacii 24
Numar de telefon 0 (272) 2 40 60; 2 52 62
Numar de fax
E-mail oficial ,, sr.soldanesti.md
Adrcsa de internet sr.soldanesti@ms.md
Persoana dc contact (mime, premime, telefon, 
e-mail) .. \ . .

Babcinefchi Diana 
diana.babcinetchi@ms.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de pre{uri VLicitafie deschisa 
□Altele: [Indicafi]

Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizific/ 
acordului-cadru

Bunuri v Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizifiei Achizifionarea produselor alimentare pentru 
perioada iulie- decembrie 2022

Cod CPV 15800000* 6
Expunerca motivului/temeiului privind 
alegerea proccdurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alto'r proceduri decat licitafia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
xvwwimtender. gov. md) •

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1654756400946
Link-ul:mtender.gov.md/pIans/ocds-b3wdpl- 
MD-1654756400946
Data publicarii: 09.06.2022

Platforma de achizifii publice utilizata Vachizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fostinclusa in planul de 
achizifii publice a autoritatii contractante

v Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizijii publice publicat: 
sr.soldanesti.md

Anunf dc intense publicat in BAP (dupa caz) Data:
Link-ul:

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire
(dupa caz) ,

□Acord-cadru nSistem dinamic de achizifie 
vLicitafie electronica oCatalog electronic

Sursa de finanfare □Buget de stat; vBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse exteme; oAlte surse: [Indicafi]

Valoarca cstimata (lei, Jara TVA) 547950,00 lei

mailto:sr.soldanesti@ms.md
mailto:diana.babcinetchi@ms.md


3. Clariflcari privind documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clariflcari)

Data solicitarii darificarilor
Denumirca operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii dc 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentafia de atribuire:

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

Rczumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informarc (dupa caz)

[Indicafi sursa utilizata ?i data publicarii]

Termcn-limita dc depunere §i dcschidcre a 
ofertclor prclungit (dupa caz)

[Indicafi numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 27.06.2022, oralO .), au depus oferta 8 ofertanfi:

Nr., Denumirea operatorului economic 1DNO Asocia{ii/
administratorii

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Andrei Grigora?
2. SRL Lapmol 1002600024308 Nastase Dumitru
3. SRL ALIM TOTAL 1014600000912 Nicolai Bhcivanji
4. SRL Produse de Familie 1010600010111 Iacovef Viorel
5. CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Morari Victor
6. SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana
7. SRL Tranzit 1003600030238 Andrei Bizgan
8. SC „Brodetchi" SRL 1004606001297 Brodetchi Ion

6. In fo rm a l privind ofertele depuse $i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economici:

Denuinire
document

Denumirea operatorului economic
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Documentele ce constitui
(Se va consmna prin: prezentat, neprezi

e oferta
tntat, mi corespunde)

Propunerea
tehnica

Prezentat prezentat Prezentat Prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat

Propunerea 
financiara: 
Specifica{ia de 
pret
Formularul ofertei

Prezentat prezentat Prezentat Prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat

DUAE
Prezentat prezentat Prezentat Prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat

Garanfia pentru
oferta
(dupa caz)

Prezentat prezentat Prezentat Prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat

Documente de ca ificare
2



Se va consmna prin: prezentat. neprezentat, nu corespunde
Certiflcat de 
inrcgistrare a 
intreprinderii

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

Certificat de 
atribuire a 
contului bancar 
clibcrat dc banca 
dcfinatoare dc cont

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

Ccrtificat de 
efcctuare 
sistematica a 
plafilor impozitelor 
$i contribufiilor

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizafie 
sanitara -de 
functionare sau alt 
act pcrmis de 
activitate (pcntru 
produsclc 
alimcntare)

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat . prezentat

Autorizatie sanitar 
-  vcterinara sau 
inregistrare ANSA 
(pcntru produsele 
animalicre, lactate 
§i oua)

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

Autorizafie sanitar 
-  veterinarape 
transport / 
Pa§aport sanitar al 
transportului

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

Certificate:
1.De ino\ensivitate 
pentru produsclc de 
origine non-animala
2.De calitate §i de 
provenienta a materiei 
prime faina, grau 
(penti u toatc 
produsclc dc 
panificatic
3.De conformitate 
pentru produsele de 
origine animaliera
4.Raportul de 
incercSri prin care se 
confirm^ ca produsul 
nu confine,grasimi 
vegetale, pentru 
produsele lactate
5.Raportul de 
incercari pentru oua

Prezenta
t

prezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Confirmare de 
definere a stocului de 
iaina/grau,.necesar

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

3



indcplinirii 
contractului de 
achizi(ii ре о 
perioada dc ccl pufin 
10 zilc (pentru 
produsele de 
paniflcatic)
Сcrtiflcat de dctinerc 
a laboratorului 
pentru produsele de 
panificafie sau 
contractu! cu 
institute abilitata 
(pentru produsele de 
pauilicatic)

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

„Cetrificat de 
acreditcrc a 
laboratorului (la 
prczcntarea 
dcclara^iei de 
eonformitate 
pentru produsele 
lactate)

Prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat
prezentat

prezentat prezentat

(Informafta privind denumirea documentelor prezentate se va indica in eonformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire $i se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
carid documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))
7. Informa|ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(lara TVA)*

Cantitate 
$i unitate 

de 
masura

Corespunderea 
cu ccrinfelc de 

calificare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice

Produse
lactate

SA Fabrica de Unt 
Floreijti

155 925.90 + +

SRL Lapmol 155 925.93 + +

Produse SRL ALIM TOTAL 87 600.00 + +
agricole
Oua de SRL ALIM TOTAL 12 360.00 + +
gSinS
Crupe SRL ALIM TOTAL 64 569.90 + +

SRL BAGUETTE 67 700.20 + +

Came §i 
mezeluri

Produse de Familie 92 437.50 + +

CC Nivali- Prod SRL 98 550.00 + +

Pe§te SRL BAGUETTE 22 594.50 + +
- -

Alte
produse
alimentare SRL BAGUETTE 6 092.39 + +

Ulei floarea 
soarelui

SRL ALIM TOTAL 9 305.00 + +

4



SRL BAGUETTE 9 332.50

Faina de 
griu

SRL ALIM TOTAL 250.00 + +

SRL BAGUETTE 312.50

Piine SRL Tranzit 57 255.00 + +
SC „Brodetchi" SRL 61 105.00 + +

Produse
alimentare SRL BAGUETTE 36 464.21 + +

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare ” ?i "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii $i prin „ -" in cazul necorespunderii)

solicit» rii
Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 

opcratorului economic

8. Ofertanfii respin§i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
SRL Lapmol Autoritatea contractanta a descalificat oferta 

operatorului economic deoarece sa ales oferta cu 
preful mai mic.

CC Nivali- Prod Autoritatea contractanta a descalificat oferta 
operatorului economic deoarece sa ales oferta cu 
preful mai mic.

SC Brodefchi Autoritatea contractanta a descalificat oferta 
operatorului economic deoarece sa ales oferta cu 
preful mai mic.

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate X
Pentru toate loturile
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_______________ ______________ ____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut X
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
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)

11. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de cvaluare Valoarea din ofcrta Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea -

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul rccvaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizifie public3/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
unitate de 

masura

Pre(ul unitar 
(faraTVA)

Prefultotal 
(TV A)

Prefultotal 
(inclusiv 
TV A)

Lotul 1- 
Produse lactate
Brinza cu cheag 
tare 45%

Fabrica de 
Unt Flore§ti

300 Kg 116.67 140.00 42 000.00

Brinza de vaci -9 % 400 Kg 54.17 58.50 23 400.00

ChefirBio -2,5% 1500 Litri 12.50 13.50 20 250.00

Lapte de vaci 
pasteurizat -2,5%

1200 Litri 11.11 12.00
21 600.00

Lapte de vaci 
pasteurizat -2,5% 
(angajati)

600 Litri 11.11 12.00

Smintina -10% 250 Kg 13.89 15.00 3750.00

Unt de vaci 72,5 
% 200gr

400 Kg 142.59 154.00 61 600.00

Total Lotul 1-Produse lactate 155 925.50 172 600.00
Lotul 2 -  
Produse agricole
Cartofi SRL ALIM 

TOTAL
6000 kg 9.44 10.20 61200.00

Ceapa uscata 800 kg 10.62 11.47 9176.00

Fasole 50 kg 25.44 27.47 1373.50

Morcov 700 kg 10.62 11.47 8029.00

Sfecla ro§ie 500 kg 10.62 11.47 5735.00
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Varza alba 
proaspata

800 kg 10.56 11.40 9120.00

Total Lotul 2 -Produse agricole 87600.00 94633.050
Lotul 3 -  
Oua dietice

SRL ALIM 
TOTAL

Oua dietice 6000 buc 2.06 2.47 14820.00

Total Oua dietice 12360.00 14820.00
Lotul 4 -  Crupe
Crupe de arpaca? SRL ALIM 

TOTAL
400 kg 10.21 12.25 4900.00

Crupe de porumb 350 kg 13.72 16.47 5764.50

Crupe de gri§ 100 kg 14.56 17.47 1747.00

Crupe de griu 
sftrimitate

370 kg 10.21 12.25 4532.50

Crupe de orz 400 kg 10.21 12.25 4900.00

Fulgi de ovaz 600 kg 18.75 22.50 13500.00

Hri§ca-bob intreg 500 kg 39.75 47.70 23850.00

Mazare uscata 
§lefuita

80 kg 11.34 12.25 980.00

Orez-bob mtreg- 
rotund

400 kg 26.67 32.00 12800.00

Crupe de mei 200 kg 18.33 22.00 4400.00

Total Lotul 4 -  Crupe 64569.90 77374.00

Lotul 5 -  Carne 
§i mezeluri

Produse de 
familie SRL

'

Carcase de pui 
„Broiler”

700 kg 38.92 46.70 32690.00

File din piept de pui 
dezosat

550 kg 72.17 86.60 47630.00

Crenvujti
"LACTA”

300 kg 85.00 102.00 30600.00

Total Lotul 5 -  Carne si mezeluri 92437,50 110920.00

Lotul 6 -  Pe$te SRL
BAGUETTE

f

Pe§te congelat 
”HEC” fara cap, de 
marimi nu mai mic 
de 500gr/buc

450 kg 50.21 60.25 27112.50

Total Lotul 6 -  Peste 22594,5 27112.50
Lotul 7 -  Alte
produse
alimentare

SRL
BAGUETTE

Sue de fructe in 
pachete de 200gr

30 litri 20.83 25.00 750.00
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Pasta de tomate in 
borcane cu 
greutatea de 0,720 
gr 25%

62,64 kg 32.50 39.00 2442.96

Magiun de fructe m 
ambalaj-borcane 
stieia 0,860gr, 
sterilizat

109,22 kg 31.42 37.70 4117.59

Total Lotul 7 -  Allte produse alimentare 6092.39 7310.55

Lotul 8 -  Ulei 
Floarea soarelui

SRL ALIM 
TOTAL

Ulei de floarea 
soarelui rafinat, 
dezodorizat 
ambalaj - 51

250 litri 37.00 44.67 11167.50

Total Lotul 8 -  Ulei Floarea soarelui 9305.00 11167.50

Lotul 9 — Faina 
de griu

SRL ALIM 
TOTAL

FainS de griu, 
calitate superioara 
in saci 25-50 kg

25 kg 10.00 12,00 300.00

Total Lotul 9 -  Faina de griu 250.00 300.00

Lotul 10— Piine SRL Tranzit
Piine din faina de 
griu, de calitatea 
I

5500 kg 10.41 11.25 61875.00

Total Lotul 10 -  
Piine

57255.00 61875.00

Lotul 11 -
Produse
alimentare

SRL
BAGUETTE

Pesme{i dulci cu 
stafide din fainS de 
calitate superioara 
in cutii de carton

80 kg 46.30 50.00 4000.00

Biscui(i cu lapte 
topit in cutii de 
carton

80 kg 27.78 33.33 2666.40

Biscuifi pentru 
copii ”Bebelu?”in 
cutii de carton

10 kg 37.50 45.00 450.00

ZahSr tos 850 kg 20.19 21.80 18530.00

Paste fainoase 
pentru supe

120 kg 32.50 39.00 4680.00

Ceai negru, in 
pachete de lOOgr. 
infuzie

20 kg 198,33 238.00 4760.00

Frunze de dafin 
ambalaj pachete de 
polietilena de 10 gr

100 buc 185.00 222.00 222.00
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Ofet de masa in 
sticle de 1L 9%

60 litri 8.17 9.80 588.00

Patrunjel uscat in 
pachete de 
polietilena de 6-10
gr

150 buc 3.15 3.40 510.00

Marar uscat, in 
pachete de 
polietilena de 6-10
gr

150 buc 2.83 3.40 510.00

Sare iodata, in 
pachete de 
polietilena de 1 kg

200 kg 10.00 12.00 2000.00

Sare de lamiie in 
pachete de 
polietilena 20 gr.

3 kg 204.17 245.00 735.00

Drojdie pentru 
panificafie, ambalaj 
in pachete 50 gr 
(uscata)

2 kg 125.00 150.00 300.00

Bicarbonat de sodiu 50 buc 14.00 16.80 840.00

Total Lotul 11 -  Produse alimentare
36464.21 41191.40

Anularea procedurii de achizifie publica:

Argumentare:

14. Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Fabrica de Unt din Flore§ti 06.07.2022 prin e-mail
SRL Lapmol 06.07.2022 prin e-mail
SRL ALIM TOTAL 06.07.2022 prin e-mail
SRL Produse de familie 06.07.2022 prin e-mail
CC Nvali-Prod SRL 06.07.2022 prin e-mail
SRL BAGUETTE 06.07.2022 prin e-mail
SRL Tranzit 06.07.2022 prin e-mail
SC Brodejchi 06.07.2022 prin e-mail

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

15. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2

X- 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax □____________
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile 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 □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □

(Selectafi termenul de a$teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueaza tn conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului Civil alRepublicii Moldova).
16. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dcnumiica
opcratorulu

i
economic

Д

Intrcprinde
rca:

Cu capital 
autoliton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

strain

Nuniarul
data

contractului/
acordului-cadru

Cod'CPV^

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru

fara TV A incluM\
l \ A

FABRICA
DEUNT
FLORE§TI 28/22 12.07.2022

15800000-6 155925.90 172600.00 31.12.2022

SRL ALIM 
TOTAL

29/22 12.07.2022 15800000-6 174084.90 198294.55 31.12.2022

PRODUSE 
DE FAMILIE

30/22 12.07.2022 15800000-6 92437.50 110920.00 31.12.2022

SRL
TRANZIT

31/22 12.07.2022 1580000-6 57255.00 61875.00 31.12.2022

SRL
BAGUETTE

32/22 12.07.2022 1580000-6 65151.10 75614.45 31.12.2022

17. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se completeaza doar in cazul 
in care la procedura de achizifie publica au fast aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fast aplicate criterii de durabilitate)'.

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

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

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

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

Preful cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □
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Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de aqteptare pentru incheierea 
contractuluUcontractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum $i ca in cazul depunertt contestafiilor fi/sau 
recepfionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate $i solufionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, faptpentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatoral grupului de lucru penjtru achizifii

(Nume, Prenume)



DAREA DE SЕАМД
de апцlаrе а procedurii de &tribuire

Nr. 51/DS/22 din 14.07.2022

1. Date сч privire la ачtоritаtел contractanti:

Institu|ia Publicd ,,Сепtrul de Tehnologii
InformaIionale in Finante"

Localitate Mun. chiýiDau
IDNo 10056000з6924

Str. constantr'n Tinase пr. ,7

Numir de telefon о22-26-28-7з
Nчmir de fax 022-24-з,l -l5
D-mail ctif@ctif. sоч.md
Adresa de internet ctif.яov,md

Evgheni Balica, 067381 l 38,
evяheni,balica@ctif.sov.md

2. Date cu privire la procedrrra de atribuirei

3. clarificiri рriчiпd documentatia de аtriЬчirе:
(Se уа coпpleta iп cazul iп care au.t'ost Solicitate сlаfifiсdf'

Tipul procedurii de atribuire aDlicate Licitatie deschisa
Tipul obiectulцi contractului de
achizi{ie/acordului-cadru Вuпuri

Imprimante

cod cPv з02з2110_8
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind dеgеrii
ргосеdчгii dc аtriЬuirе (iп cazul aplicdtii altar
procehli dесаl licila|ia deschbi| Sau сеlеlеа фllеkл- dе

рrосеdчrа ale atribuire

NT: МТепdеr: ocds-b3wdpl-MD-1655800589582
Link-ul: httDs://mtendelgov.md/tendeгS/ocds-
b3wdD 1 -MD_ 1 655 800589582?ta!-contl act_notice
Data publicёrii: 28.06,2022

Platforma de achйitrii publice utilйati ! achйitii.md; п eJicitatie,md; tr yptendФ.md

Procedrrra a.fost iцclusi in рlапui de achizi{ii
publice а autoгitrtii contractante

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii рчЫiсе publicat:
httDsi//ctif.Pov.md/achizitii-p blice

Anunt de intentie рчЫiсаt iп ВАР Nu
LiciИlie electlonica
Alte srшse| SLl r"ýe 2/oplii

vаlоаrеа estimati r/ei, fdrd Тvд 60000,00

Data solicitirii clarifi сirilоr
Dепчmirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа ýuccinti а ýolicitirii de
clariIicare
Ехрчпеrеа suссiпtй а rйsпuпsulчi
Data tranýmiterii

Denumirea autoritilii contractante

Adresa

persoana de contact

obiectul de achizitie

Tohnici ýi instrumente sDecifice do atribuire
Sursa de finanlare



Rezumatul modificirilor Nu au fost modificiri
Publicate in ВАР/ incircate in SIA RýAP (MTender) Nц
Тrапýmiýе operatorilor economici inregistrati

Nч{
Datr Cu zi|e

4. Modificari operate ln documentatia de аtгiЬчiге:
(Se 1Ja coпpleta iп cazul iп care au lost operate поdфсdri)

5. Рапi la termenul-Iimitn (data 14.07.2022, оrа 11100), а fost depuýe 0 oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNo Aýocirtii/adminiýtratorii

6. in чrmа organizirii ýi desfiýuririi рrосеdцrii de atribuire ý-а decis:
Апulаrеа procedurii de achizitie рчЬliсi.

in temeiul aTt. 71, alin. (1), lit. а) din Legea pTivind acЫziliile рuЬliсе, пт, 131 din
03.07,2015, pToceduTa de achizilie publicб pTivind achizi}ionaTea implimantelol, Se anuleaze din
motiv са, пч а fost depusa nicio оfеrtй.

Plih рfе7епtа lЙe dе sеапd, glapal dе luclц репtlц achizi|ii сопrtftld соrcс|itutliпеа desfd|ufdlii
plocedulii dё achizЦie,Japl репtru eale роаlй tйsрuпdеле соп|опп prcl,edelilof legale tп чigоаrе|

Dirесtоr adjunct,
Preqedintele Grupului
de lчсrч pentru

Yadim MUNTE

TermenJimiti de dерчпеrе ýi deýchidere а оfеrtсlоr
nreb,nr'it
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* 1п саац[ ц[!!!эйу!| !!с1[а|!е1 е!ес|уоп!се ве уа 1п*!са рте!ш! фгте! !па!е
(!фттпа!!а рг!т!пё ''ёотесршпёегеа сш сет!пуе|е 4е са[фсате'' -;! ''€оте5ршп4егеа сц

хресфса|!!!е теАп!се" , 5€ уа соп5е/ппа рг!п: ,,*" [п саэш/ согезршп&еу!!;! рт!п,'-'' [п саэтл/

песо/е3р1|п4ег11)

8. Реп{гц е!цс!0агеа шпог пес1аг1{й{! заш соп{!ггпагеа шпог 0а1е рг!т!п0 согеэршп0егеа о[ег{е1

сш сег1п!е|е в{аб!!11е |п 0осшгпеп1а{1а 0е а1г!}ш!ге (!пс!шз!т !шэ{|{!сагеа рге{ш!ш| апоггпа! 0е

зсйаш1) з-а во!!с!{а1:

9. Ф|ег1ап{1! гевр!п;!/0езса!![пса{!:

}епцгп!геа орега{огш!ц| есопогп|с }1о1|уц! гезр1пяег1!/0езса[![!сйц1!

10. ]!1о0а!11а{еа 0е еуа!шаге а о|ег[е!ог:

Реп1тц [тесаге 1о1 п
Реп{гц гпа| гпш11е 1о1шг1 ошгпц1а1е п

Реп1тш 1оа1е 1о{цг|1е й
А1те 1|гп|тёт| рг1т|п6 пшгп1гц1 0е 1о{цг| сате ро1 [т а1г1Бш1{е асе1ш|щ| о|ег|ап1: [|п*!са!!}

.1шз1|[:сатеа 6ео|тте| 6е а пц а|г16ц1 соп1тас1ц1ре 1о1шт1:

11. €г11ег!ц| 0е а{г1Бц!ге ар!!са(:

Рте|ш1 се1 :па| зс6ттт\ @
€оз{ш1 се1гпа1 зсй:ш1 п
€е1 гпа1 Бвп гарог1 са11|а1е-рге! п

€е1гпа1 6шп гарог| са1|1а1е-соз1 п

(|п саэт;[ 1п сате [п са7тш/ р/осеашп! 4е а[г!6ш!уе ;шп[ ар/!са|е упа! пш/[е су!|ег!| ёе а|т!цш!те,

уог !пф!са |оа|е су!|еу!!/е 4е а|т!6ц!те ар!!са[е ;! 4епшпэ!теа /о|шт![от а|егеп|е)

12. !п{огтпа{1а рг1т|п0 [ас{ог11 0е еуа!шаге ар|!са{!:

(3е та соптр/е|а реп|гш !о{шу1[е са(е аш {оз[ а[г!Бш|[е /п 6аэа сг![ег!!!от: се! паа] Бшп тарот[

са!!|а[е-рге| ваш се! тпа! 6шпгарот[ са!!тате-совт)

[ог еоопо1т!о п

Реагпа1ц1 гйзршпэш1ш1

га1огц!ц! есопогп1с
[п[оггпа{1а зо11с11а{йФрега(огш} есопогп!с

Аш |па!п1а1 всг1зоаге рг|п оаге

сопз|6егё с5, 6еу|:ш1 ]па1п{а1

согезрцп6е сег1п

}шз1||тсагеа зшгпе|

о{е(е1апогтта1 6е

зс5:ш{1

1пз{а!уез{ 6гшр $Р|-28.06.2022

Ршпс1а]ш[ са1сц1а(9а1оагеа 01п о[ег1й['ас1ог!! 0е еуа}цаге

Репцгп|теа 1ц| есопогп|с 1

)епшгп|ге [ас1огц1 1

}епшгп|ге [ас{огц1п
йпшгп|геа орега1огц1ш| есопо:п1с п

0епцгп|те [ас1огш1 1

}епшгп|те {ас{огш1 п
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13. Рееуа[шагеа о|ег{е|ог:

(5е та сотпр!е[а [п саэц! /п сауе фгте[е ашфв| уееуа!ца[е тере[а[)

14. |п цг[па еха|п!пйг!, ета[шйг11 ;1 согпрагйг!! о{ег(е!ог 0ершве |п са0гш! ргосе0шг!! 0е

а1г!Бш1ге з-а 0ес1з:

А1г|6ш|геа соп{гас{ц1ш | 6е ас|т|т|1|е ршБ11с#асог4ш1ц|-са6гц:

Апц1агеа ргоое6шг|| 0е ас1т1:11|е рш61|с1:

|п сегпе|ц1 ат[.7| а!|л. 1|1

Аг9шгпеп1аге:

(!п/оттпагеа орета|ог!|от есопотп!с! !тпр[!са|1 [п ргосе4шуа 4е а|т!6ш!те 4езрге *ес!а!!/е 4тшрш[ш!
'ёе"!шсттл 

репт)ш асА1э|у!! зе геа!!аеаэй [п соп|огтп!{а[е сш ргете*ет!/е ат[. 11 а/ !'ц|| пу. ]3] 4!п

3 !ш[!е 2015 рт!т1п| асА!а!|!!!е ршБ!!се)

16. 1еггпепш! 0е а91ер1аге реп(гш |пс|те!егеа соп{гас(ц1ш!:
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}епцгп1геа
1о{ц}ц!

}епцгп!геа
орега1огш!ш!

есопогп1с
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цп1{а1е 0е
гпйзшгй

Рге!ш[ цп1Ёаг
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1 Бшс 1з64464,09 |з64464,09 \637з56,91

15. !п[оггпагеа орега{ог!!ог есопогп!с! 0еэрге 0ес!а1!!е 9гшрш|ш! 0е !цсгш реп1гш ас!т!а!!|!:

)епшгп!геа орега[огш!ш|
есопогп!с

)а1а {гапвгп!1ег1! 1!1о0а}|1а1еа 0е 1гапсгп!1еге

1Ф Репз1ег 5&[ з0.06.2022 !а.{епв[ег@,па![.уш

€опз АЁ Ёпя|пеег1пя $Р[ з0.06.2022 | р. с е 0 ап@,ятпа! [. с отп

йахг1с1т $Р! з0'06.2022 шахг!сй0&@,тпа!/.уш

1пз1а1уез16гцр 5Р[ з0.06.2о22 о{$ср@цзэетуррсэ.уп4

1п оатц| |п саге уа1оатеа ез11гпа1й а

соп1гас|ц1ш1 ез1е гпа1 гп|с6 0есА1рга9шг11е

ртех6ттл[е |а ау| ' 2 а||п. (3) а1 !е9|| пт. 131

6|п 3 |ш11е 2015 рг1т1п6 ас1:|:11||1е рп61|се

б 6 т||е|п оатц| 1гапзгп|1ег|| согпшп1сйг1|

рг1п гп|]]оасе е1ес1топ1се 91/заш [ах п

3|т
рг|п гп|

1,.ай |п саге уа1оагеа ез1|гпа11а

соп1гао1ш1ц| ез1е е9а1й ваш гпа| :паге 6еоА1

рга9шг|1е ргетй:ш1е \а ат!.2 а\1п. (3) а1 [е91|

пг. 131 4|п 3 |ц1|е 2015 рг|т1п0 ас}тй|1|11е

оцБ]|се

! 11 :|1е |псаттт\ (тапзгп11ет|| согпшп1сйг1|

рг|п гп111оасе е1ео1гоп|се 91/заш [ах п

{т6 т|]ле |л оатт;\ пе{гапзтт|1ет|| согпцп|сйг|1

рг1п гп|]1оасе е1ео1гоп|се 91/ваш [ах п

(1е!еста|! |еутпепц! 4е а;[ер|аге гезрес!а|. €а!сц/ауеа |еттпепе/от ргетйиш[е ёе [е9еа пг' ] 3 ]
'4!п 

3 !ш!]е 2015 рг!т1па'а[и;э;у;;те рш6!!се, |пё!шз!у а |еутпепе!от 4е а;|ер[а(е, 5е фс[шеаэй [п

соп!бгпа!та[е сш ргете*ег]!е т|т[][(/! |'{г €ар![о!ш! ! (€а!сш!атеа 7еттпепш!ш!) а! €о*ш!ш! €!у!/

а/ РершБ!|с!1 }+4о!4ота).



1 7. €оп{гас(ц| 0е ас[1а!{1е/асог0ц!-са0гц |пс|те!а{:

/

18. !п{оггпа(1а рг!т!п0 ас}п!а1(!! ршб|1се 0шгаБ||е (ас}п!:1{1! тег:!) (гшБг!са

0оаг |п' сапо\ |п саге па !госе0шга 0е ас}п!:!{!е ршБ[!сй ац |ос{

0шгаБ!!1{а(е 9! в-а |пс!те!а1 соп{гас1/соп{гас1е реп{гш [о{/[о(цг! реп(гш

сг!1ег|! 0е 0шга}1!11а1е):

0а1й се согпр!е{еат[
ар|!са{е сг!1ег!! 0е

саге ац [оз{ ар[!са{е

9а[оагеа соп{гас(ш|ш|

1еггпеп 0е
уа|аБ1!!1а{

еа1
соп{гас1ш!
ш!/асог0ш!
ш1-са0гц

}епштп!геа
орега1огш!ш

;

есопогп!с

|п{герг!п0
егеа:

€ш сар1(а|
аш(о}п1оп/
€ш сар1{а1

гп1х#аоос!е
уе/

(п сар!{а|
в(гй1п

]\шгпйгш!

;| 0а{а
соп(гас1ш!ц7

асог0ш!ш|-са0гш
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сРу
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45200000-
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Аш [оз{ ар||са{е сг|1ег!! реп1гш ас|т1:|(!! ршб!!се 0шгаБ1|е

(ас[!:!{!! негт1)?

(!п4!сау! зштпа ст: [/А)
!а!оагеа,0е ас1п!:1{|е сц [!А 01п соп{гас1/ соп1га.с1е а

[о1ц|ц7|о(цг!!ог реп{гш саге аш {оз{ ар|!са{е сг|{ег1! 0е

0цга}!|1{а1е (!е! й)):

€о0ц! €Р!а! [о{ш!ш/!о{шг1|ог реп{гш саге аш [оэ1 ар[!са1е

сг!{ег!! 0е 0шга}|11{а1е:

Рге{ш1 се1 гпа| 5оа7ц1 п

€оз1ц1 ое1гпа| 5са7ц[ п

€е1 гпа1 6шп гарот{ са1|1а1е-рге1 !
€е1 гпа1 6шп тарог{ са1|1а{е-со$1 !

€г!1ег!ц!0еа{г!}ц!гереп1гш!о{ш[/1о{шг|!ереп{гшсагеац|оэ1
ар[|са(е сг11ег!! 0е 0цгаБ!!!{а{е:

Рг!п ргеаеп0 1аге 4е сеагпй, 3гшрш! 11е !шсгш 7ес!агй сй !егупепш! 7е а;!ер!а7е реп!/ш 1пс1е1еуеа

соп!гас!ш!ш!/соп!гас/е!ог ]пп!са!е а !оз! ге:рес!а! (ехсе!6п{ саашг]!е ргетйаш!е 7е суг!' 12 а!!п' (3) а!

!,щ!! пг. 111 4]п 3 ;ш|!!е 2015 рт1т1па с'сп;а{1;;те р,Бт:"'), рнс^!'п1;! сй 1п сааш! с!ершпег1! соп[е:!а|1!!ог

;!/}аш тесер|!опйг11 гароагсе!Бг 7е тпоп1[от]ааге, асеаз!еа аш !ос! ехапо]па1е ;! зо!ш|!опа!е'
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DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

N r.jS^din K ?• oX . 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate . V’v 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 Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21058871
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii x Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de transportare a asfaltului
CodCPV ; - 11 60182000-7
Expunerea m b i^  privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decar licitaţia 
deschisă) ,-,r

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului ; guvernamental
www.mtender. i’ov.md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1655884453 890
Link-ul: ://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1655884453890?tab=contract-notice
Data publicării: 22.06.2022

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

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

xD a nN u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
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: etender

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; aBuget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
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)

[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 15.07.2022, ora 09:00), nu a fost depusă nici o ofertă:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DIJAE prezentate 
de către operatorii economici:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie olierta
S p ecifica ţia  tehnică Formularul (A n exa  nr. 2 2 )

S p ecifica ţia  financiară Form ularul (A n exa  nr. 2 3 ) .

Garanţia pentru ofertă

Documente de calificare
C erere de participare Formularul (A n exa  nr.7)

D ovad a  înregistrării persoanei jurid ice

C ertificat de efectuare sistem atică a plăţii im pozitelor, contribuţiilor

C ertificat de atribuire a contului bancar

Form ularul inform ativ despre ofertant

Raport financiar

L ich id itatea  generală

D eclaraţie  privind valabilitatea ofertei (A n exa  nr.8)

Inform aţia privind asocierea (A n exa  nr.l 1)

D eclaraţie privind dotările sp ec ifice , utilajul şi echipam entul 
necesar pentru îndeplin irea corespunzătoare a contractului conform  
Form ularul (A n exa  n r .l3 )
D eclaraţie  privind personalul de specialitate propus pentru  
im plem entarea contractului conform  Form ularul (A n exa  nr. 14)
L ista  subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt îndeplin ite  
de către aceştia  (A n exa  n r .l5)
A ngajam entul terţ susţinător financiar Form ularul (A n ex a  nr. 16)

D eclaraţie  terţ susţinător financiar Form ularul (A n ex a  n r .l 7)

A ngajam ent privind susţinerea tehn ică şi profesion ală  a 
ofertantului/grupului de operatori econ om ici Form ularul (A n exa  
nr.l 8)
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D e c la r a ţ ie  te r ţ  s u s ţ in ă to r  te h n ic  F o rm u la ru l ( A n e x a  n r .1 9 )

D e c la r a ţ ie  te r i  s u s ţ in ă to r  p ro fe s io n a l F o rm u la ru l ( A n e x a  n r .2 0 )

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

ii măsură
ii

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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

Data
solicitării

Operatorul Informaţia solicitată 
economic

Reziliatul
răspunsului
operatorului

economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivulfespingerii/descalificării

- . - - i v  • -:: ■-

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
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

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

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art.71 p .l lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri: 

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16. 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 □

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea

operatorului

economic

întreprindere:!: 

Cu Capital 

Autohton/ Cu 

Capital Mi\t/ 

Asociere/Cu 

Capital Străin

Numărul 

şi d:itn

contractului/

acordului-

cadru

/yîlAiLV

Cod ( \>\

Valoarea contractului
Termen de 

| | valabilitate

.. _ T . , .  1 inc lus iv j 1,1 
ta ra  1\A T V \  contractului

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi): Nu este cazul

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)
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Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi suma cu TVA)

Codul CPY 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 n

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 si/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
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □ 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire x

Nr. 1 din 18.07.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritalii contractante IP LT „М. Eminescu” mun.Balti
Localitate mun. Balti
IDNO 1017620004234
Adresa mun. Balti, str. Stefan cel Mare,81
Numar de telefon 0-231 22590
Numar de fax 0-231-22565
E-mail oficial contabileminescu@mail.ru
Adresa de: internet -
Persoana de contact (пите, prenume, telefon, 
e-mail)

Cernovscaia Ecaterina tel.0231 22590

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

□Cererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa nAltele: 
[Indicati]

Procedura de achizitie repetata 
(dupci caz)

Nr: -

Tipul obiectului contractului de 
achizi{ie/ acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei ” Reconstructia acoperisului sarpant a cladirii L. T
"Mihai Eminescu " si renovarea fatadelor. Etapa II-
a: Blocurile A/2 (galeree); A/3(Sala sportiva); A/4
(constructie auxiliara) ”.

Cod CPV 45260000-7

Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (in cazul aplicdrii altor 
proceduri decat licitatia deschisa)
Procedura de atribuire (se va 
indica din cadrul portalului 
guvernamental
n- vw. mlender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1656931523223
Link-ul :httpshttps://e-licitatie.md/contract-notice/3 748
Data publicarii:04.07.2022

Platforma de achizitii publice 
utilizata

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

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

□ Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intense publicat in
BAP (dupci caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice 
de atribuire

□Acord-cadru aSistem dinamic de achizitie nLicitatie
electronica oCatalog electronic

mailto:contabileminescu@mail.ru
mlender.gov
https://e-licitatie.md/contract-notice/3


(dupa caz)
Sursa de finantare5 □Buaet de stat; nBueet CNAM; nBueet CNAS: nSurse 

externe; aAlte surse: [Indicati]
Valoarea estimata (lei,fara IVA) a.2022 - 2 866 970.00

a.2023 - 1 131 812.90

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in cctre an fost solicitate 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:

(Se va completa in cazul in care an fost 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]

1. Pana la termenul-limita (data 18.07.2022, ora 14:50)au depus oferta 0 ofertan|i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1. - - -

5. Informatii privind ofertele depuse si documented de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator Operator
economic 1 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

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))



6. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Pretul5

ofertei
(fara TVA)*

Cantitate 
si imitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare ” si "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice " , se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data 
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

- - - -

8. Ofertanfii respinsi/descalifica|i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
- -

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_ _______ ________ x_________________

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre{ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

11. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

'S
э

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factoail n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea



12. Reevaluarea ofertelor:

Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

13. In urma examinari, evaluarii si 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)

Pretul total 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv
TVA)

- - - - - -

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. 1 lit a .

Argumentare: Nu a fost yrezentata nici о oferta
14. Infoirmarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specified S1A RSAP, e-mail, 
fax, postci, etc]

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

15. Terinenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazci in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republic!i Moldova).

16. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Intreprinderea: Numarul 
si data

Cod 
CPV

Valoarea 
contractului

Termen de valabilitate 
al



Denuinirea 
operatorului 

economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

strain

contractului/ 
acordului- 

cadru fara 
TVA

inclusiv
TVA

contractului/acordului-
cadru

17. Infoirmatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedure! de achizitie publico cm fast aplicate criterii de durabilitate si s-a incheicit 
contract contracte pentru lot loturi pentru care cm fast aplicate criterii de durabilitate):

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

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

Preful cel men sccizut □

Costal cel mai sccizut □

Cel. mai bun raport calitate-pret □ 

C 'el mcii bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara cd termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptancl cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd tn cazul clepunerii contestatiilor si/sau 
reception aril rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solution ate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfd§urariiprocedurii 
de achizitie, fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Grapa Nina
(Nume, Prenume) (Scninatu

Xi
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.4 din 19 iulie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com.Cosnita 
Localitate s.Cosnita 
IDNO 1007601009381 
Adresa s.Cosnita,str.Pacii nr.51 r-nul Dubasari 
Număr de telefon 0248 44 491;0248 44 236 
Număr de fax 0248 44 491 
E-mail oficial  Primaria.cosnita@mail.ru 
Adresa de internet www.cosnita.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Tatiana Mamulat tel.0248 44 491 
primaria.cosnita@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 Produse alimentare p/u semestru II an.2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21058914 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1655965034754 
Data publicării:23.06.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 800971.00 
 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  28.06.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare S-a solicitat anexarea codului IBAN pentru Garanția  

mailto:Primaria.cosnita@mail.ru
http://www.cosnita.md/
http://www.mtender.gov.md/
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ofertei  
Expunerea succintă a răspunsului  S-au anexat rechizitele bancare în vederea efectuarii 

garanției pentru ofertă. Primaria com.Coșnița 
Denumirea băncii:Ministerul Finanțelor Trezoreria de 
stat Codul fiscal:1007601009381 
IBAN:MD02TRPCDW518410A01614AA Cod 
bancar:TREZMD2X 

Data transmiterii 28.06.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08 iulie  2022, ora  9 : 00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. I.I Prozorovschi Lilian 1010605000089 Prozorovschi Lilian 
2. FPC Tiraston SRL 1003601002443 Pescov Alexandru 
3. Villa Prodotti SRL 1016600007719 Agrici Alexei 
4. SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

I.I 
Prozorovschi 
Lilian 

FPC 
Tiraston 
SRL 

Villa 
Prodotti 
SRL 

SA 
Fabrica 
de unt 
Floresti 

   

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat    

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

Formularul ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat    
Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat    
Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 
conformitate cu 
prevederile legale din 
țara în care ofertantul 
este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Actul care atestă dreptul 
de a livra 
bunuri/lucrări/servicii 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Prezentarea de dovezi prezentat prezentat prezentat prezentat    
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privind conformitatea 
produselor,identificată 
prfin referire la 
specificații sau standard 
relevante 
Certificat de efectuare 
sistematica aplații 
impozitelor,contribuțiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Autorizația sanitar-
veterinară de funcționare 
a operatorului economic 
participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Autorizația sanitary 
veterinară de funcționare 
a unității de transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

Carnetul medical și 
certificatul de instruire 
igienică a persoanelor ce 
asigură transportarea și 
manipularea produselor 
alimentare. 

prezentat prezentat prezentat prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOTUL I-
fructe si 
legume 
proaspete 

II Prozorovschi Lilian 184760.34 Conf.doc.st. + + 

LOTUL II-
produse 
lactate 

SA Fabrica de Unt 
Floresti 

233670.35 Conf.doc.st. + + 

Lotul III-
produse de 
origine 
animal,carne 

Villa Prodotti SRL 182598.00 
 

Conf.doc.st. + + 

LOTUL IV-
Produse de 
panificatie 

FPC Tiraston SRL 35914.50 Conf.doc.st. + + 

LOTUL V 
fructe si 
legume 
prelucrate si 
conservate 

II Prozorovschi Lilian 30170.83 Conf.doc.st. + + 
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Lotul VI oua 
de gaina 

II Prozorovschi Lilian 18341.67 Conf.doc.st. + + 

Lotul VII-
peste 
congelat 

II Prozorovschi Lilian 40593,75 Conf.doc.st. + + 

LOTUL VIII 
Cascaval 

II Prozorovschi Lilian 17245.21 Conf.doc.st. - + 
SA Fabrica de Unt 
Floresti 

14279.55 Conf.doc.st. + + 

LOTUL IX-
produse 
cerealiere de 
morarit 
prelucrate 

II Prozorovschi Lilian 33802.83 Conf.doc.st. + + 

LOTUL X-
Diverse 
produse 
alimentare 

II Prozorovschi Lilian 41358.31 Conf.doc.st. + + 

LOTUL XI-
Drojdie 

II Prozorovschi Lilian 613.13 Conf.doc.st. + + 

Lotul XII-
Seminte 

II Prozorovschi Lilian 1189.54 Conf.doc.st. + + 

 

* 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 
II Prozorovschi Lilian Lotul:VIII-cașcaval ofera preț mai mare,criteriul 

de atribuire fiind cel mai mic preț pe fiecare lot. 

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  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

LOTUL I-
fructe si 
legume   
proaspete 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  184760.34 205112.40 

LOTUL II-
produse 
lactate 

SA fabrica de Unt 
Floresti 

Conf.doc.stand.  233670.35 252361.00 

LOTUL III-
Produse de 
origine 
animal,carne 

Villa prodotti 
SRL 

Conf.doc.stand.  182598.00 
 

219117.60 

LOTUL IV-
Produse de 
panificatie 

FPC Tiraston 
SRL 

Conf.doc.stand.  35914.50 38812.50 

LOTUL V- 
fruvte si 
legume 
prelucrate si 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  30170.83 36205.00 
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conservate 

LOTUL VI-
oua de gaina 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  18341.67 22010.00 

LOTUL VII- 
peste congelat 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  40593.75 48712.50 

LOTUL VIII -
Cascaval 

SA fabrica de Unt 
din  Floresti 

Conf.doc.stand.  14279.55 17135.00 

LOTUL IX- 
produse 
cerealiere de 
morarit 
prelucrate 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  33802.83 40563.40 

LOTUL X-
Diverse 
produse 
alimentare 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  41358.31 47660.15 

LOTUL XI- 
Drojdie 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  613.13 735.75 

LOTUL XII-
Seminte 

II Prozorovschi 
Lilian 

Conf.doc.stand.  1189.54 1427.45 

 
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  

I.I Prozorovschi Lilian 13.07.2022  e-mail 
SA Fabrica de unt Floresti 13.07.2022  e-mail 
Villa Prodotti SRL 13.07.2022  e-mail 
FPC Tiraston SRL 13.07.2022  e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind 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 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

I.I Prozorovschi 
Lilian 

Nr.40 din 
19.07.2022 15800000-6 350830.40 402426.65 31.12.2022 

SA Fabrica de unt 
Floresti 

Nr.41 din 
19.07.2022 15800000-6 247949.90 269496.00 31.12.2022 

Villa Prodotti SRL Nr.42 din 
19.07.2022 15800000-6 182598.00 219117.60 31.12.2022 

FPC Tiraston SRL Nr.43 din 
19.07.2022 15800000-6 35914.50 38812.50 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) 

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

De atribuire a contractr.rlr-ri dc achizilii pr'rblice

Nr. 2 din 15.07,2022

2.Date cu privirc la procedura de atribuire:

3.C'larificziriprivinddocumenta{ia dc atribuirc: nu sunt

4.Nlodilicari operate indocumentafia de atribuire: nu cste

5.lrffnI la termenul-limiti (data05.07,20222022, ora 14.00), au depusoferta2ofertan{i:
Asocia(ii/

athl!n!9!14tor!!,
r 02 1 6080008 I s

r 0o:aogo0oqz6 -
Maxian Vladimir

l.Date cu privirc la autoritateacontr:rctantii:

Pglry,,rql_aU lqf tlltit collfaglqnl9__
Lggal'_t_Atq
IDNO

primiriasat-ulBatir r. Cimi$t13-- .=-- -
satulBatir r. Cinrislia

1 00760 r 005 899

Adrcs:r satulBatir r. Cimislia
NumIr de telcfon . 24159699.06827 4417 , 0673680161
Numir de fax
E-nrail oficial pri nrariabati r(Onia i l. ru
A rl rr.s:r rlo irrtel'nal
Pcrsoana tlc cotttact (nunte. prentrttta, leleJon, e-

'I'iuul ul'occtlurii tle atribuire a Cerereaofcfielor de pretr-rri

Pro--c:llrNslMlW-
Tipul obiectului contractului de
ach izitie/acortl ului-cad ru

Nr: nu
Ir,."6ti

Obicctul aclrizitiei Lucrlri cle rcpar:r(ic a unui sector dc tlrum str.
F'rumusica tlin satulllatir r. Cinriqlia

c*l cPV 45200000- I

Lxpunerca nrotivului/temeiului privind alegerea
nror:erlurii de atribuire

Conform Legii 13 I privindachizitiilepLrblice

Procctlura clc atribuire (se va indica din cadril
p orl u l u I u i guv e r n om ent al yww,I1lgn d elgAu1Jld

Nr: https://mtender.gov.rnd/teriders/ocds-b3wdp 1 -MD-
L65!&q9l_125
l, i n k u I : h tlp!/lAq l11zll[.!_!.!]Ul/t o/p!r t] I I c / b t I d ge t/ I U U /+ j 1,4!
Data pnbl iclrii: 21 .06.2022

Plltlbrma de nchizitii publice utilizat[ achizitii.rnd;

Procettura a fost inclus[ in planul de achizi{i
publicc a autorit:itii contractante 20 mai 2022

Da

Anun{ tlc intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu
[ . in li-trl:
: rSistenclinarnic clc acfriziiie'f.t"rt"t At lr"t.**,ft d tle atribuire

Sursa de lin:rn{are Br.rget de stat;

\iirloarea cstitnatl (l e i, .fdrd TVA) 381697,00

I N,'. T o",,,iini.**peiatorului economic
Ir. 1 srrr itliir.iii'iifuir --

2 i S. \. 'l)r'Ltttrttli-('itttsulti"



6.Informa{iiprivindoferteledepuse ;i documentele de calificaresiaferente DUAE prezentate de

cItreopcrato riieconomici :

S.A. "Druniuri-
Causcn i "

Oferta Spccilicalia de pre! + +

DUAtI -i +.

Specifica{ia tehnici (Deviz de cheltuieli) -t. +

INCLUSIV documentesuplimentare:

F orrnularul informafie despre ofeftant -l- +

Ccrtificat de atribuire a contului bancar + +

CIlt{l1Rfr DI PARTICI PARI] -l -+.

D flc LA It A'f I Epri vind valabi I itatea of'erte i I f

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conlbrmitate cu
prevederile legale

+ +

Declaratie privind dotarile specifice,utilaju[ 9i
eclr ipament ul necesar pentru indepl inirea corespu nzdtoare
a contractului

+ +

AVIZ pentruparticipare la licitaliilepublice de lucr6ri din

dorneniulconstrucliilorgiinstala[ii lor
-l- +

CNNPIC OiI EXECUTARE A LUCRARILOR +- +

Certifi catpri v in d I i psasauex isten(arestanlelorfa![debu getu lpub
licnational(eliberatdeFlSC) 

-

+ +

Dec laralieprivindl istaprinc ipalelorl ucrdriexecutateinu lti m
u landeactivitatc

+ .+

Raportlinanciar.pentruu ltirnu landeactivitate -f .+.

I)ec laraliepriv indpersonalu lde
spec ial itatesi/sauaexperti lor

-t- +

Diriginte de Santicr- Agentul econotnic
vaprezentalegitirna{iagicertifi catul de atestaretehnico-
prof'esionalivalab i lepentruperioadaexecutiri i I ucrtrri lor.

+ +

Cerillcatsecuritateasisinitatea in ntuncd 'f '+-

DEC LARATI Eprivindexperien[asirrr i lar6 + +

Scrisori de recotnandare + +

Nota:
DflCLARAJlEprivindconfirmareaidentitAtiibeneficiarilorefectiviEineincadrareaacestorainsitualiaconda
mndrii pentruparticiparea la activit[1i ale uneiorganizaliisaugrupAricriminale,pentrucoruplie,
fiauddqi/sauspalare de bani, este document care intermen de 5 zile de la data
comunicAriirezultatelorprocedurii de achiziliepublic6,

Dcnum ireaol'ertant/candidat, semnate electronic de
operatoriieconomici

Docu rnentelesolicit
cerin{eobl

ateqialtecond if ii,
igatorii

SRL
BUILDl'RADE



of-ertantul/ofertantulasociatdesemnatcdqtigdtorvaprezentaDeclara{iaautorit6liicontractanteEiAgen!ieiAc
hiziliiPublice.

7. Informa{iaprivindcorespundereaofertelor cu cerin{ele solicitate:

Luc
unu
Fru
I:!

privind corespunderea ofertei cu
justitic:rrea prc!uluianorm:rl dc

confirmarea unor date
de atribuire (inclusiv

8. Pcntruelucidareaunornccla ritri{i sau
ccrinfcle stabilite in documenta{ia
scirzut) s-a solicitat: nu este

9. Ofcrta n (ii resp in s i/d es calilica(i :

I) e n gp_i1e a1_o_p e g1t ! tg!! e gq-qg4ll e Motivul res /descalificirii
S.A. "Drruttrtri-Causelti" P19J qlgr e

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentruunsingur lot

I l. Criteriul de atribuireaplicat:

Pre{ul cel mai scdzut

12. Informa(iaprivindfactorii de evaluareaplicafi: nu sunt

13. Reevaluareaofertelor: nu este

14. inurmaexaminSri,evaluiriiqi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuireacontractului de achiziliepublic6:

mn[rii pentruparticiparea la activit[{i ale uneiorganizaliisaugruparicrin-rinale,pentrucoruptie,
fraudiqi/sauspdlare de bani, intermen de 5 zile de la data comunicdriirezultatelorprocedurii de
achiziliepublic6,
of-ertantul/ofertantulasociatdesemnatcdEtigdtorvaprezentaDeclaraliaautoritaliicontractanteqiAgen!ieiAc
hiziliil'}ublice.

Anr.rlareaprocedurii de achiz-iliepublica: l'lu cstc

15. Inlbrmareaoperatoriloreconomicidespredeciziilegrupului de lucrupentruachizi{ii:

I Denurnirea

I operatorului
I economlc

fsRL-
I eutLnrRaop
1___
tatiibeneljciarilor

sector de
tulBatir r.

n'or"uiO."ti

I ."rrit.rl"trl,ri
,_
I Lrrcriri de rcparafie a unui secl

i O.u* str. F'rumu;ica din satulBt
I c!q'Eli{

D11 C LA RA'f I Li p rivi ndc o nfl rmarei

Cantitate qi 
I

unitate de I

mIsurtr I

Conform I

Idel'izului d. 
I

cheltuieli
il.ili;is,*i,ii:ra 'il

t'iefut onii,rr
(IIrn TVA)

375 440,n

I rarcaaccslor

)
P,.r,i i;6i-
lclusiv TVA

o,var+

tot
'T'

n
J Prclul to

| (inclusiv 1

I

I 4s0,528J,
I

I

.1.,..
insitualiacro,ia,,ititc

Denurnirea lotului
Den u m irea

operatoru lu i
econom ic

Pre{ul ofertei
(lhrd TVA)*

Oantitntc qi

unitatc de
nr trsu rI

Corespunderea cu
ccrin{ele de
calificare

Coresp u nderea
cu specificatiilc

teh n ice

rcriri dc repara{ie a
rui sector de drum str.
'umuqica din satulBatir
Cimi;lia

SRL
BUILDTRADE 315 440,12

Conforrn
devizr"rlui de
cheltuieli

+ -f

S.A. "Drumuri
Causeni"

378 549.11
+ +

I - D"nuorir.e, ,p"r"tr"rtrt
t _ __ _ecalem-lc

Modalitatea de transmitere



Nr 584 din 08.07.2022
Nr 584 din 08.07.2022 SIA RSAP, e-ntuil,

S.A. "Dlurtruri-Causeni" SIA IISAP,

I 6.'l'crnrenul de aqteptarcpentruincheiereacontractului:
Il 6 zile in cazul transnriterii comtrnic[rii prtn

mai niica decAt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)
al t.egii nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile

.1{!9_ace electronice $i/sau fa{g

I 7. Contractul de achizifie/acordul-cadruinchciat:

Denumire,a ope
ccono nl

[,ucriri de repa
a unui sector dc] al urrur Jsrrur
drunt str. Fr

I din satulBrtl
lCinrislia
L__,'______

I fu tost aplicate criteria pentruachiziliipublicedurabile (DA/ltrUlntr
(achizif iiverzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ cotttr:rcte a
lotului/toturilorpentrucare au fostaplicatecriterii de durabilitate
(lei MD):

(indica!isunta cu TVA)

Corlul CPV al lotului/loturilorpentrucare au fostaplicatecriterii
cle durabilit:rtc:

C riteriul de atribu irepentrulotul/lotu rileperttrttcttre att
fostaplicatccriterii de d u rabilitate:

Irrin prc?.entu rlore de seuni, grupul tle lucru declurd cri tcrmenttl de uqteptore penlrtt incheiereu
contrtctulni/conlructelor indicute a lbst respeclut (exceptfrnd cuzurile prevdzute cle orl, 32 alin. (3) al Legii
nr. I"ll rlin 3 iulie 2015 privinct achizi(iile publice )t precum;i cd tn cozul depunerii cttntesta(iilor Ei/sau
reccp(ionirii rapotrtelor de ntonitorizore, uceosteu uu.fost extminute ;i solu(ionate.

Irrin prei,entu tkre rle seumd, grupul de lucru pentru uchizi(ii conJirmfi corectitudineu desfrtsurdrii procedurii
de rchiz,ilie,.fctpt pentru cure poorti rispundarc utu.fbrnr prevedcrilor lei4ule in t'igottrc.

peratoru I u i
nr ic

intrepri nderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtr i n

Nu m:irul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
va la bilitate

al
contractu I u ilhr:i TVA inclusiv

TVA

'epa ra(ie
rdc
ru nr u;ica
:ir r.

Cu capital
autohton

22

15.01.2022 45200000- r

37 5140,12 450528, I 4

3t,t2.2022

I nforma{ia privind achizi{ii publice du rabile (achizif iiverzi)Nu cste

P re I r t I c'c I rt r Lt i,st' ti: tr /'
(.' o.s / u I c' e I nt cr i,sc' iizu I r',

Ce I nru i b trn ruport cu I itul e -pre 1 a

Celmui bun raportcllitatc-co,\I t

i,-r .--,il i;*r.1[l*t"u-estimata a contractului este

ru!!iqe-

4



(lonclucirlorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

(J{trnte, Prenttme)















model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilIi publice il
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. l_din A8.A7.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Primaria s. Cismichioi
Localitate s. Cismichioi
IDNO 1407601004364
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi, str. Pirogova,T2
Numir de telefon 029363498,07804s760
Numir de fax
E-mail oficial orimaria.cesmekioi@mai l.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Petis Aliona

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri rlicita{ie deschisd

nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie renetati (duod caz) Nr: 21056643
Tipul obiectului contractului de
achizitie / aco rd ul ui-cad ru

Bunuri r Servicii r Lucrlri n

Obiectul achizi{iei Ycrpoficrno AopoxrHoro rroJrorHa rrpoe3lr(efr qacru
trz Aopolrffibrx x/6 rrJrrrr rro yr.r{exona
c.rlurumnrcnofi ATO laray:uxo .flnro.rsnrfi peMoHT
acQa,rrro6eronnoro rronpr,rrr{fl Aopor
c.r{unr*rnxnofi ATO laravsus

Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental v'ww. mt ender. gov. md)

Nr: ocds-b3r.vdp 1 -MD- I 653 889326853
Link-ul: https://mtender.gov.md/ru/plans/ocds-b3wdp I
MD-16s38893268s3
Data publicdrii: 30.05.2022

Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electron icd rCatalos electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei, fud fVA) 872 353,31

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:



Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare
Exounerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

T
(se va completa fn cazul fn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

5. PinI la termenul-limiti (data 20.06.2022 , ora 08 jlgjo niciun ofertant nu au depus

oferta :

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
'dicumenta;ia 

de atribuire ;i se va consemna prin: prezentaL neprezentat, nu corespunde (?n cazul

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

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

[Indica1i sursa utilizatd;i data publicdriiJPublicate in BAP/altemijloacelor de informare

pndica{i numdrul de zileJTermen-limit[ de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (duPd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia{ii/
administratorii

1.

Denumirea operatorulul 
"ssasmic

Denumire document Operator economic
aJ

Operator economic
2

Documentele ce constituie oferta

Garanlia pentru oferti

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Prelul ofertei
(fbrd TVA)*.

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot 1 Ooerator economic 1

Ooerator economic n

Lot n Operator economic I
Ooerator economic n

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificagiile
tehnice " , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " fll cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaiiti{i sau conlirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinseriildesealifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num6ru1de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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 tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate rnsi multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile opelrate



14' in urlna examiniri, evaludrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. I lit qL

Argumentare: ne 6ruo uoAano nn eaunofi o&eDrsr
15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

(Informorea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delygru pentru achizilii se realizeazd in conformitite cu prevederile art. 3l ai Legii nr. I3l din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(frrn TVA)

Preful total
(frrl TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificdSlA RSAP, e-mail, fax,
poqtd, etcl

16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a cont act rlui est"
q1i rniga decAt pragurile prevdzure la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privin d achiziliile
publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice gi/sau faxn
tr I I zile in cazulnetransmit"iiiio*unicariiffi
mijloace electroniqe gi/sau faxr

ln cazul in care valoarea estimatl u corrt uctoiuGF
egali sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iutie 2015 privind
achiziliile publice

U I I zrle in cazul transmiterii comunicIrii prin
mijloace electronice qi/sau faxn
J 16 zile in cazul netransmite.ii comunicAriilrin
mijloace electronice qilsau faxl

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3t din 3iulie 2015 privind achizi{iile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitatecu prevederile TITLULU IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului Civit at ilepubliciiMoldova).

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

Denumirea
operatorulu

I
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohtonl
Cu capital

mixUasociere/
Cu capital

strdin

Numirul
9i data

contractului/acordului
-cadru

Cod
CP
V

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
aI

contractului/acord ului
-cadru

ftril
TV
A

inclusi
v TVA



18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi\(rubrica datd se completeazd doat tn
cazul in "*i lo pro"edura de achizi{ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/eontractelor indicate afost respectnt (e:cceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii
nr. I3I din 3 iulie 20IS privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

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

prin prezenta dare de seamd, gruput de lucru pentru achizilii conlirmd corectitu.dinea desfdgurdrii procedurii
de aehizilie,fapt pentru eare poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoore.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Au fostaplicatecriteriipentru achizifii publice durabile (achizi{ii
verzt\?

(DA/NU)

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

(indicatisuma cu TVA)

Codul CPV al lotuluifioturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotuUloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-Prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n



model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

N r.ldin 19 .07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria Cusmirca r-nul Soldanesti
Localitate s.Cusmirca r-nul Soldanesti
IDNO 1007601004490
Adresa s.Cusmirca r-nul Soldanesti
Număr de telefon 0272 52 2 36
Număr de fax 0272 52 2 36
E-mail oficial alexcoada@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Coada Alexei 0272 52 2 36

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 Reparaţia unui sector de drum pietruit si a unui sector de 
drum cu betonasfaltic

Cod CPV Lotul 1-45233141-9 
Lotul 2 45233142-6

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1654851456831
Link-
ul:achizitii.md/ro/public/tender/21058115/lot/l 1579984
Data publicării: 10.06.2022

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 oSistem dinamic de achiziţie nLicitaţie 
electronică nCatalog electronic

mailto:alexcoada@mail.ru


Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; nSurse 
externe; nBuget local: [Indicaţi/

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) Lotul 1 208334.00 lei 
Lotul 2 466667.00 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clari ficări)

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 fo s t 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 22 06 2022_, oral0:00), au depus oferta lotul 1 - 3  ofertanţi, lotul 2 
-  3 ofertanţi

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1.
Lotul 1
SA Drumuri Soroca 1003607003279 Cojocaru Ion
Flerixon SRL 1003607002803 Usurelu Vasilii
SC Madicar SRL 1007600018713 Doibani Marcel

Lotul 2
SA Drumuri Soroca 1003607003279 Cojocaru Ion
SC Madicar SRL 1007600018713 Doibani Marcel
Flirexon SRL 1003607002803 Usurelu Vasilii

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Drumuri
Soroca

Flerixon SRL SC Madicar 
SRL

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

Lotul 1 întreţinerea 
periodica, reparaţii 
curente si capitale 
drumuri pietruite

»

2



Propunere tehnica prezentat neprezentat neprezentat
Propunerea financiară prezentat neprezentat neprezentat
DUAE prezentat neprezentat prezentat
Denumirea
operatorului
economic

SA Drumuri 
Soroca

SC Madicar 
SRL

Flerixon SRL

Lotul 2-Intretinerea 
periodica, reparaţii 
curente si capitale- 
drumuri asfaltate

4 • f s* • ■

Propunerea tehnica prezentat neprezentat neprezentat
Propunere financiara prezentat neprezentat neprezentat
DUAE prezentat prezentat neprezentat

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

Lotul 1 întreţinerea 
periodica, reparaţii 
curente si capitale 
,drumuri pietruite

t

O fe r ta prezentat
D e v iz e le  lo c a le  a f e re n te  
o fe r te i  ( fo r m u la re le  d e  d e v iz  
3 ,5 ,7 )

prezentat

In fo rm  g e n e r .o fe r t prezentat
C e re re  d e  p a r t ic ip a re ( a n e x a  
n r .7 )

prezentat

D e c la r .p r iv in d  v a la b i l  
o fe r te i( a n e x a  n r .8 )

prezentat

G ra f ic  d e  e x e c u t  a  lu c r  ( a n e x a  
n r .1 0 )

prezentat

D e c la r .p r iv in d  e x p e r ie n ţa  
s im i la r a  ( a n e x a  12)

prezentat

D e c la r  p r iv .. d o ta r . c u  u tila j 
( a n e x a  n r .1 4 )

prezentat

D e c la r  p r iv  p e rs  d e  s p e c ia l i t  
( a n e x a  n r .1 5 )

prezentat

A v iz . a g e n t. su p r . te h n .( a n e x a  

n r .2 2 )
prezentat

C e rt. p r iv .re s ta n ta prezentat
R a p o r t  f in a n c ia r prezentat
A d e v .p e r s .r e s p o n s . prezentat
C e r t  a te s t  te h  p ro fe s prezentat
C e r t /d e c iz  d e  in re g is t prezentat'
D U A E prezentat
Lotul 2 întreţinerea 
periodica, reparaţii 
curente si capitale 
drumuri asfaltate
O fe r ta prezentat
D e v iz e le  lo c a le  a f e r e n te  
o fe r te i ( f o rm u la r e le  d e  d e v iz  

3 ,5 ,7 )  n

prezentat

Io fo rm a ti i  g e n e ra le  o f e r ta n t prezentat
C e re r e a  d e  p a r t ic ip a re  
( a n e x a 7 )

prezentat *
D e c la r .p r iv .  v a la b .o f e r t ( a n e x a  

n r. 8 )
prezentat



G ra f ic  d e  e x e c u t ,  a  lu c ra r  
( a n e x a  n r. 10)

prezentat

D e c la r . P r iv in d  e x p e r ie n ţa  
s im ila r a ( a n e x a  12)

prezentat

D e c la r , p r iv in d  d o ta r .  c u  u ti la j  
( a n e x a  n r. 14)

prezentat

D e c la r  p r iv  p e rs  d e  s p e c ia l i t  
( a n e x a  n r .1 5 )

prezentat

A v iz . a g e n t .s u p r .  te h n . 
(a n e x a 2 2 )

prezentat
■

C e rtif .  p r iv in d  r e s ta n ta prezentat
R a p o r t  f in a n c ia r prezentat
A d e v ..  p e rs . r e s p o n s . prezentat
C e r t  a te s t  te h  p ro fe s prezentat
C e r t /  d e c iz  d e  in re g is t prezentat
D U A E prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lotl
întreţinerea
periodica,
reparaţii
curente si
capitale
drumuri
pietruite

SA Drumuri Soroca 171638.10 1 buc + +

Lot2
întreţinerea
periodica,
reparaţii
curente si
capitale
drumuri
asfaltate

SA Drumuri Soroca 427182.03 1 buc + +

t

£

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

4



9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Lotul 1
Flerixon SRL preţ mai mare
SC Madicar SRL preţ mai mare
Lotul 2
SC Madicar SRL preţ mai mare
Flerixon SRL preţ mai 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 aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________ «

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: »

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
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«

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lotull
întreţinerea
periodica
reparaţii
curente si
capitale
drumuri
pietruite

SA Drumuri
Soroca

* • r-

1 buc 171638.10

w *  •

171638.10 205965.72

Lotul2
întreţinerea
periodica,
reparaţii
curente si
capitale
drumuri
asfaltate

Sa Drumuri 
Soroca

1 buc 427182.03 427182.03 512618.43

«

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin .__l i t__ .

Argumentare: ______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lotul 1
SA Drumuri Soroca 07.07.2022 e-mail
Flirexon SRL 07.07.2022 e-mail
SC Madicar SRL 07.07.2022 e-mail
Lotul 2
SA Drumuri Soroca 07.07.2022 e-mail
SC Madicar SRL 07.07.2022 e-mail
Flerixon SRL 07.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
A

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din □  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice_________  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).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

t  • r
întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadru

fără
TVA

inclusiv
TVA

S A

D R U M U R I

S O R O C A

2 0 /2 2

1 9 .0 7 .2 0 2 2 4 5 2 3 3 1 4 1 -9
1 7 1 6 3 8 .1 0 0

2 0 5 9 6 5 .7 2

t
3 1 .1 2 .2 0 2 2

S A

D R U M U R I

S O R O C A

2 0 /2 2

1 9 .0 7 .2 0 2 2 4 5 2 3 3 1 4 2 -6 4 2 7 1 8 2 .0 3 5 1 2 6 1 8 .4 3 3 1 .1 2 .2 0 2 2

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 Ci

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport ca/itate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractidui/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.
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«

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

ume, Prenume)

t
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Model - tip

I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.5 din 18.0'7 '2022

Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizifie:

ilLDatecuprivirelacontractuldeachizi{ie/acordul-cadru:

no-',-i.oq orrfnrititii contractante flimnqzil P C.azmali
Mun. Ceadir-Lunga,
1011601000527
Vtut -C. adir-Lun g qqtr,- C iLal srl!
029122496i\Umaf U€ tErEruu
029122496
6kolapk(D,mail.ru

TaEoglo Irina



Inclusiv TVA: 61488.40

3r.07.2022Termen de vgl4!4{3!q
3r.07.2022

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

''1':1'-'l

,:;i.r,. , l
.:..:- . :'

i il.,. .

V. Descrierea achizi{iei inainte Ei dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor' natura ;i cantitatea sau

amplo ar e a s erv ic iil or)
3axynxa [poAyKToB rrvrra:aLrfl, ua 1 nonyrolne2022

Vl.Descriereacircumstan{elorcareauf[cutnecesarimodificarea:
in legdturd cu expirarea tertnenului de valabilitate a contractttltti, ;i nu solicit alte produse alimentare'

in leg6tur6 cu expirarea termenului de valabilitate a contractului, 9i nu solicit alte produse alimentare'

VU. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifielacordului-cadru nr' 5 din

t5.07 .2022a fost incheiat acordul adilional privind Micqorarea valorii contractului

Cond'ucitorul gruPului de lucru:

valoarea bunurilor, natura Ei

(Semndtura)

" iiTr;iroe;n'ir,yr,r rubl,"r, mun. Chisind.u, ;os. Hincesti, 53; tet.: 022-820-tu;fd: 022-820-728;

,l*oil, b ap@i e n d er. gov. m d ; www' t e nder' gov' m d 
.

TA{i,;""fri,iliiiii'o,ir":"'i"t"t,r,nta,ua Cintestatiitor: .nxun. 
c!,:,:r.!: !! -$tefan,cet 

Mare si sfdnt,

-V alo a rea m odificirilo r
(duP6 caz)

tntreprinderea:
"' Cu capital

autohton/
' Cu capital '' m'xt/asociere/ '

,ilCu capital str[in

Nr. qi data acordului
adilional fo"furiv :

TVA

4481,75 5378,10SRL SLAVENA
LUX

Cu capital
autohton

2 15.0'l,2u2z

3193,78 3832,53
CHIUPON Cu capital

autohton
J 15.0'1,202/

;:;";;;;;iru;'#i i*"'ozz-az6-os t; e-mait: contestatii@ansc'md; www'ansc'md
124 et.4;



















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi]1ii publice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr._l_din 19.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IPLT,,Principesa Natalia Dadiani"
Localitate Mun. Chiqindu,
IDNO 1 015620000128
Adresa Mun. Chiginiu, str._Calea Ieqilor 21 (blocul I), str.

Truqeni 3 (blocul II)
NumIr de telefon 022742918
NumIr de fax
E-mail oficial ip ltnatal i ada diani@gmai L com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Cercel Doina
068535 I 07

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri alicitalie deschisa
rAltele:

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr: MD-1654591028762 din 20.06.2022 (link:
http s : I I achi zitii.md I r o I o ubl ic I ten der I 2 I 0 5 7 7 7 0 I )

Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizi{iei ,,Servicii de reparatie curentd la blocurile de studii a

IPLT ,,Principesa Natalia Dadiani"" REPETAT
Cod CPV 50800000-3 - Diverse servicii de intrefinere gi de

reparare
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia

1!9;9!isd)

Legea nr. 13ll20l5 privind achiziliile publice

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 5 803 I 7:8593
Lint-ul: ..Se.ui.ii a
studii a IPLT ..Principesa Natalia Dadiani,,,, REpETAT
(achizitii.md)
Data publicdr 21 iunie 2022.12:57

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

Procedura a fost inclusl in planul de
achizifii publice a autoritE{ii contractante

fDa r Nu
Link-ul citre planul de achizilii publice pubiicar
https:l I 3807 52b2-cf47 -48be-b3 87 -
3 eae9d65c4b3.fi lesusr.com/ugd/2290bc_cb3b3 ecc04da
4e8da6 1 89 19a4 I d5cb09.pdf

Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd cai) Data:Nu este.
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifi"" d. at.ibui..
(dupd cqz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie llicltatie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are tBuget de stat; rBuget CNaU;@
externe; oAlte surse:

I



3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:

Data solicitirii clarifi clrilor 27 iun2022,18:50
Denumirea operatorului economic Anonim

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

ln anunt este indicat:21. Tehnici si instrumente specifice de
atribuire (daca este cazul specificati daci se va utiliza acordul-
cadru, sistemul dinamic de achizi{ie sau licita{ia electronicl):
nu se aplica. De ce in acest caz cind se deschide pe lot , apare
ca ya ayea loc licitatie electronica pe data de 01 .07 .2022, ora
l5:00;

Expunerea succintl a rispunsului Buna ziua. Aceste sunt servicii curente, intrucdt banii sunt
alocati la contul 222500. Prin urmare, platforma la COP
pentru servicii automat pune licitalie electronicI, f6r6
posibilitatea de a schimba ca la lucrdri. Astfel, dumneavoastrd
incircali oferta cu valoarea pe care o considerali necesard si
relevantf, pentru respectivele servicii, l6ri a o modifica pe
parcursul rundelor licitafiei electronice qi fEra a o micsora.
Garan{ia pentru ofertd va fi % dn valoarea in(ialA a oferlei.
Nu modificali pe parcursul procedurii valoarea ofertei!l!

Data transmiterii 23 iun2022,08:48
Data solicitirii clarifi cirilor 22 iun2022,14:18
Denumirea operatorului economic Anonim
Bxpunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Buna ziua, de ce si ce suma este nevoie pentru garantie banca,
ca in urma licitatie suma contractului va fi schimbata?

Expunerea succintl a rlspunsului Vedeti rf,spunsul de mai sus.

Data transmiterii 23 ',m2022,08:49
Data solicitlrii clarifi cirilor 23 un2022,11 26
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Scoateti licitatia electronica pentru lucrari de reparatie nu
trebuie sa fie asa ceva,Nu corespunde cadrului legal.

Expunerea succintl a rlspunsului Raspund in mod repetat!!! Acestea sunt serviCii de reparatie
curent6. Mijloacele financiare pentru pocedura in caui6 sunt
alocate la contul 222500, care, potrivit Ordinului Ministerului
Finan{e w. 216 dln 28-12-2015, cu privire Ia aprobarea
Planului de conturi contabile in sistemul bugeiar gi a
Normelor metodologice privind evidenla contabila ;i
raportarea financiard in sistemul bugetar, anexa nr. l, contul
222500 reprezinta ,,Servicii de reparalii curente"! Nu este
posibil sd fac procedura de lucrdri qi sb inregistrez contract de
antreprizA la Trezordria de Stat, indicdnd un IBAN pentru
lucrEri, insfffirfla nu-mi va inregistra contractul pentru cd
banii alocali sunt pentru SERVICII. Respectali caietul de
sarcini, documentalia de atribuire gi prezentati o ofertl fdr6 a
modifica pre{ul la rundele licitatiei. Se va lua in calcul
Valoarea initiald a ofertei. Autoritatea contractantd nu incalcI
cadrul legal, ci incercSm sd ne conformdm. Dacf, platforma ar
permite, cu mare drag am exclude licitatia electronicd.

Data transmiterii 23 iun2022,11:42
Data solicitlrii clarificlrilor 24 iun2022,18:16
Dequmirea operatorului economic Anonim
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Din care motiv a fost modificata Documentatia standart? Nu
corespund anexele.

Expunerea succinti a rlspunsului Buna ziua, documenta{ia standard nu a fost modihcat6. Este
documentatia pentru servicii, aprobatd prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr, 1 1 5 din 15 .09 .2021 .

Data transmiterii 27 iun2022,11:32

Valoarea estimatl (lei, fard TV, 416 963,00 MDL



4. Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte miltoacelo. Ae
informare (dupd cctz)
Termen-limitl de depunere qi desct ide.e a
ofertelor prelungit (

5' Pini la termenul-limiti (data de 30 iunie 2022, oral2:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanfi:

6' Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citreoperatorii economici:

Denumirea operatorului economic Asociafii/
administratoriiivart Prim" SRL l 0 I 260003 83 64

1021600022826
,,Gricons-Impex" SRL
,,Cons Art Engineering,, SRL I 0 14600032805

Denumire document
Denumirea operatorului economi.

,,Livart Prim"
SRL

,,Quantis
Eco" SRL

,rGricons-
Imnev" SflI

,,Cons Art

Documentele ce constit,rie ofert
va COnSmnA prin: Drezentat. ncnrpTt,t4tnt h(se

a
-s^\Formtrlarrrl str"all.Gr .__r. v_v1?.4., t.@.]- evt voyqtLuv/t

Unic de Achizitii Eurooean fDtIAE')
'ezelllat Prezentat Prezentat Prezentat

'ea qe pamclpare Prezentat Prezentat Prezentat PrezentatDeclaralie privind valabilitatea ofertei Prezentat Prezentat Prezentat Prezentatuororrlr(1 psliru otena l"/o oln valoarea
ofertei

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat
Formttlarrrl derui zpl^' Prezentat Prezentat Prezentat Prezentatulr!lrr lldtll tEllll Neprezentat Prezentat Neprezentat PrezentatoPEL'[rualll ue prel I Prezentat 

I Prezentat Prezentatr-ruuutrrsllrc ue callllcare
Se va consmna prin; Drezentat. nenrPTpnlnt tpunde

Dovada inregistra.i iluridG Prezentat
Certificat de atribuire al contului brarrca.

l\eprezentat Neprezentatrrezentat - Iara
semnltura
electronicd.

Prezentat Neprezentat Neprezentat

Garan(iaaeuffi
5%o din valoarea ofertei

Se va prezenta la
semnarea
contractului.

SEva prezenta
la semriti"u
contractr r lrr i

Se va prezenta la
semnarea
contractului.

Se va prezenta
la sernnarea
contractului.Declaralie privind confirmarea identitatii

beneficiarilor efectivi si neincadrarea
acestora in situa{ia condamnErii pentru
participarea la activitati ale unei
organizafii sau grupf,ri criminale, pentru
corupIie, fraudd qi/sau spdlare de bani.

Se va prezenta la
semnarea
contractului./Preze
ntat

Se va prezenta
la semnarea
contractului.

Se va prezenta la
semnarea
contractului.

Se va prezenta
la semnarea
contractului.

Ranorf fina Prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentatu\rruruar pnvtno ltpsa datoflllor tatrd de
bugetul de stat

Prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat
rlrurmaul pnvlnd asoclerea. conform
anexei nr. I I

Prezentat. Prezentat Neprezentat Neprezentat
Dyvtaralta pnvmo ltsta pnncipalelor
livrdri/prestlri efectuate in uttimii : anl
de activitate, conform anexei nr. l2

Prezentat - pentru
ultimul an de
activitate

Prezenlat Neprezentat Neprezentat

Declaralia@
utilajul $i echipamentul necesai p.nt*

Prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Nr. IDNO
I
2 Artur Carabadjac

3
Tudor Madan

l 008600006483 Gheorghe Vremeg4
Igor Ceban

Prezentat



indeplinirea corespunzdtoare i
contractului, conform anexei nr. l3
Declara{ia privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea
contractului, conform anexei nr. 14, cu
includerea personalului calificat in
domeniul lucrdrilor electrice. cefiificarea
nu mai mic de gr. 4.

Prezentat. Prezentat Neprezentat Neprezentat

Lista subcontractanlilor qi partea/p5r{ile
din contract care sunt indeplinite de
aceqtia, conform anexei nr. l5

Prezentat. Prezentat Neprezentat Neprezentat

Angajament tert sus{in6tor financii[
conform anexei nr. l6

Nu a prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Declarafie terl sus(indtor financiar,
conform anexei nr. 17

Nu a prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Angajament privind suslinerea tefrnica Er
profesionalS a ofertantuluTcandidatului,
conform anexei nr. l8

Nu a prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Avizul inspecliei de stat in construclie
valabil

Prezentat - expirat
la data de
16.03.2022

Prezentat Neprezentat Neprezentat

Declara{ie ter! susfin6tor tehnic, conform
anexei nr. 19

Nu a prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Declarafie te( sus(in[tor profesional,
conform anexei nr. 20

Nu a prezentat Prezentat Neprezentat Neprezentat

Respectarea prevederilor legale in
domeniul SSM (ordin + certificat)

Prezentat - doar
certificatul

Prezentat Neprezentat Neprezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se ya consemno prin; prezentat, neprezentot, nu corespunde (in cazul cdnddocumentul afost prezentat, dar nu corespuide cirin;elor de cittficarei
7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se vo indica prelul ofertei finale (Informalia privind"Corespunderea cu.cerinlele de calificare";i "Corespltnde'rea ir rprli1raliile tehnice,' , se vaconsemna prin: ,, + " in cazul corespunderii si prin ,, -" tn cazLtl necorespunierii)

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

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice,,Servicii de
repara{ie curentl
la blocurile de
studii a IPLT
,,Principesa
Natalia Dadiani""
REPETAT

,,Livart Prim" SRL 256 t15,14

,,Quantis Eco" SRL

373 510,35

397 798,71

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezumatul rlspunsului
eperatorului economic05.07.2022,

solicitarea nr. 0l-
031335, expediat la
data de 08,07.2022

Prezentarea documentelor justifrcative
actualizate, prin care vor demonstra
indeplinirea tuturor criteriilor de

S-a conformat cerinlei autoritatii
contractante, expediind la data
de 05.07.2022 actele solicitate.
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calificare gi seleclie, conform pct. l6 din
anuntul de participare.

07.07.2022,
solicitarea ff. 01-
031343, expediat la
data de 08.07.2022

,,Gricons
Impex" SRL

Prezentarea documentelor justificative
actualizate, prin care vor demonstra
indeplinirea tuturor criteriilor de
calificare qi seleclie, conform pct. l6 din
anuntul de participare.

Nu a prezentat nici un rdspuns.

07.07.2022,
solicitarea n-r. 01 -
031342, expediat la
data de 08.07.2022

,,Cons Art
Engineering"
SRL

Prezentarea documentelor justificative
act:ualizate, prin care vor demonstra
indeplinirea tuturor criteriilor de
calificare'Ei selec[ie, conform pct. l6 din
anuntul de participare.

Nu a prezentat nici un rdspuns.

07.07.2022,
solicitarea nr. 01-
031341, expediat la
data de 08.0'1.2022

,,Quantis Eco"
SRL

Prezentarea suplimentard a unor
documente justificative actualizate, prin
care vor demonstra indeplinirea tuturor
criteriilor de calificare gi selecfie,
conform pct. 16 din anunlul de
participare.

S-a conformat cerinlei autoritAtii
contractante, expediind la data
de 09.07 .2022 actele solicitate.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica(i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scazut n

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

,,Livart Prim" SRL 1. Lipsa specificaliei tehnice, conform anexei nr. 22, conftmatd prin aplicarea semnlturii
electronice a participantului, ce constituie parte componenti a ofertei;

2. Lipsa specifica{iei de pre!, conform anexei nr. 23, conftrmatl prin aplicarea semndturii
electronice a participantului, ce constituie parte componentd a ofertei;

3. Lipsa semnf,turii electronice pe certificatul de atribuire a contului bancar;
4. Avizul lnspec{iei de Stat in Construclii expirat la data de 16.03,2022;
5. Lipsa ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea qi sdndtatea in muncd

in cadrul companiei.
6. Lipsa anexei nr. 76, 17, I 8, 19 gi 20.

De menlionatd c[, potrivit pct. l6 din anunful de participare, ofertantul clasat pe primul loc va
prezerLta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semndturii electronice) in termen de I zi
lucrdtoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra indeplinirea tuturor
criteriilor de calificare qi selec{ie, prin prisma DUAEu-lui, fapt neexecutat de cdtre operatorul
economic,,Livart Prim" SRL.

,,Gricons Impex" SRL 1. Lipsa speciflrca{iei tehnice, conform anexei nr. 22, corfLrmatd prin aplicarea semnSturii
electronice a participantului, ce constituie parte componenti a ofertei;

2. Neprezentarea documentelorjustificative actualizate, prin care urna s6 demonstreze indeplinirea
tuturor criteriilor de calificare qi selectie, conform pct. l6 din anunlul de participare, conform
solicitdrii autoritltii contractante din data de 08.07.2022.

,,Cons Art Engineering"
SRL

1 Neprezentarea documentelor justificative actualizate, prin care urma sd demonstreze
indeplinirea tuturor criteriilor dr calificare gi seleclie, conform pct. 16 din anunqul de
participare, conform solicitirii autoritAlii contractante din data de 08.07.2022.



Cel mai bun raport calitate-pre[ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Factorii de evaluare Valoarea din ofe.rtl Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

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

(lnformarea 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. I3I din 3 iulie
20 I 5 privind achiziliile publice).

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar
(fnri
TVA)

Pre{ul
total
(fnrn
TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

,,Servicii de reparalie
curentA la blocurile de
studii a IPLT ,,Principesa
Natalia Dadiani""
REPETAT

,,Quantis Eco" SRL 1 bucat6. 344 057,36 344 057,36 412 868,83

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Livart Prim" SRL
,,Gricons Impex" SRL
,,Cons Art Engineering" SRL
..Ouantis Eco" SRL

Scrisoarea nr. 0l-03/36.4 din
12.07.2022 -' t':'

e-mqil

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2

l0 zite in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

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

tr l1 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax r

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
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prevAzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din I n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
3 iulie 2015 privind achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax n

(Selectafi termenul de asteptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizisiile publice, inclusiv a termenelor de asteptore, 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:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

U

U

Valoarea contractului
Termen de valabilitate
al contractului/
acordului-cadru

firi TVA inclusiv
TVA

,rQuantis
Eco" SRL

cu capital
autohton t7 19.07.2022

(.)
I

6
ra

344 057,36 412 868,83

31.12.2022

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

Prin prezento dsre de seamd, grupul de lucru declarci cd termenul de aqteptare pentra tncheierea
contructului/controctelor inclicate afost respectat (exceptAncl cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) at Legii nr.
131 clin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recepliondrii ropoartelor de monitorizare, acesteo aufost ixaminitb qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitutlinea cleffisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale in vigoare,

Natalio Dadiani",

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/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 d urabilitate:

Pre(ul cel mai scdzut o
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-preJ r
Cel mai bun raport calitate-cost o

I ucr u pe ntr u ac h izi(ii,

7



t P C"tttrut d.lglutqlgN
i contractanteDenumirea au

0264 -2-34-72
Numir de telefon
Numlr de fat
E-mail oficial
Adresa de internet u2@gma\lrcom

ume' telefon' e-

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice n

O. i*ft.i".e a acordului-cadru tr

J" u""fu.. a procedurii de atribuire I

model+iP

r.md

t. Date cu Privire

Nr' 03-din 19'07 '2022

la autoritatea contractantl:

., Date cu privire la procedura de atribuire:
icer".ea ofertelor de Prelurt nLicitalie

rAltele: [Indtcg;j
Nr:
er"*l; $*i"ii n Lucrdrin

Clrbune iliouou r""" u4ouBt 2o2t?!4
091 1 I 100-1
Conform legislaliei in vigoare

Nr:
sg*:b3wdpl=MD-155533*3!715-24

o-atapubttczt'ir2l'06'zozz
; ..liEtt''t.*d; E e-licitatie'md; n y

Z022Edf - .

iltu6n-utu'..onformlegislatiei ublicat

Link-ul:
rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie

rlicitatie electronici rC electronic

@ribuireaPlicate
Procedura de ac de achizi{ie/

Obiectul ac

Privind'Expunerea mot-. . r--:L--r-^ /in "nzrl;;t*H'""j*0."."1;;;i-Je atriuuire (in cazut

nnlicdrii oho, p,o"ui*i dutdt li'itotJo dt::h%

ffi1rp oe acnizitii Puuice utilk#

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii

publice a autoritifii contractante

(duPd caz)

e de atribuire
eet cxll

n S urse exteMi-.F Alelulqe :Sursa de finanlare

https://csnisporeni'gr-dlw-P- r 1. p -,.:

+1XOO lei, fara TVA



3. Clarificflri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)
nu au fost

solicitate clarificariUutu .oli.itlrii clarifi cirilor

E-xuunereasucqi4.llLqr,[spunlglq!

Re^ matul ntq4ttt!4419l @apubticdriiJiffi mijloacelor de informare

tlndicali numdrul de zilelil".."n-li''ita d" d"punere qi deschidere a

ofertelor Prelvng! lduq4:!!

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modfficdri)'

t E* aermenul-limiti (data 12'07 '2022'ora 15:00)' au depus oferta -0-
Asociafii/

administratoriiD*"rntt"" "P"t"torului 
economic IDNO

Nr.

6.Informa{iiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentate
de citre oPeratorii economici:

(rnformayia privind denumirea documenteror prezentate s'e va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire ;i se va y""*"' ii.y1^'1.1112:,::t::"1'#::il,*'nounde (tn cazut

"r2:"7;:::ilirli,"i't"r, prezentat, dar nu 'o'i'p'iducerinletor 
de catificare))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:

ratorului economic

Denumire document
no"..ttt""t"le ce constituie oferta

Propunerea tlnanolara

GaranliaPentru oferti

Garantia Pentru ofertd

I)ocumente de calificare

p
Corespunderea
cu specificatiilePre{ul

ofertei
Cantitate qi
unitate de

CoresPunderea
cu cerin{ele deDenumirea

lotului
Denumirea
operatorului



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deZalificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va "orru*ro'prin: ,,* " tn cqzul cornrpud"'ii .Si 
prin ,,-" irt cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scizut) s-a solicitat:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

1.1. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc[zut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre{ r
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mqi multe criterii de atribuire, se vor
'indica 

toate criteriite de anihuire aplicote ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Rezrn'atul rispunsului operatoruluiOperatorul economic

Ofertanlii respinqildescalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Motivul respin geriildere4l!fi "4r4D*o,ttnit"u operatorului economic

Punctajul calculatValoarea din ofertiFactorii de evaluare
lui economic 1

Denumire factorul I
Denumire factorul n TotalDenumirea lui economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:



(Se va completo tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate r.epetat)

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in procedurii de atribuire

Motivul reevaluirii ofertelor
Modific[rile oPerate

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Pre{ul total
(I6rn TVA)

Preful unitar
(fnrn TVA)Denumirea

operatorulur
economic

Anularea procedurii de achizi{ie publicl:

in temeiul att.7! alin. (1) lit'a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015

oferti.
Argumentare: ! I a fost anulatl din

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

tserectati {ermenur de a;teptare respe.ctat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' 131 din 3 iulie

2015 privirtcl achiziliile publice,,inclusiv a termenelor de astepiare' se efegtyeya in conformitate cu

nrevederile TITL(-]L(I IV Capitolul I (calcularea Termenului)'al-Codului civil al Republicii Moldova)'

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

(Informarea operatorilor economici impricali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru

pentruachiziriisereorirrardtnconformitot" ruprnuederire art.3r ar Legiiir. I3I din3 iulie 2015 privind

achiziliile Publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

"c-riffiacontractuluieste egal6 sau mai mare decdt pragurile ptevdzute

la art.-) alin. (3) al Legii nr' 1 3 1 din 3 iulie 20 1 5

ivind achiziliile Publice

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDenumirea oPeratorului

J 6 til"1" "-"\t*nsmiterii 
comunicdrii

miiloace electronice ;i/sau fax nffitimatdacontractului
este mai mic[ decit pragurile prevdzute la art' 2

alin. (3) al Legii nt. t31 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

ii comunicdrii Prin
miiloace electronice qi/sau fax n
fficomunicdriiPrin
miiloace electronice Ei/sau fax n
ffiiteriicomunicdrtr
miiloace electronice qi/qqq fa4g

Termen deValoarea contractuluiNumlrult^
Denumirea I lntrePrtn



1g. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datr se completeaz[

doar in cazul in "*" r" pro""d.t.u de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate

qis-aincheiatcontract/contractepentrulot/loturipentrucareaufostaplicatecriteriide
durabilitate):

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenut de a;teptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute de art' 32 alin' (3) aI

Legii nr, 131 din 3 iiulie 2015 privinT acnizfine publice-), pfecum Ei cd in cazul .depunerii contesta(iilor

;i/sau recepliondrii ropoirtutoi de monitorizare, aceustea aufost examinste qi solulionate'

prin prezentu dare de seamd, grupur de rucru pentry achizilii confirmd corectitudinea desldsurdrii

procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdipundere conform ptevederilor legale tn vigoare'

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:

SrA'u6to"r" ldz-a-
(Nume, Prenume)

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

(indicati suma cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate:

Preful cel mai sclzut n

Costul cel mai scizut I
Cel mai bun raPort
calitate-pre{ n

Cel mai bun raPort
calitate-cost n

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

L.$.



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizif ii publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 18.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Denumirea autoritdtii contractante funtra:ux uu. lI. Kasr4anH

MyH. t{aalrp-JlyHra

IDNO .
101 1601000527

Yn. r{r<anosa, 49

iln*it aC,iitefon: 029122496

.Numtrr de fax ::':""".'"" 029t22496

E-mail oficial 6kolapk@mail.ru

Adresa de internet
Persoana de coniact
(nume, prenume, telefon, e-.mail)

Tauror,ro LIpuYa

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri x
Licitatie deschisd n Altele: flndicatil

Obiectul achizitiei Diverse oroduse alimentare

Cod CPV 1 5800000-6
Valoarea estimatl a achizitiei 51400.00

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6500 1 83 6447 8

Link-ul: https://mtender.gov.md/budgets/ocds-
b3wdnl-MD- 16500 I 8083753

Data publicirii anunfului de participare Data publicdrii: 1510412022 09:40
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul 1pr;iectete) la care sb ief,era
anuntul respe'ctiv (dubd aqz) ::...

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri x Servicii r Lucrdri n
Nux Dan

Sursa de finanfare Buget de stat x Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: flndicatil

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

26.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL SLAVENA LUX
de achiiilie/acordului;, Nr: 20

Data: 03.05.2022
tului de achizifie/acordului-

caoru
Fara TVA: 51789.72
lnclusiv TVA: 61488.40

Termen de valabilitate 31.07 .2022
Termen de executie 3t.07,2022

IV. Date cu privire la modificlrile neces:rre a fi efectuate:



Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului x
Majorarea valorii contractului n
Modifi carea termenului de execut atel livtarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele: ilndicali/

Temeiul iuridic in tenteiul Lesii I3I din 03.07.2015

Creqterea prefului in urma modificirii (dupa
caz) ::: , ,,,,, ,,

nu

nu

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)
3arcynrcanpodyrcmoe numaHufl ua I nonyzodue 2022

vI. Descrierea circumstan{elor care au f5cut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
in leg6tur6 cu expirarea termenului de valabilitate a contractlrlui, gi nu solicit alte produse alimentare.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr' 4 din 15.07 .2022

a fost incheiat acordul adilional privind micsorarea valorii coff

Denumire op.erator
economrc

,Intreprinderea:
, Co capital:
' autohton/
'Cu capital

, ,mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr. si data acordului
adifional I";;;

TVA l

SRL SLAVENA
LUX

Cu capital
autohton

I t5.07.2022 t9222.12 23066.55

.,,iii:j

,,+.,,ii''
02 2 -820-7 0 3 : fav 02 2 -82 0-72 8 ;

bd. $tefqn cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.6 din 18'07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

D*"-it* autoriti{ii co ntractante fuvua:ns mr. lI. Ka:ltamt

Lo."titat. Myn. r{alrrp-Jlynra

TDNO 101 1601000527

,Adre-a Yr. r{r<anosa,49

Numir de telefon 029t22496

Numdr de fax 029t22496

E-rnail oficial 6kolapk@mail.ru

Adresa de internet
Tarrouo I4puua

II. Date cu privire la procedura de achizilie:

Cererea ofertelor de preluri x
Licitatie deschisd a Altele: flndicatil
Diverse produse alimentare

1 5 800000-6
V-ulout.u estimati a achiziliei 380062,00
Nr. li ti"t -ul procedu rii (se va ittdica din cadrul
oortalului iurrino*tntal @

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 64258997 5927
Link-ul: 21050250

D"tt p"bti.Irii anunlului de participare Data publicFtii: 19 1 01 12022 14:12

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

Bunuri x Servicii n Lucrdri n

C*tr*trt d. achizilie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri aie
Uniunii Europene

Nux Dal

Buget de stat x Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse exteme n
Alte surse: flndicati/

Data :deciziei :d,e atribuire a contractului de
achiZitie/ aco rdului-cadru

t7.02.2022

Denumirea operatorului economic

::,

SRL SLAVENA LUX
CHI(IPON
II Sinteacova Svetlana
SA Fabrica de unt din Floresti FPC
Docita Prim

Pului 
de achizitie/acordului- Nr: 10,7,9,8,1 1

Data:10.02.2022
Vatoureu cottt.*tot.ri de achizi\ielncordului- Fdrd TVA:

22829.40
1r6854,52



Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dup[ modificare:

(se vor indica natura ;i ampro,area rucrdrir.o,r, natura ;i cantitatea sau varoarea bunuriror, natura ;i amploarea

serviciilor)
3arcynrca npodyrcmoe numaHun ua I nottyzodue 2022

VL Descrierea circumstanfelor care au fdcut necesari modificarea:

(Se vor indica motiunii/":rgur)rrrai *"a'7'iii "o"tractului 
de achizilie/acordului-cadru)

in reg6tur6 .u "*pir*".u 
iJ*.nutui o" uuruuiritute a contractului, gi nu solicit alte produse alimentare'

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr' 4 din 15 '07 '2022-

a fost incheiat u"orOt'ilALfi"*f privind mic$orarea valorii contractului

Nr. qi data acordului
adilional

Tntreprinderea:
Cu caPital

: autohton/
tt,,, '.: gg capital' '

'l mixt/asociere/- 
Cu capital str[in

Denumire oPerator
economic

fo.fo.in
TVA

AT
"762,40 914,88

SRL SLAVENA
T TTY

Cu caPital
autohton

l).v l./vLL

20186,51 24223,8r
CHIUPON Cu caPital

autohton
5 15.01 :)tJ2/

25194,60 27485,02
SA Fabrica de unt
din Floresti FPC

Cu caPital
autohton

6

1

15.01 :202/

15.07.2022 17628,05 1.7628,05
II Sinteacova
Svetlana

Cu caPital
autohton



Cu capital
autohton

t5.07.2022 216,18

Conducitorul grupului de lucru:

du/a,o d; a,-,p-
(Nume, Prenume)

L.$.

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53;
e-n ail : b ap @i ender. gov. ryd ; www. t en der. gov. m d

(Semnltura)

022-820-703;fm: 022 f*li:'''d

Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si
6 5 2 ; fax : 02 2 -8 2 0 -6 5 I ; e-mail : cont est atii@ans c.m d; www. ans c. md

:820-



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice a
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire V

Nr. Cf din t9.07.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial

IMSP Centrul Nalional de Asistentd Medicala
Urgenfi Prespitaliceascd
-un. Chi$indu -- 

--
1015600032824
mun. L hrsrndu. str. Constantin V6mav. I 6
02228-62-70

cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md

Pestereanu Nina , 022025907
cnamup. achizitii@ambulanta.md

Persoana de contact (nui", pi"um":tefun, *
matL)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preluri EI
Licitalie deschisd o
Altele: flndicatiJ n

Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri M
Servicii I
Lucrdri a

Obiectul achizitiei Anvelope pentru sezonul de iarnl REPETAT
Cod CPV 34300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri clecdt licitqlia dgschisd)

Nu se aplicd

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

Nr: ocds-b3wdp' -MD-165727 9861 131
Link-ul : www.mtender. qov.md/tenders/ocds-
b.\ryelq!:lv!D- | 65 72 7e86 7 I 3 I

Data publicdrii: 08.07.2022

Platforma de achizifii publice utilizati
achizitii.md
elicitatie.md
yptender.md

Dg
!

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

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru r
Sistem dinamic de achizilie r
Licita{ie electronicd M
Catalog electronic I

Sursa de finanfare

Buget de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse exteme n
Alte surse:

Vafoarea estimati (ei, fdrd TVA) 217666,00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
va ela in cazul in care at! fost solicitate c.iri

Data solicitlrii clarifi cirilor
uenumlrea operal.orului economic
.prpulrerea succtnta a sotrcitarii de clarificare
Expunerea succinti a;tsfi;s,rtrri .--------..----
Data transmiterii

va aomnlptn ;n.naitl ib
Kezumatul modificirilor

t\u

Publicate in BAP/alte mijloacelor ae inforn.are
(dupd caz)
Termen-limitl de depun-"e gi des"hidere a *
ofertelor prelungit (dupa caz)

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

5. PAni la termenul-limiti (data 19.0i.2022 ora r5:00), au depuse oferte I ofertanfi:
Denumirea operatorilor economici IDNO Asocia{ii/administratorii

"inter Cars Piese Auto" SRL 1015600005844 Conform SIA RSAP

Nr.
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(f6rd TVA)*
Cantitate

giUM
Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Anvelope protector iamd
205/65 Rl5c (VW T4)

"Inter Cars
Piese Auto"

SRL
43800,00 24/buc

2
Anvelope protector iarnA
215170 Rl6c (HYUNDAI H
r)

l16lbrc

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

(lnfornalia privind denamirea documentelor prezentate se va indica in conformitqte cu cerinlele din documenlalia de atribui.e
fi se va consemna prin: prezenlal, neprezenlal, nu corespuntle (in cazul cdnd documentul s fost prezenlat, dar nu corespuntle
cer inyelor de caltfcare) )

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

Denumire document
Denumirea operatorului

economic
"lnter Cars Piese Auto" SRL

Documentele ce constituie oferta

ia de
itehnice

ofedi de I % din valoarea oferlei lird TVA
Documente de calificare

DUAE
Dec ie privind valabilitatea ofertei
Certificat de efectuare sistematicd a plalii impozitelor, contribuliilor eliberat de-

Demonstrarea accesului la infrastructura,/milloacele indiclte de autorrtatea
contractantA, pe care aceasta le considerd necesare pentru indeolinrrea
contractului ce umeaza a fi atribuir
Balansarea or, montarea, demontarea si deservrrea
Poza anve



* in cazul utilizdrii licitoliei electronice^se va inclico prelul ofertei ./inale (Informalia privind "corespun(1erea cu cerinlele {lecalificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnici" , r, uo 
"oni"^no 

prin: ,,+,, in cazul corespundeni Si prin ,,_,, in cazulnecorespuntlerii)

E' Pentru elucidarea unor neclaritr{i sau conlirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

ffit:fff 
stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anirmal de scizut) s-a

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
I L Criteriul de atribuire aplical:

Data soliciUrii Operatorul economic Informa{ia solicitati KeZumalul rllsnrrncrrlrri ^nero.^r,,r,,i o^^h^.-:^

9, Ofertanfii respin$i/descalifica{i:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica;iJ

Pre{ul cel mai scdztt V
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun rapofi calitate-cost n

(in c.azu! in care in cadrul procedurii de otribuire sunt aplicute mai multe critetii de atibuire, se yor indic(.t toate criteriile de
at r i bu i re apl ic ate, i denum irea I otur il or aferente)

12, Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru lotutile care aufost qtribuite in bqza criteriilor; cel mai bun raport cqlitate-prel sau cel mqi bun raportcalitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate reoetat

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate
14. In urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

tn conrac achizitie acordului-cadru:
Nr./
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic
UM Canti

Iatea

Pre{ul
unitar

(f5 rtr TVA)
Pretul total
(ftrd TVA)

Pretul total
(inclusiv

TVA)
I

Anvelope protector iama
205/65 Rl5c (VW T4) buc

2 Anvelop€ protector iarnd
2lsl70 Rl6c (HYUNDAI H l) buc 116

Motivul respingerii/descalifi cirii
ofefia depusa se respinge ditrlaura'.c@
documentatia de atribuire.

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Den umirea operatorului economic IffiDenumire factorul I

Total

Denumire factorul n Ponderea

Atribuirea tului de



Anularea procedurii de achizilie publicd:
In renreiui art. 7l alin. ( I ). lit. c)
Argumentare: Gupul de lucru a decis de a anula procedura de achizilie, deoarece oferta depusa nu a intrunitcondiJiile de calificare prevdzute in documentalii de atribuire.

15. Informarea 0perat0rilor ec0nomici despre deciziile grupului de rucru pentru achizifii:

t tn7ornorea operaton!or economici inplicali in procedura
realizeazii in conformitqte ca prevederile art. 3l il Lesii nr.

de atribuire despre deciziile grupuluiii lucrujentru a"ii.iriii
l3 I din 3 iulie 20t 5 privind achizitiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului este mai
micd dec6t pragurile prevdzute la ari.2 alin. (3) al Legii
nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

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

n 6 zile in cazul transmiterii "".r"'cir" p'-
miiloace electronice;i/sau fax o
n 1l zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
qLlSAgjlggqSry! e gi/sau fax I
n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electlgnice gi/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

(Selectqli termenul de qtteplare respectat Calcu
publice, inclusiv o termenelor de atteptqre, se efectaeazd in conformitqte cu preiderile TITL|LUI Iy Cqpitolul I (Calcularea
Ternenului) ql CoduluiCivil al Republicii Mok)ova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Denumirea

operatorului
economic

intreprin
derea

Numtrul Ii data
contractului

Cod
cPv

Termen de
valabilitate al
contractului

f'rtr TVA inclusiv TVA

Cu capital
autohton

343 00
000-0

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

lq&!1e!Ig!g gIt!9IIf9!!I, 4chizifii pubtice durabile (achizifii 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): (indicqli suna cu TYA)
Codul CPV al lotului/loturilor peotru -a." au fost apticat crite.ii Oe
d urabilitate:

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

Prelul cel m{ti scdzut tr
Costul cel mtli sciizut a
Cel moi bun raport calitate-prel E
Cel mai bun raport cqlitale-cost a

Prin prezenla dare de seamii, grupul de lucru tleclard cd termenul de asteplore pentru incheiereo
contractului,/contractelor indicate afosl respeclat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 atin, (3) al Legii nr. 131 din
3.iulie 2015 privind achiziliile publice), precum qi cdin cazul depunerii contestnliilor ;i/sau recepliondrii rapoaftelor
de monitorizare, aceslea aufost emminate €i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul tte lacru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii de
nchiziqie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevetlerilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Tatiana SCALSCHI

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere"lnter Cars Piese Auto" SRL 19.07.2022 e-mail
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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-1654515171621 din 19.07.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani 
Localitate s.Recea, rl. Rîșcani 
IDNO 1007601002902 
Adresa s.Recea, rl. Rîșcani 
Număr de telefon 069141142 
Număr de fax 0256 74 2 38 
E-mail oficial  primariareceariscani@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Pleșca Daniela, 0 256 74 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.Recea, 
rl.Rîșcani  

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-1654515171621 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057697/ 
Data publicării: 06.06.2022 

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

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

 Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
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) 1 665 404,55   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/21057697/
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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 20.06.2022, ora 08:30), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea 

operatorului economic 
             IDNO Asociații/administratorii 

1. SA”Drumuri-Rîșcani” 1003602009760 Trestian Valerii 
2. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
3. 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 
SA”Drumuri-

Rîșcani” 
SA”Drumuri 

Bălți” 
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 

Certificat de 
înregistrare / Extras / 
Decizie 

prezentat prezentat prezentat    

Licența neprezentat prezentat prezentat    
Grafic de executare nu corespunde prezentat prezentat    
Declarație privind 
conduita etică 

prezentat prezentat prezentat    

Informații despre 
ofertant 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind 
expiriența similară 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind 
dotările, utilajul 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind 
personalul 

prezentat prezentat prezentat    

Informații privind 
asocierea 

prezentat prezentat prezentat    

Avizul de participare prezentat prezentat prezentat    
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat    
Garanția lucrărilor nu 
mai puțin de 3 ani 

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

- graficul de executare pe un termen de 3 luni, autoritatea contractantă în anunțul de participare solicită 
executarea 1 lună. 

- avizul de participare este eliberat pe data de 08.06.2021 cu termenul de valabilitate de 12 (doisprezece) 
luni deci la data de 20.06.2022 are termenul expirat. 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație a 
drumurilor locale din 
s.Recea, rl.Rîșcani 

SA”Drumuri-
Rîșcani”” 

1 415 569,03 1 - + 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 458 250,66 1 + + 

SRL”Primaterax-
nord” 

1 497 958,19 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 

SA”Drumuri-Rîșcani” 

graficul de executare pe un termen de 3 luni, autoritatea 
contractantă în anunțul de participare solicită executarea 1 
lună. 
avizul de participare este eliberat pe data de 08.06.2021 
cu termenul de valabilitate de 12 (doisprezece) luni deci 
la data de 20.06.2022 are termenul expirat. 

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 □               
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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) 
Lucrări de  reparație a 
drumurilor locale din 
s.Recea, rl.Rîșcani 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 1 458 250,66 1 458 250,66 1 749 900,79 

 
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  
SA”Drumuri-Rîșcani”” 24.06.2022 e-mail 
SA”Drumuri Bălți” 24.06.2022 e-mail 
SRL”Primaterax-nord” 24.06.2022 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). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SA ”DRUMURI 
BĂLȚI” 

Autohton 24 19.07.2022 45000000-7 1458250,66 1749900,79 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Valeriu GHELAN____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 
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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.     2   ___din     20.07.2022       .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Petru Rareș” 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1015620000209 
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/A 
Număr de telefon  022 51 84 53 
Număr de fax 022 51 84 53 
E-mail oficial  raresp@mail.ru, petrurares03@gmail.com  
Adresa de internet www.petrurares.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Director, Lidia Ungureanu, 022 51 84 53, 
ung_lidi@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 Lucrări de reparație în cadrul IPLT ”Petru Rareș” 
(bloc alimentar) 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655802184897 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655802184897?tab=contract-notice 
Data publicării: 21.06.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Bugetul municipal 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 214 433,33 lei 
 
 

mailto:raresp@mail.ru
mailto:petrurares03@gmail.com
http://www.petrurares.md/
mailto:ung_lidi@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655802184897
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655802184897?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655802184897?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data __06.07.2022, ora_23__:_01__), au depus oferta _4__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. DSI Construct Grup SRL 1014600043629 Sergiu Demerji 
2. Danstar Evolution SRL 1018600006831 Sergiu Hamițchi 
3. Cons Art Engineering SRL 1014600032805 Igor Ceban 
4. Trivimol SRL 1003600040745 Oleg Musteață  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

DSI Construct 
Grup SRL 

Danstar Evolution 
SRL 

Cons Art 
Engineering 

SRL 

Trivimol SRL 

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

Propunerea tehnică Prezentat  Prezentat  Prezentat  Nu corespunde 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat  
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat 

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

Devizele locale aferente ofertei Prezentat  Prezentat  Prezentat  Nu corespunde 
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat de 
înregistrare / Extras / Decizie 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat, valabil la data limită de 
depunere a ofertei 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Nu corespunde 

Cerere de participare Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei 

Prezentat  Prezentat Prezentat Prezentat 
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Garanţie pentru ofertă 2% din 
suma ofertei fără TVA 

Transfer la contul instituției 
sau Scrisoare de garanţie de la 
o bancă comercială valabilă 60 
zile din data deschiderii 
ofertelor (original) 

Prezentat  Prezentat  Prezentat  Neprezentat  

Grafic de executare a lucrărilor Prezentat  Prezentat Prezentat Prezentat 
Declaraţie privind experienţa 

similară sau  

Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate 
în ultimul an de activitate 

Confirmat prin prezentarea a 
cel putin 2 contracte de 
antrepriză executat în ultimii 3 
ani cu o valoare egală sau mai 
mare decât 75 % din valoarea 
viitorului contract și 
prezentarea procesului-verbal 
de recepţie la terminarea 
lucrărilor sau valoarea 
cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an (pentru 
anul 2021) să fie egală sau mai 
mare decât valoarea viitorului 
contract și procesele-verbale de 
recepţie la terminarea 
lucrărilor, semnat și ștampilat 
de către operatorul economic 

Prezentat Prezentat Prezentat Nu corespunde 

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

Prezentat  Prezentat  Prezentat  Prezentat  

Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului, 
inclusiv diriginte de santier 
pentru toate domeniile 
solicitate în caietul de sarcini  

Prezentat Nu corespunde Prezentat Nu corespunde  

Aviz pentru participare la 
licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanţie de bună execuţie a 
contractului 
10% din suma contractului. 
Transfer la contul instituției sau 
Scrisoare bancară pregătită din 
timp și prezentată fizic în ziua 
semnării contractului 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat 

Lista subcontractanţilor şi 
partea/părţile din contract care 
sunt îndeplinite de aceştia 

Prezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Informaţii privind asocierea Prezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 
Angajament terţ susţinător 
financiar 

Prezentat Neprezentat  Prezentat  Neprezentat 
Angajament privind susţinerea 
tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de 
operatori economici 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 
Declaraţie terţ susţinător 
profesional 

Prezentat Neprezentat  Prezentat  Neprezentat 
Cifra de afaceri medie anuală în 
ultimii 3 ani 
Egală sau mai mare decât 500,0 
mii lei 

Prezentat  Prezentat Prezentat Prezentat  

Raportul financiar, Copia 
raportului financiar pentru anul 
2021 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
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Certificat despre atribuirea 
contului bancar 

Prezentat  Prezentat  Prezentat  Prezentat 
Extras din contul curent bancar 
despre disponibilitatea de bani 
lichizi, sau certificate de linie de 
credit din ultimele 2 zile din data 
limită de depunere a ofertei, în 
valoare minimă de 500,0 mii lei 

Prezentat Prezentat Prezentat Neprezentat  

Perioada de garanție a lucrărilor 
(min 5 ani) 

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 

Lucrări de 
reparație în 
cadrul 
IPLT ”Petru 
Rareș” 
(bloc 
alimentar) 

DSI Construct Grup 
SRL 

852360,33 + + + 

Danstar Evolution 
SRL 

935309,15 + + + 

Cons Art 
Engineering SRL 

945098,54 + + + 

Trivimol SRL 1104181,37 - - - 

* 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 

11.07.2022 DSI Construct Grup 
SRL 

1. Prețul scăzut (oferta prezentată este 
mai mică de 85 % din valoarea estimată, 
conform art. 70, alin. (2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 

2. Justificarea cheltuielilor la p.22 (cod 
CF52B) din compartimentul 2-1-1, 
formularul 7; 

3. Justificarea volumului la p.61 (cod 
CF57A) din compartimentul 2-1-1, 
formularul 7; 

4. Justificarea cheltuielilor pentru 
materialele din compartimentul 2-1-1 p. 
30-34, formularul 3; 

5. Justificarea cheltuielilor pentru 
materialele din compartimentul 2-1-2 p. 
14-17, formularul 7; 

6. Justificarea cheltuielilor pentru 
materialele din compartimentul 2-1-3 p. 
20, formularul 3; 

Operatorul economic a expediat 
scrisoare de justificare nr. 3/22 
din 12.07.2022, în care a 
argumentat pozițiile indicate de 
către autoritatea contractantă, 
răspuns care a fost acceptat de 
către grupul de lucru. 
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7. Justificarea cheltuielilor pentru 
materialele din compartimentul 2-1-3 p. 
41, formularul 3; 

8. Justificarea cheltuielilor pentru 
materialele din compartimentul 2-1-3 p. 
53, formularul 3 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Danstar Evolution SRL Preț majorat 
Cons Art Engineering SRL Preț majorat 
Trivimol SRL Preț majorat 

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) 

 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reparație în 
cadrul IPLT 
”Petru 
Rareș”, bloc 
alimentar 

DSI 
Construct 
Grup SRL 

Conform 
caietului de 
sarcini  

852360,33 852360,33 1022832,40 

 
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  

DSI Construct  Grup SRL 13.06.2022 e-mail 
Danstar Evolution SRL 13.06.2022 e-mail 
Cons Art Engineering SRL 13.06.2022 e-mail, viber 
Trivimol SRL 13.06.2022 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: 

Întreprinde
rea: 

Numărul 
și data 

Cod CPV Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

contractului/ 
acordului-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

contractului/acor
dului-cadru 

DSI 
CONSTR

UCT 
GRUP 
SRL 

Cu 
capital 

autohton 

  
1
6 20.07.2

022 
452000

00-9 

 

852 
360,
33 

1 
022 
832,
40 

31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARB DB SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nг. Э\ di, ,tt,oT. Rох9-

I. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

II. Datc сu privire la рrосесlurа de achizi{ic:

ПI. f)irte ctl privire Ia contracttIl de achizitie/acorclul-cadru:

Dепumirеа autorit5tii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinйu
IDNo i0136010000495
Adresa str. Tiraspot l l/1
Numйr de telefon 022-8б8_1 30
E-mail oficial achiziti i @i gp. gov.nT cl ;

Adresa de iпtеrпеt wц,w.politia.nld
реrsоапа dc contact
(п,tlttt,e, рrеп.uпl,е, lel еfЬп, е-m ai l )

Victoria I.upan, 022-868-265,
vi сtогi а. l upari(D,i gp. gov. rnd

Tirlul procedurii de achizitie Licitatie r]cschisl
obiectuI achizitiei llaгtie А4
Cod СРV з 0 1 00000-0
vаIоаrеа estimatй а achizitiei l 900 000,00
Nr. Ei link-ul procedurii (se t,ct iпclicct сliп сасlrul
р о r t al u lu i gLtl) е r п,аlп е п, l al, ll.,l t, л,у. rrl. l t: t l t l с t,, к t l t:, п ф

Nr: ocds-b3wdp 1-MD -|649424841 01 1

Link:
lrttps ://rntender. gov.md/tcrrdeгs/ocds-
ЬЗwdрl-МD-
1 649424841 0 1 1 ?tab-colrtгact-notice

Data publiciirii anuntului de participare о8,04,2022
Data (datele) ;i referin{a (referin{ele) publicirilor
апtеriоаrе iп Jurnalul oficial al uniunii
Вurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se
rеfеrй апuп{чl respectiv (dupd caz)

Nu se aplici

TipuI contractului de achizi{ie/acorduIui-cadru Br"rtlltгi

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Еurопепе

Nu

Sursа dc finan{are I}trgct cic stat

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

1\.05.2022

l)enulrrirea опеrаtоruIui econonric Оzсг Gгоr-rгl S.R.L.
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdrч

Nr: 59-BN
Data: 2().05.2022

vаlоаrеа ctlntractului dc achizitic/acorclttlui-
cirdru

Iliгi TVA: 1 755 000.00
Ilrclltsir,'I'VA: 2 106 000.00

Теrmсп de r,:rlirbilit:rte з1.12.2022
теrmеп de executie - la sediile subdivizir"rrriloг

sltbordonate IGP сопf'огm anexei, irr
сlссuгs dc 45 zl|e, asurTirrdu-Ei toate
гisсtrгilе ;i toate chelttrielile саrе iпtегчit-t
it-l lэгосеsul trапspоrtirii Br"rrrurilor:



- la conranda Beneficiarului, ре
рагсursr:l anr:lui 2022 la sediul
Cr"rrrrpйrйtoгulr,ri (rпuп. Chiqinйu. stг.

Octaviar. Goga 33) in dесurs de 5 zilc,
asumAndlt-si toate riscLrrilc Ei toate
cheltuiclile саrе it-tteгvitl itl ргосеstll
trапsрогtiri i l]r-rlruгi lог.

Iч. Date cu рriчiге la modilicirilc neccsal.e а fi efectuate:

Tipul mоdifiсйrilоr м iсsсlгагса r,аlогi i cot,ttгacttll Lti

Теmеiul juridic Itl соtllЪгtllitаtе cr.r ргечеdсгilе tlrt.76 alin. (7)
pct.2) din Legca Ilг. 1З112015 ргiчiпd
achizitiiIe plrblice, qi апumс - ,,t-nodillctlгea а
dcverrit t-tсссsаrй it-l urt-l,tat ltпог ciгct_tt,llstatrte рс
саrе о atltoritate contгactanti саrе ac{ior-reazй
cu cliligcIlfi rrtr аr fi putrrt sй le рrсчаdё",
,,mосliliсагса llLl аГесtеzrzi паtttга gепеrаlй а
сопtгасtului" ;i ,,сгсstсгсtl pгelulr"ri llll
dcpДqc;tc 15% din чаlоагсаl contгztctltlui de
ас h i zi 

1 
i i р Lr Ь l i ссlасо гd r"r l Lr i -carcl гr.t i tr i 

1 
i t'r l ".

Сiгсulага Mirlistcrr-rlui Irirlarrteltlг tlг.1 з-09l94
dtп 14.04.2022

Сrеqtеrеа pre{uIui iп urm2l In<ldificйrii
(сlщld caz)

Nu sc aplicЁr

Modificarea anterioarб а contractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (duрd caz)

Nu sc aplic5

Alte informa{ii relevante

V. Dсsсгiегс:t acIrizi{iei iltrrinlc ;i dullri lnotlificare:

[Jгrllагс а dеslЪqLrгйгii ргоссdttгii clc achizilii ptrblicc rlг. ocds-b3wdpl-MD-16494248410l1 din
08.04.2022 ргiviпс1 aclriziliorlaI,ca hiгtiсi А4, сопfurr-п clcciziei Grr-rplrltri dc luсгtt pelrtru achizitii al
IGI), ctltl-lpanici ,,Оzег GroLtp" S.R.L. i s-a atribLti1 cotllractul пr. 59-BN din 20.05.2О22, iп чаlоаге
tоtаlй de 2 10б 000,00 lei inclr-rsiv l'VА.

IIl сопГоrпritаtе ctl ргечсdсгilе cotltгztctt-talc, ,,Оzег Gгоuр" S.R,L, аге obliga(ia de а liчrа Ьuпr-rгilе,
dr"tpй ctttll uгmеаzб:

- la secJiilc subclil,izitrIliloг sLtboI,cl<lrlatc IGP coIl[bгt-t-l aI-texci, itl dесltгs clc 45 zilc, irsut,tlirldu-si
totttc гisct-tt,ilc;i 1oiite chcltLricli]c cal,c itltcгr,irl irl llt,tlccsttl 1гапsllогtiiгii I}Lrnrrгiloг;

- la ctllllzlllcla I]cncIlciaгrrILri, рс ;laгcltt,sltl atlLrllti 2022ltl scclitrl СJr-ttll1litгirlсiгr_tlui (tlluп. ChisirliLr,
stг. ()ctavian Goga З3) iп dссttгs сlс 5 zile. asurnAndu-Ei toatc гisсuгilе qi toate clleltLrielile саге iпtсгчiп
in ргосеsr_rl tгаtrsllоrtiiгii Btrllr,rгilclr,.

La dirta cle 09,06.2022,,^()т,еr СгоLtр" S.R.L. а liчгаt сiоаг 460 сlс pachclc dc hiгtiс А4.
Дstt'сl, la clata с|с 22.06.2022. 1lгirl sct,isilitгc;t rlг.jrll9-2j92. Diгсс[iа logisticir а solicitat liчгагеа

hАгl-iсi А4 clcstirlatc pctrtгlt Itlspccttlt,aILrl (iсrlсгаI al I)cllitici ill clccLtt,s с]с 5 zilc. Оzсг Gгоr,rр S.R,I-. la
clala dc 22.06.2022, ога 20:58 а cotlIlгt-tlt-tt ргiп poglit clectгot-tici гсссрliоrlаrса ziccsteia.

'l'otilcitttit, la data de 04,07.2022, ргilr sсrisоаrеа rrг.9445, ,,Оzеr Gгоulэ" S.R.L. а in{brrTat
аutогitаlса cotrtгactatltй precut,l-t ci va liчга lIiгtia А4 pArrё la data de 11.О7.2О22.

Sr:bsecvctlt, cortrpania ,,Ozcl" Gгоttр" S.R.L. а 1ost contactatб de t-lсспuпlсгаtс огi de сйtrе qeful
Diгес[iсi logisticir petrtгlt.1 l]гogllozii t-tt-t tсгt-tlсI,t dc liчгаlс, insё de fiесагс clatit teгI-t,lc1,1ul ега at-tlаnat
1lirtd irlvocatc сlilЬгitс tllotivc.

DLrpi rrliсЕогагеа contractltllti, аLttогitаtса соt,ttгztсtаtllй vit avea posiLrilitatca si irlitieze de rrгgerr{i
РГОСеСlr,tгаt de ссlпtгасtагс а hiгtiсi Д4 саrгс tlLt а lbst liчгаtir si sa аsigLtгс ctlt-ttit,tt-titatea ргоссsсlог
institu!iorlalc.



VI. I)cscrierea circunrstalltelor сагtl atr {?ictlt псссsаг:i motlil'icarca:

La c]ata dc 1_5.07.2022. aLrtoгitalca colltгactalltzl а [bst irlIогrl.аti tlc сittl,с..Оzег (iгоtt1.1" S.R.L.
сlеsрге ltrptLrl ci ссltltгасtul tlu poatc [i cxccutat c]irl rnotiv сi соrпрапiа clc logisticй саге uгпlа si
asigLlrc liчгагеа Ьutrurilог nll ýi-a indcplirrit obliga{irrnile asumate,

АstlЪl, ,,Ozer Grоuр" S.R.L,. а solicitat геziliегеа cotrtгactultti пг.59-ВN din 20.05.2022,

VII. Ilezultatele ехаmiпiгii:

irl baza dccizici gгLrpLrlLri clc luсгLt clc rпосlifiсаге а corltгactLrlLli de achizi{ieiacoгclLllLri-caclгLr пг.9l cliIl lB.07.2022
а {Ъst illcIleiat асогdtll adiЦiorlal ргiчirld tпiсqогагса cotltгactLtlLli llг.59-ВN сliп20.05.2022,

Denumire operator
economic

intreprinderea: Nr. qi data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modific5rilor
(duрй caz)

F'irrii ]'VА Inclusiv
тчА

Оzсг Gгоutl S.It.l.. Cu capitai stlcial l 1в 0l 2о22 1 122 708^00 2 06] 249,60

Vicellresctlintclc grtl ;ltllui de luсrrt :

д lехаtlсlгtr GANACI LJC
(Д|ttпtе, l'rспttпtе) (Se пt пiil ttra)

ДgеtlIiсt ,4c:hiz,iIii Public:a: tпttп. Сhi,siпйLt, ,1,rl,ч. llitlce,lll, jJ,, tel.; 022-820-703;
е- пl а i l : Ь а р(ti)t е п cl еr, gr ll,. lп cl ; yt,lt,l,t,. l е п cl ч,. gr л,. t п cl
Дgсп|iсt Nч!illпчlй реп!rlr Srlltt!irltlat,ett ('опlа.sltt!iilог: ]l1tt11. Сhi,уiпriч, bcl. Stefhп
б52,./uх: 022-820-б5l;е-пtаil: соtllе.slсtlii([i)сttt,sс:.пtсl; y,ll,ll,.cttlsc.m(l

15 \.л r\
: t sEcTlA \iа
: l AcHlzlTll l:E
0N:В20-728; _ /ёо',

@flф-# tel, . ()2 2 -l]2 0-



х,.-У{ ai^

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice п

lo р , ,&on&

дsепtiа Nationalй ntru sйnйtate publicй

mun. chisinйu
l018601000021
str. Gh. Asachi, пr. 67А
022\574519

www.ansp.md
l'e гs tl lt tt а de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, Chiper Natalia
c-mail,

пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri пLicitalie deschisa
пАltеlе: ГIпdiсаti

вчпчri п servicii п LucrЁri гl

consumabile(seruri.tulpini de rеfеri
33600000_6

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 5 186662З95

lic/tenderi2105 825 7/

пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https://ansp.md/wp-
content/upl oads l 2022 l0 l /Planul-de-achi ziti i -

2022.рdГ

лАсоrd-саdru пsistem dinamic de
"chizitieпLicitatie electronicй nCatalog electronic

пВugеt de stat; пBuget CNAM; пВugеt
пSursе ехtеrпе: пАltе surse: flпсliсаti

l)спulпirса autoritгltii сопtrасtапtе

l_.q!з]ц4!9
IDNo

Nuпritr dc tcletbn
Numitr de fax
[,--llrail oticial
.\drcsit de iltternct

2, Date сч рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

'l'illul prtlcedurii de atribuire aplicate

l)гtlccd url de achizitic repetitt:i
'l'ipul obiectului сопtrасtчlui de achizitie/
actlrdului-cadru
()biectul achizi

Ilхрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
ctplic,arii allor proceduri decdt licitatia
ctasc,his(t

l)rосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
tl<l t, t al ul ui guуеrпаmепtаl wyt tn,. lllt епdеr. gоv. mсl)

l'll tlrl rtrrа d е ach izit ii р u blice utilizatri

l'rocedurir а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritйlii contractante

,\пчп{ de inten(ie publicat iп ВАР (clttpci cct:)

l-clrrrici ;i instruInente sllccilice de trtribuire
(duрёt caz
Sursа de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA) 746120,00 lei

CNAS;

/achizitii
Dala :15.06.2022
п achizitii.md; п e-licitatie.md; п .md

Data:
Link-ul:



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа ýuccintE а solicitirii de clarificare
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificйri operate iп documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modificйrilor
I'ublicatc in BAP/alte mijloacelor de
informare (dtlpd caz
'I'crmcn-limit:i de dсрuпеrе si deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. РАпi la termenuI-Iimitй (data _03.07.2022, оrа 10:00), аu depus oferta 4 ofertanti:

Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asociatii/
administratorii

"GBG-MLD" SRL 100360011,7582 CEAICOSCHI TUDOR
,,Sanmedico,, SRL 0951б10892430 GOREACII VITALIE
"IM Весоr "SRL 09б 1 607540660 BEZER IURIE
SС"Imunotehnomed"SRL 1 0026000 l 2565 TATIANA TRILI

r.N

1.
)
3.
4.

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

Dепumirеа о torului economic
Dепumirе document SC"Imunotehnomed"SRL"IM Весоr "SRL

Documentele се constituie oferta
е уа сопsmпа п: 'at, пе, пtаt, п1l с

uпеrеа tehnicб prezentat prezentat prezentat ntat
tlnerea financiar5 prezentat prezentat pгezelrtat tat

АЕ preZentat prezentat prezentat t

Эаrапliа pentru oferta
'dupd caz)

prezentat prezentat prezentat preZentzlt

rý
I

DU
Gаrа
(,

DUдЕ
Сеrеrе de раrtiсiраrе (anexa пr. 7)
Specificatii tehnice (апеха пr.22)
Specificatii de рrеt (anexa пr. 23)
llaport financiar pentru anul

р_Е99d9ц!
Gаrап[iа Ьапсаrё pentru оfеrtё
l:хtrаs de inregistrare а

Dосчmепtе de саlifiсаrе
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

prezentat

rеzепtаt

iпtrерriпdеrii emis de Agenti
prezentat

"GBG_MLD"
SRL



sегчiсii publice

certificat de аtriьчirе а contului

ьаtlсаг, eliberat de Ьапса
de{irrйtoare.

prezentat prezentat prezentat prezentat

сегtitlсаt de еfесtuаrе sistematicд
а plйtii irnpoziteloг, сопtriЬuliilоr

prezentat prezentat prezentat prezentat

Actul саrе atesta dreptul de а livra
butl ttгi/l ttсrаri/sеrчiсi i

prezentat prezentat prezentat prezentat

сегtifiсаt de calitate pгezentat prezentat prezentat ntat
'l'eгttleltttl de valabilitate restant а
ьtttlttгilог la tnomentul liчririi

prezentat prezentat prezentat prezentat

Dесlаrа{iе din раrtеа ofertantului
рriп саге gаrапtеаzб рrеzепtагеа
tпоstrеlоr iп decurs de 5 zile de la
solicitaгea beneficiarului, репtru а
tl testate calitatea produsului cu
tnaterial de rеfегiп{ё,iп cazul iп
саге l11,1 va fi demonstrati calitatea
ргоdusului оfеrtа ча fi respins6.

preZentat prezentat prezentat prezentat

(Iп.|Ьrmа!iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdiса tп сопfоrmitаtе cu сеriпУеlе diп
сltлсumепlа!iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
с,апd dосuплепtul aJbst prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

'l. lпl'оrпrа{iа privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

l)ctl utlrireir lrltului
Dепumirеа

opcr:rtorului
ectlnomic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тVА)*

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrе
а cu сеriп{еlе
de calificare

Corespundcl,t
асч

specifica{iilc
tehnice

Lot 1. Ser polivalent anti-
Shigella (S. flexneri, S.

boydii, S. dysenteriae)

GBG-MLD SRL 11 780,00 20 buc + +

+l-оt2.Sеrапti-
Sh i gel lаf'lехпеri I-V I,

Сгuр 3(4), 6, 7 (8)

GBG-MLD SRL 1 
,16,7,00 З buc +

,,Sanmedico,, SRL 6 з30,00

Lot 3. Ser anti-Shigella
flexneri l

GBG-MLD SRL з 050,00 5 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL 10 550,00

Lot 4. Ser anti-Shigella
flexneri ll

GBG-MLD SRL з 050,00 5 bLrc + +

,,Sannredico,, SRL l0 550,00

Lot 5. Ser anti-Shigella
flexneri lll

cBG-MLD SRL з 050,00 5 buc + +

,,Satrrnedico,, SRL l0 550,00

Lot 6. Ser anti-Shigella
flexneri lv

GBc-MLD SRL 3 050,00 5 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 10 550,00

Lot 7. Ser anti-Shigella
flexneri v

cjBG-MLD SRL 2 440,00 4 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 8 440,00
+Lot 8. Ser anti-Shigella

flexnerivl
GBG-MLD SRL б l0,00 1 buc +

,,Satrmedico,, SRL 2l l0,00
Lot 9, Ser anti-S. flexneri
grчр 3,4

GBG-MLD SRL 7 600,00 l0 Ьцс + +

,,Santnedico,, SRL 2l l00,00



Lot 10. Ser anti-S. flexneri
grup 6

GBG-MLD SRL з 050,00 5 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 10 550,00
Lot 11. Ser anti-S.
flexneri grup 7,8

GBG-MLD SRL 2010,00 3 buc + +

,,Sanmedico,, SRL б зз0,00
Lot 12.Sеr anti-Shigella
dysenteriae polivalent 1,

?-, з,4,5,6,7

GBG-MLD SRL 412з,00 7 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 14,770,00

Lc,t 1З. Ser anti-Shigella
dysenteriae polivalent 8-
12

,,Sanmedico,, SRL 10 550,00 5 buc +

t_ot 14. Ser anti-Shigella
dysenteriae monovalent

GBG-MLD SRL б l0,00 l brrc + +

,,Sanmedico,, SRL 2l 10,00

[-ot 15. Ser anti-Shigella
dysenteriae monova lent
а
L

GBG-MLD SRL б l0,00 l bLrc + +

,,Sanmedico,, SRL 2l l0,00

.ot 16. Ser anti-Shigella
lysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 2 1 10,00 1 Ьuс +

ot 17. Ser anti-Shigella
ysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 21 l 0,00 1 bLrc +

ot ].8. Ser anti-Shigel|a
lysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 2l l0,00 1 buc

ot 19. Ser anti-Shigella
lysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 2110,00 l buc

ot 20. Ser anti-Shigella
ysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 21 10,00 1 buc +

ot 21. Sеr anti-Shigella
lysenteriae monovalent

Sanmedico,, SRL 21 l0,00 1 buc +

22. Ser anti-Shigella
эпtеriае monovalent

Sanmedico,, SRL 21 10,00 l buc +

ot 23. Ser anti-Shigella
ysenteriae monovalent
0

Nici о оfеrtё

ot 24. Ser polivalent
nti-Shigella sonnei phase
ll

GBG-MLD SRL 5 750,00 l0 Ьuс + +
Sanmedico,, SRL 21 100,00

ot 25. Sеr polivalent
nti-Shigella boydii tip 1-7

GBG-MLD SRL 660,00 l buc + +
Sanmedico,, SRL 2l l0,00 l

ot 26. Sеr polivalent
nti-Shigella boydii tip 8-
2

GBG-MLD SRL 660,00 l buc + +

reparate diagnostice
entru salmonella
t 27. Ser anti-
Imonel|a polivalent

GBG-MLD SRL з0 090,00 59 btrc + +

t.

d
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dy
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Lo

dy
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Lo

dy
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Lo
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Lot
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pentru
Lot
SaIt



дt}сDЕ
Lot 28. Ser anti-

Salmonella polivalent

8rupe rаrе

GBG-MLD SRL 5 500,00 l0 buc + +

Lot 29. Ser anti-
salmonella monovalent о

GBG-MLD SRL 2 4,15,005 5 bLrc + +

IM Весоr SRL 4 200,00

Vi ,,Sanmedico,, SRL l0 500

L;t зо. S", *Ё
salmonella monovalent
о2

GBG_MLD SRL 1992,00 4 buc + +

,,Sannredico,, SRL 8 400,00

lot зrsеr апь
salmonella monovalent
о4

GBG-MLD SRL 13 920,00 29 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL 60 900,00

Lot 32. Ser anti-
salmonella monovalent
о5

GBG-MLD SRL 5 280,00 l l bLrc + +

Lot 33. Ser anti-
salmonella monovalent
о6,14

CBG-MLD SRL l 992,00 4 buc + +

,,Sarrmedico,, SRL 8 400,00

Lot 34. Ser anti-
salmonella monovalent
о7

GBc-]\1LD SRL 4 482,00 9 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL l8 900,00

Lot 35. Ser anti-
salmonella monovalent
о8

GBG-MLD SRL з 360,00 7 buc + +

,,Sant-nedico,, SRL l4 700,00

Lot 36. Ser anti-
salmonella monovalent
о9

CBG-N,,ILD SRL l4 400,00 З0 brrc + +

,,Sanmedico,, SRL бз 000,00

Lot 37. Ser anti-
salmonella monovalent
о3,10

Nici о оfегtб

Lot 38. Ser anti-
salmonella monovalent
о14

GBG-MLD SRL 1 545,00 З buc + +

Lot 39, Ser anti-
salmonella monovalent
о16

GBG-MLD SRL 480,00 l buc + +

,,Sanmedico,, SRL 2 100,00

Lot 40. Ser anti-
salmonella monovalent
о17

cBG-MLD SRL 480,00 1 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 2 100,00

Lot 41. Ser anti-
salmonella monovalent
о12

Nici о оfеrtё

lГцz. и.оr,tь
salmonella monovalent о
6,7

Nici о оfеrtб

Lot 43. Sеr anti-
salmonella monovalent
о10

CBG-MLD SRL 1 920,00 4 Ьuс + +

Lot 44. Ser anti-
salmonella monovalent

cl]G-MlLD SRl. l 440,00 З brrc + +

,,Sапrпеdiсо,, SRL 6 300,00



t-ot 6

Salm

Lo

Sa

о2_

Lot
Sa lr

оа
Lot
Salt

о1
1_ot

Sa lt
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Lot
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Lot
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Lot
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Lot
Sa lt
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SuЦ
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Lot
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SaI

Lo1

Sal

Lol

2t
lt 45. Ser anti-
llmonella monovalent
25

GBG-MLD SRL 482,00 1 buc + +

ot 46. Sеr anti-
almonella monovalent
)1

Nici о oferta

ol 47. Ser anti-
almonella monovalent
)3

Nici о оfеrtй

lt 48. Sеr anti-
rlmonella о factor
].0,15,19 (gruр Е)

GBG-MLD SRL 2 060,00 4 buc +

.ot 49. Ser anti-
ialmonella monovalent
)44

GBG-MLD SRL 1 030,00 2 buc +

ot 50. Ser anti-
almonella O6,L4,24,25

Nici о оfеrtй

t 51. Ser anti-
lmonella Няр

,,Sanmedico,, SRL 2б 000,00 4 buc +

t 52. Ser anti-
lmonella Ht

GBG-MLD SRL l 695,00 3 buc + +

,,Sanmedico,, SRL б 300,00
ot 53. Ser anti
almonella Hk

GBG-MLD SRL 2 260,00 4 buc -L +

,,Sanmedico.. SRL 8 400,00
: 54. Ser anti-
monella Нр

GBG-MLD SRL 2 260,00 4 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 8 400.00
+ot 55. Ser anti-

almonella Hz

GBG-MLD SRL 1 695.00 3 buc +

,,Sanmedico,, SRL 6 300.00
ot 56. Ser anti-
almonella Н z24

GBG_MLD SRL l 695,00 З buc + +

,,Sanmedico,, SRL бз00,00
ot 57. Sеr anti-
almonella Hz10

GBG-MLD SRL 1 695,00 З buc + +

,,Sanmedico,, SRL 6300,00
+: 58. Ser anti-

monella Hz].3

GBG-MLD SRL 2260,00 4 buc +

,,Sanmedico,, SRL 8 400,00
ot 59. Sеr anti-
аlmопеllа Hz15

GBG-MLD SRL l 755,00 3 buc + +

t 60. Sеr anti-
lmonella Hu

GBG-MLD SRL 1170,00 2 buc
,,Sanmedico,, SRL 4 200,00

t 61. Sеr anti-
lmonella Hw

GBG_MLD SRL 1130,00 2 buc + t
+

,,Sanmedico,, SRL 4 200,00
62. Ser anti-
nonella Нх

GBG-MLD SRL 565.00 1 buc +

,,Sanmedico,, SRL 2100.00
t 63. Ser anti-
lmonella Hf

GBG_MLD SRL 1695,00 3 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL б300,00
t 64. Ser anti-
lmопеllа Нzб

GBG-MLD SRL 2з40"00 4 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 8400,00
t 65. Sеr anti-
Imonella Н2

GBG-MLD SRL 2925,00 5 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 10500,00
t 66. Ser anti-
lmonella Н5

GBG-MLD SRL 2 825.00 5 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL 10500,00
t 67. Ser anti- GBG-MLD SRI. 2260,00 4 buc + +



salmonella Нб ,,Sanmedico,, SRL 8 400,00
L"t бS. S.r. *,tr
salmonella Н7

GBG-MLD SRL 2 380,00 4 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 8400,00
Lot 69. Ser anti-
salmonella Hi

GBG-MLD SRL l5 255,00 27 Ь!с + +

,,Sanmedico,, SRL 56 700.00
Lot 70. Ser anti-
salmonella Нr

GBG-MLD SRL 2 825.00 5 Ьuс + +

,,Sanmedico,, SRL 10 500,00
Lot 71. Ser anti-
Salmonella Hgm

GBG-MLD SRL 14 625,00 25 Ьuс + +

Lot 72. Ser anti-
salmonella Heh

,,Sanmedico,, SRL 6 з00,00 3 buc +

Lot 7з. Ser anti-
salmonella Непх

Nici о оfеrtй

Lot 74. Sеr anti-
SalmonelIa Henz].5

Nici о оfеrtй

Lot 75. Ser anti-
salmonella Н enz

Nici о оfёrtй

Lot 76. Ser anti-
salmonella monovalent
H:z35

GI]G-MLD SRL 585,00 1 buc

Lot 77. Ser anti-
Salmonella Н z29

(iBG-MLD SRL 2 340,00 4 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 8400.00
Lot 78. Ser anti-
salmonella Hf

GBG_MLD SRL 1 695,00 3 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 6 300,00
Lot 79. Ser anti-
Salmonella Нg

GBG-MLD SRL 5 265,00 9 buc + +

Lot 80. Ser anti-
salmonella Hlv

Nici о оfеrtй

Lot 8]". Ser anti-
salmonella Hlw

Nici о оfеrtй

Lot 82. Ser anti-
salmonella Hm

GBG-MLD SRL 7 з45,00 13 Ьuс + +

,,Sannredico,, SRL 27 300,00
Lot 8З. Ser anti
salmonella Hs

GI]G-MLD SRL 3 5l0,00 6 buc + +

,,Sanmedico,, SRL l2 600,00
Lot 84. Ser anti-
salmonella На

GBG_MLD SRL 3 955,00 7 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 14 700.00
Lot 85. Ser anti-
salmonella Нь

GBG-MLD SRL 3 955.00 7 buc + +

,,Sanmedico,, SRL l4 700,00
Lot 86. Ser anti-
salrnonella Нс

GBG-MLD SRL з 955,00 7 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 14 700.00
lutЪi S.-"t,
sаlmопеllа Hd

GBG-MLD SRL 3 955,00 7 buc + +

..Sanmedico.. SRL l4 700,00
Lot 88. Ser polivalent
anti-Salmonella оМА

GBG-MLD SRL з 5l0.00 6 buc + +

IM Весоr SRL 6 600.00
Lot 89. Ser polivalent
anti-salmonella омв

GBG-MLD SRL 3 210,00 6 btrc + +

IM Весоr SRL б б00,00
Lot 90. Ser polivalent

l anti-Salmonella НМА
GBG_MLD SRL l 170,00 2 buc + +

IM Весоr SRL 2 200,00
ЙtТ S"r. p"lirr.l".t
anti-salmonella Нмв

GBG-MLD SRL l 755,00 3 buc + +

IM Весоr SRL з 300,00
Lot 92. Sеr polivalent IM Весоr SRL 4 400.00 4 Ьuс + +
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anti-Salmonella HMD
Lot 93. Ser polivalent
anti-Salmonella Н 1

tot 94. Ser polivalent
anti-Salmonella Н G

Lot 95. Ser anti-
Salmonella Н 1,2

Lot 96. S.r. ,nti-
Salmonella Hgst
Preparate diagnostice
pentru Е. coli
Lot 97. Seruri anti Е. coli
ок EPEс/VTEс/STEс
Lot 98. Sеruri anti Е. coli
enteropatogen (ОК О
Pool 2 ЕРЕС) polivalente
Lot 99. Seruri anti Е. coli
ОД g j9ЦЭl!E9
Seruri pentru

/virusuri
Lot 100. Seruri pentru
tipizarea poliovirusurilor
tip 1, tip 2, tip 3
t-ot 101. Seruri pentru
tipizarea
cnterovirusurilor Есно
Coxakie
Lot ].02.Ser diagnostic
monovalent pentru
botulism tip А
l;t 1О3^Sеr diagnostic
monovalent pentru
botulism tip В

Lot 104. Ser diagnostic
monovalent pentru
botulism tip С
a"t 1O5^S"r. d'"g"."l.
monovalent pentru
botulism tip Е

tot 106. Sеr diagnostic
monovalent репtru
botulism tip F

Lot ЮZ. Oirenosticum
eritrocitar репtrч tifos
t xantimatic,
Reactia de hemag|utinare
paSlya

5еrчri pentru V. cholerae
t-ot 108, Sеr anti-V.
cholerae/Ogava
Lot 109. Ser anti-V.
cholerae/lnaba

GBG-MLD SRL
IM Весоr SRL
GBG-MLD SRL
IM Весоr SRL
GBG-MLD SRL

IM Весоr SRL

IM Весоr SRL

Nici о оfеrtй

Nici о ofertd

Nici о ofertй

Nici о оfеrtй

Nici о ofertй

Nici о oferta

Nici о оfеrtй

Nici о оfеrtй

GBG-MLD SRL
anmedico,, SRL

GBG-MLD SRL



Lot 110. Sеr anti-V.
cholerae О139 (Bengal)

GBG-MLD SRL 920,00 4 buc + +

Sanmedico,, SRL l4000,00

Lot ].].].. Ser апti-V.
cholerae о1 (роlч)

GBG-MLD SRL 2070,00 9 buc + +

Lot 112. Ser anti-V.
cholerae RO

GBG-MLD SRL 2 5з0,00 ll buc + +

sоrчriгrеissеrъ
meninigitidis
Lot ].13. Neisseria
meningitidis ser
monovalent grup А

GBG-MLD SRL 5900,00 1 buc + +

IM Весоr SRL 6 450,00

Lot 114. Neisseria
meningitidis ser
monovalent grчр В

GBG-MLD SRL 5900,00 1 buc + +

iM Весоr SRL 6 450,00

йfт5. г.teir*ri,
meningitidis ser
monovalent яrчр С

GBG-MLD SRL 5900.00 l buc + +

IM Весоr SRL 6450,00

Lot 116. Neisseria
meningitidis sеr
monovalent яrчр W135

GBG-MLD SRL 5 900.00 1 buc + +

IM Весоr SRL 6 450,00

Lot 117. Neisseria
rTreningitidis ser
monovalent gruр Х

GI]G-MLD SRL 5900.00 l buc + +

IM Весоr SRL 6 450,00

Lot 1]"8. Neisseria
meningitidis sеr
monovalent яrчр y

GBG-MLD SRL 5900,00 l buc + +

IM Весоr SRL 6 450

Tulpinide rеfеriпtЁ

Lot 1.19. Tulpina de
rеfеri п!ё Staphylococcus
ачrечs АТсс 25923

IM Becor SRL 1500.00 5 buc + +

.,Sanmedico,, SRL l800.00
SC"Imunotehnomed
"SRL

2 772,90

Lot ].20. Tulpina de
referi пtё Sta phylococcus
aureus АТсс 29213

IM Весоr SRL 1500,00 5 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 1800.00
GBG-MLD SRL 2 390.00
SC"Imunotehnomed
"SRL

2 7]2,90

Lot 121. Tulpina de
rеfеriпtё Sta phylococcus
ачrечs NCTC 12493

,,Sanmedico,, SRL 2l60,00 6 buc + +

SC"Imunotehnomed
"SRL

з 674,97

Lot 122. Tulpina de
referintй Bacillus subtilis
A-l-cc 6633

,,Sanmedico,, SRL 2 880,00 [J bttc + +

GI]G-MLD SRL 4 б40,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

5 |02,76

Lot 123. Tulpina de
rеfеriпtЁ Bacillus сеrечs
Атсс 11778

,,Sanmedico,, SRL 2 880.00 8 buc + +

GI]G-N4LD SRI- 4 640,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

5l44,88

Lot 124. Tulpina de
rеfеriпtй Listeria
monocytogenes АТСС
19118

sc"lmunotehnomed
"SRL

6 4з5,00 12 buc +

Lot 125. Tulpina de ,,Sanmedico,, SRL 3 600,00 10 buc + +
]

9
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Lot 1

rеfеr
perfringens
Lot
reft
mе
[.o

со
х1

t.ot 1

referi
дтсс

Lot 1З7.
rеfеriпtё
pneumo
700603

Lot 138."
rеfеriпtё ]

pyogeneS

Lot
refc
к!
Lot
refc
(Mit
Cha
I_з1

Lot
refe
дт*с

Lot
refe

ра r;

178(

Lot
refe
coli
t_ot

refe
ent€

t_ot

ref

-"fеriпtё Listeria innocua
тсс зз090

SC"Imunotehnomed
"SRL

б 88з,50

+t 126. Tulpina de
'еriпtё Rhodococcu
ui АТСС 6939

,,Sanmedico,, SRL 3 600,00 l0 buc +

SC"Imunotehnomed
"SRL

6 296,55

127. Tulpina de
riпtё clostridium

'riпяепs АТсс 13124

,,Sanmedico,, SRL 3 600,00 l0 buc + +
SC"Imunotehnomed
"SRL

6 294,60

+lt 128. Tulpina de
fеriпtё Neisseria
eninsitidis Атсс 13077

SC"Imunotehnomed
"SRL

з 488,94 4 buc +

t 129. Escherichia
li bacteriophage Phi
74 (Атсс 13706-в1)

SC"Imunotehnomed
"SRL

1765,92 2 buc + +

+
t 130. Tulpina de
[еriпtё Escherichia col
сс25922

М Весоr SRL 1500.00 5 buc +

,,Sanmedico,, SRL 1800,00
GBG-MLD SRL 2 390,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

3101,48

rt 1З1. Tulpini de
fеriпtб Escherichia col
].2, NcTc 10538

SC"Imunotehnomed
"SRL

1294,02 2 buc + +

t 132. Tulpinide
ferintЁ Escherichia coli
ligula) Castellaniand
ralmers, АТСС
706(tulpinaC)

Nici о ofertЁ

rt 133. Tulpini de
fеriпtё В. pertussis
,сс 12742

Nici о oferta

t 134. Tulpinide
геriпtё viьriо
rahaemolyticus АТСС
802

SC"Imunotehnomed
"SRL

| зз6,92 2 Ьuс +

t 135. Tulpinide
'еriпtЁ Campylobacter
i Атсс зз559

SC"Imunotehnomed
"SRL

l 591,59 2 buc +

,t ].36. Tulpina de
fеriпtЁ yersinia

rte rосоl itica Атсс96 10

,,Sanmedico,, SRL 1 440,00 4 buc + +

SC"Imunotehnomed
"SRL

2 909,40

: 1З7. Tulpina de
еriпtё klebsielIa
eumoniae Атсс
]603

,,Sanmedico,, SRL l 800,00 5 buc + +

IM Весоr SRL 2 200,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

з 2з1,75

138. Tulpina de
riпtё Streptococcus
qenes АТСС 19615

IM Весоr SRL з 000,00 10 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 3 б00,00
GBG-MLD SRL 5 000,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

6 з,78,45

+: 139. Tulpina de
еriпtё Enterococcus

IM Весоr SRL 3 000.00 10 buc +

,,Sanmedico,, SRL 3 600,00

l0



faecalis АТСС 29212 SC"Imunotehnomed
"SRL

5 ззз,25

Lot ]-40. Tulpina de
referi nta Enterococcus
faecium Van А, АТСС
70o22t

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 861,4,7 2 buc + +

Lot 141. Tulpina de
rеfеriпtё Enterococcus
faecalis Атсс
194з3/Nстс 775

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 290,|2

,,Sanmedico,, SRL 1 800,00

Lot 142. Tulpina de
rеfеriпtё salm. enteritidis
Атсс 1з076

IN4 Becor SRL 3000,00 10 buc + +

,,Sanmedico,, SRL 3 600,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

5 84б,l0

Lot 143. Tulpina de
rеfеriпtё Shigella sonnei
Атсс 25931

IM Becor SRL 3000,00 10 buc + +

SC"Imunotehnomed
"SRL

5 926,05

Lot 144. Tulpina de
rеfеriпtё pseudomonas

aeruginosa АТСС 27853

IM Becor SRL з000,00 10 Ьuс + +

,,Satrmedico,, SRL з 600,00
GBG-MLD SRL 5000,00
SC"Imunotehnomed
"SRL

5 489,25

Lot 145. Tulpina de
rеfеriпtё СоrупеЬасtеrim
diphtheriae АТСС 13812

SC"Imunotehnomed
"SRL

9 592,44 11 Ьuс + +

Lot ].46. Tulpina de
rеfеriпtё
Е nterobacter/Klebsiella
aerogenes АТСС 13048

,,Sanmedico,, SRL 1 700,00 2 buc + +

SC"Imunotehnomed
"SRL

1813,50

Lot 147. Tulpina de
rеfеriпtё Sta phylococcus
аurеus АТсс 700698
hVlSA, Mu3

SC"Imunotehnomed
"SRL

l99з,29 2 Ьuс + +

Lot 148. Tulpina de
rеfеriпtа С. glabrata АТСС
2950

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 99з,29 2 buc + +

Lot 149. ТчlрiпЁ de
rеfеriпlй Listeria ivanovii
subsp. ivanoviiATCC
1911"9

SC"Imunotehnomed
"SRL

1 650,48 2 buc +

Sanmedico,, SRL 1 700,00

-lot 
rSO. Turp"" d"

rеfеriпtё Listeria
monocytogeneS Sеrочаr
4ь Атсс 1з9з2 (WDсM
0021)

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 549,47 2 buc +

Sanmedico,, SRL l 700,00

Lot 151, Tulpina de
rеfеriпtё Escherichia coli
дтсс 11775

SC"Imunotehnomed
"SRL

1 28з,10 2 buc + +

Sanmedico,, SRL 1700.00

Lot 152. Tulpina de
rеfеriпtЁ candida albicans

Sanmedico,, SRL 1 440,00 4 buc + +

C"Imunotehnomed" 2 595,84

ll



дl,сс 10231 SRL
Lot 153. Tulpina de
rеfеriпtё Staphylococcus
epidermidis АТСС 14990
(WDcM00132)

SC"Imunotehnomed
"SRL

1135,29 2 buc +

Lot 154. Tulpina de
rеfеriпtё Enterococcus
faecium NCTC 1з169
(WDcM00178)

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 468,74 2 buc +

t ot 155. Tulpina de
rеfеriп!ё Candida krusei
дтсс 6258

SC"Imunotehnomed
"SRL

1 297,92 2 buc + +

Sanmedico,, SRL l700,00
Lot 156. Tulpina de
rеfеriп}ё А. baumannii
дтсс вАА-1605 (MDR)

SC"Imunotehnomed
"SRL

1 798,29 2 buc + +

t_ot 157. Tulpina de
rеfеriп}Ё А. baumannii
NcTc 1з301 (cNP, охА-
2з)

SC"Imunotehnomed
"SRL

l 549,47 2 buc + +

t-ot 158. Тulрiпё de
rеfеriп!ё Pseudomonas
aeruginosa АТСС 9027

SC"Imunotehnomed
"SRL

l 035,84 2 buc + +

,,Sanmedico,, SRL l700.00
Lot ]"59. Тulрiпё de
rеfегiп!ё Pseudomonas
aeruginosa АТСС 15442

SC"Imunotehnomed
"SRL

l218,75 2 buc +

,,Sanmedico,, SRL 1700,00
.ot 160. Тчlрiпё de
,еfеriп!ё Staphylococcu
tureus Атсс 6538

SC"Imunotehnomed
"SRL

| 247,22 2 buc +

+-
,,Sanmedico,, SRL 1700,00

Lot 16].. Тulрiпё de
rеfеriп!ё Staphylococcu
epidermidis WDCM
00036

SC"Imunotehnomed
"SRL

I lз5,29 2 buc

,,Sanmedico,, SRL l700,00

Lot 162. Тulрiпё de
rеfеriп!ё Sta phylococcus
saprophyticus WDCM
00159

SC"Imunotehnomed
"SRL

1|з5,29 2 buc +

Lot 163. Tulpina de
rеfеriп!ё Е. coli tulpina
cN (WGs)ATcc 700078

Nici о оfепа

t-ot 164. ТulрiпЁ de
referin}5 LegioneIla
pneumophila АТСС 33156

SC"Imunotehnomed
"SRL

| з90,74 2 buc +

+.ot 165. Тчlрiпё de
сfеriп|ё Е. coliATCC
0536

SC"Imunotehnomed
"SRL

1258,92 2 buc

,,Sanmedico,, SRL 1700.00
ndicatorjchimici 9i

Lot 166. Teste chimice
externe (clasa 4),
autoadezive din seria
Гarmtest pentru сопtrоlчl
steriliz5rii cu aburi la t

Nici о оfеrtа
е

а

г
S,

12



110'С expozilia 30 min
Lot 167. Teste chimice
externe (clasa 4),

autoadezive pentru
controlul sterilizёrii cu
aburi la t 110'С expozitia
15 min

Nici о ofertй

Lot 168. Teste chimice
ехtеrпе (clasa 4),

autoadezive репtrч
controlul stеrilizёrii сч
aburi 12],'С expozi|ia 15
miп

Nici о оfеrtй

Lot 169. lndicator biologic
de sterilitate, sporide В.

atrophaeus (В. subtilis)
АТСС 9З72 pentru
evaluarea procesului de
serilizare сч аеr uscat lа t
160-180"с

Sanmedico,, SRL 12 |25,00 25 buc +

Lot 170. lndicator chimic

репtru nivelul СО2 - 5 %
Nici о оfеrtй

Lot :l"71. lndicator biologic
Geobacillus
stea rothermophillus,

репtrч ечаlчаrеа
procesului de seri|izare сч

а buri

GBG-MLD SRL 7000,00 200 Ьuс + +

Sannredico,, SRL 28000,00

Lot 172. lndicatori chimici
externi (clasa 4 сопfоrm
lSO 11140-1) autoadezive
pentru controlului
sterilizёrii 132'С expozitia
20 min

GBG_MLD SRL 7800,00 2б buc +

Lot 173.1ndicatori chimici
externi (clasa 4)

а utoadezive pentru
сопtrоlчl sterilizdrii cu aer
uscat (chimic) 180'С
expozilia 60 min

Sanmedico,, SRL 7800,00 26 buc + +

GBG-MLD SRL 7800,00

Lot 174.Test Bowie Dick Sanmedico,, SRL 20400,00 4 buc +

* iп сuzul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(lп|Ьrmаliа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Corespllпderea cu specifica!iile
lаhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,+" tп cazul corespuпderii Ei рriп ,,-" |п cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi anormal de scЙzut) s-

а solicitat:

Dirta
stllicitririi

Орсrаtоrul есопоmiс I пfЬrmаf ia soIicitatir ltezm:rtu l ritspu nsu lu i

орсrаtоrчlчi cctlntlпtic

lз

+

+



9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

l)cnumirea
sltl, sanmedico

ului economic Motivul res ii/ricscaIificirrii
]Рrеlurilе ofertei agentului economic dep69esc btrgetul autoritalii

contractante, stabilit qi documentat inairlte de inilierea рrосеdtrrii dc
achizilie publicn репtru urmdtоаrеlе loturi:
Lot 13. Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 8-12: чаlоагеа
estimati este in sumё de 3250,00 ofertantul SRL Sanrnedico а ргорtls
рrеtul de 10550,00 сееа се reprezinta З24,6Уо din чаlоаrеа estilnatй satr
сч224,6Yо mai mult decбt чаlоаrеа estimatё.
Lot 16. Sеr anti-Shigella dysenteriae monovalent 3: valoarea
estimatё este in sчmб de 600,00 ofertantr"rl SRL Sanmedico а proptls
рrеtul de 21l0,00 сееа се reprezinta З51,6О^ dirr чаlоаrеа estillralt] sarr

сч251',67Yо mai rnult decбt чаIоаrеа estimatй.
Lot 17. Sеr anti-Shigella dysenteriae mопочаlепt 4: чаlоаrеа
estimatб este in sumб de 600,00 ofertantuI SRL SanrTedico а proptls
рrеlul de 2l 10,00 сееа се reprezinta З51,6О^ din valoarea estitnatб sar_r

cu 251 ,6'7Yо mаi mult decAt чаlоаrеа estimati,
Lot 18. Sеr anti-Shigella dysenteriae mопочаlепt 5: чаlоаrеа
estimatб este in sumё de 600,00 ofeftantr,rI SRL Sanmedico а proptls
рrеtul de 21l0,00 сееа се reprezinta З51,6ОА din чаlоаrеа estitlra{it satt
cu 251 ,6'7О/о mаi mult decAt чаlоаrеа estirnatё.
Lot 19. Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 6: valoarca
estimatб este in sumб de 600,00 ofertantul SRL Sanmedico а рrор[ls
pre{ul de 2l l0,00 сееа се reprezinta З51,6Уо din чаlоаrеа estitTatД satt
сч251,6'7Yо maimult decAt valoarea estimat6.
Lot 20. Sеr anti-Shigella dysenteriae mопочаlепt 7: чаlоаrеа
estimatб este in sumб de 600,00 ofeftarltr_rl SRL Sanmedico а рг()рtls
рrеlul de 2l 10,00 сееа се rерrеziпtа З51,6О^ din чаlоаrеа estitllatit satI
сч251,67Yо maimult decAt чаlоаrеа estitnat6.
Lot 21,. Sеr anti-Shigella dysenteriae monovalent 8: чаlоагеа
estimatё este in sumб de 600,00 ofeПantul SRL SanrTedico а ргорtls
pretul de 21l0,00 сееа се rерrеziпtа З51,6О^ din чаlоаrеа estitTali satr
cu251,6'lYo mai mult decAt чаlоаrеа estimatё.
Lot22. Sеr anti-Shigella dysenteriae monovalent 9: ча|оаrеа
estimatё este in suml de 600,00 ofeftantuI SRL Sanmedico а ргtlрtrs
рrеlul de 2l l0,00 сееа се rерrеziпtа З51,6О^ din чаlоаrеа cstilnali satr
cu 251 ,6'7О/о mаi mr-rlt decAt чаlоаrеа estirnatd.
Lot 51. Ser anti-Salmonella Ilgp: valoarea estimatё este in stltlli de
2600,00 ofertantul SRL Sanmedico а рrорus рrеJul de 26 000,00 ссеа
се rерrеziпtа 1000% din чаIоаrеа estimatd sall cu 900% mai rTttlt decit
valoarea estimat6.
Lot 72. Sеr anti-Salmonella Heh: чаlоаrеа estimatё este itt stttlti dc
l950,00, ofertantul SRL Sanmedico а рrорus pre{ul de 6300,00. ссса
се герrеziпtаЗ2З,O8О/о din чаlоаrеа estirTat5 sall сu 22З,O8О/о lllai rllttlt
decAt чаlоаrеа estimat6.
Lot 174.Test Bowie Dick: чаlоаrеа estimatd este ill sLrmй de З200.
ofertantul SRL Sanmedico а рrорus рге{Lrl de 20400,00 сееа сс
reprezinta бЗ7,5ОА din чаlоаrеа estimat5 sau cu 5З'7,50/о mai rпult clecat
чаlоаrеа estimati.
Г.еlu.ii" or".tei agentului ii
contractante, stabilit 9i documentat irlainte de inilierea procedtrrii dc
achizilie publicб репtru urmёtоаrеlе loturi:
Lot97. Seruri anti Е. coli оК ЕРВСл/ТЕС/SТВС: valoarca
estimatб este in sumi de 4590,00 ofeftantul IM Весоr SRL а ргOрl,ls
pre{ul de l2З75,00 сееа се rерrеziпtа 269,610^ din чаlоаrеа estitllattl

lшБ""о.,жt

sau сu 169,61оh mai mult decAt чаlоаrеа estimatй.



S lt [. l lrl ulrrltcItnonrcd Ргеlurilе ofertei agentului economic depё;esc bLrgetul autoritatii
contractante, stabilit qi documentat inainte de iпiliеrеа рrосеduгii de

achizilie publicб репtru urmбtоаrеlе loturi:
Lot l24. Tulpina de rеfеriпtй Listeria monocytogenes АТСС
19118: чаlоаrеа estimatб este iп sumб de з600,00 ofertantul SRI-
Imunotehnomed а рrорus pretul de 6435,00 сееа се rерrеziпtа
l'78,'7sYo din чаlоаrеа estimatё sau cu 78,'750/о rnai mult dесбt чаlоагеа
estimatё,
Lot 134. Tulpini de referinti ViЬriо parahaemolyticus АТСС
17802: чаlоаrеа estimatё este in sumб de 600,00 ofertarrtul SRI-
lmunotehnomed а рrорus рrе{ul de 1ЗЗ6,92 сееа се reprezittta
222,82% dirr чаlоаrеа estimatй sаu cll 122,82% nrai nrult decAt

чаlоаrеа estimat6.
Lot 135. Tulpini de rеfеriпti Campylobacter coli АТСС 33559:
чаlоаrеа estimatб este in sumб de 1200.00 ofertantrrl SRL
Imunotehnomed а рrорus рrеtul de l 591 .59 сееа се rерrеziпtа З92 %
din чаlоагеа estimatй sau сu з2.6'7 % mai tnu|t decAt чаlоагеа estitnalir.

Lot 149. Tulpini de referin{й Listeria ivanovii subsp. ivanovii
АТсс 19119: чаlоаrеа estimatб este itr sumё de 700,00 ofcгtarltul
SRL lmunotelrnomed а рrорus рrе{ul de 1650,48 сееа се rергсziIltа
2з5,78о/о din valoarea estimatё sau cu |з5,78оh mai mult decAt

чаlоаrеа estimatё.
Lot 150. Tulpina de rеfеriпtй Listeria monocytogenes sеrочаr 4lr
АТСС 13932 (WDCM 0021): чаlоаrеа estimati este ?п sumё de

700,00 ofertantul SRL Imurrotehnorned а ргорus рrе{u| de ll549,41
сееа се rерrеziпtа 221,35Уо din чаlоаrеа estimata sau cll l21,35% mai

mult decAt чаlоаrеа estimati.
Lot 153. Tulpina de rеfеriпti Staphylococcus epidermidis АТСС
14990 (WDCM00132): valoarea estimatб este in sunrё de 700,00
ofertantul SRL Imunotehnomed а рrорus рrе{ul de 1|35,29 сееа се

rерrеziпtа 162,|8\0 din чаlоаrеа estimatб sau cu 62,18Уо mai mult
dесбt чаlоаrеа estimatб.
Lot 154. Tulpina de rеfеriпti Enterococcus faecium NCTC 13l69
(WDCMO0178): valoarea estimati este in sumi de 700,00 ofeftatltLtl

SRL Imuпоtеhпоmеd а рrорus рrе{ul de l468,74 сееа се reprezitrta

209,82Уо din valoarea estimatё sall cu l09,82Уо mai mult decAt

чаlоаrеа estimatд,
Lot 159. Тulрiпй de rеfеriп{i Pseudomonas aeruginosa АТСС
|5442z чаlоаrеа estimatё este in sumб de 800,00 оfепапtul SRL
Imunotehnomed а рrорus рrеlul de l21 8,75 сееа се rерrеziпtа
|52j4Уо din чаlоаrеа estimatб sau сu 52,З4Уо mai mult decAt чаlоагсlr

estimati.
Lot l60. Тulрiпй de rеfеriп{i Staphylococcus ачrечs АТСС 65Jti:
чаlоагеа estimatё este in sumй de 800,00, ofeпantrrl SRL
lmunotehnomed а рrорчs pre{ulde 124'7,22 сееа се reprezinta l55,9%,

din чаlоаrеа estimat6 sau cu 55,9Уо mai mult decAt чаlоаrеа estimatй.

Lot 1б1. Tulpinй de rеfеriп{i Staphylococcus epidermidis WDCM
00036: чаlоаrеа estimatб este ilr sumй de 800,00 ofertarrtul SRL
Imunotehnomed а рrорus pretul de |1З5,29 сееа се rерrеziпtа
|41,glЧo din чаlоаrеа estimatб sau cll 4\,91Уо rnai mult decAt чаlоагеаl

estimat6.
Lot 162. Tulpini de rеfеriп{i Staphylococcus saprophyticus
WDCM 00159: чаlоаrеа estimatб este ?п sumi de 800,00 oferlantLrI

SRL Imunotehnomed а рrорus pretul de |1З5,29 сееа се герrеziпtа
|41 ,91Уо din чаlоаrеа estirnat5 sau cll 41 ,9|Уо mai mult decAt чаlоагеir

estimatб.
Lot 164. Тч inir de геlъriп hila A'I'C(]



10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numйrul de loturi care pot fi

.Iustificarea deciziei de а nu atribui contractul ре

3315б: чаlоаrеа estimat5 este in sumё de 800,00, ofeftantLrl SRl,
Imunotehnomed а рrорчs pretul de 1З90,74 сееа се rерrеzitltа
17З,84О^ din чаlоаrеа estimatй sau cu 7З,84Оh mai mult dccAt чаltlагсit
estimatб,
Lot 165. Tulpini de rеfеriпfi Е. coli АТСС 1053б: чаlоагеа
estimatб este in sumi de 800,00 ofertantr"rl SRL Inrunotehnomed а

рrорus рrе{ul de 1258,92 сееа се rерrеziпtа 15'7,З'|0% din ча|оагеа
estimat5 sau cu 57,З7ОА mai mult decAt чаlоаrеа estimatd.

atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdicay i I

loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut п
costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп caclrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atrihuire, ,\с 1,()l,

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor aferente)

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor; cel mai Ьuп raporl calitate-
pret sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

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

Nl otivul rcel,:tluйrii оfеrtеlоr

14. in urmа ехаmiпЙri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

F'tlctorii de er,:rlu:rre vаlоаrеа din oferti Punctajul calculat
Denumirea torului economic 1 TotaI

Denumire factorul 1 Ропdеrеа
I)cnumire fасtоrul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic п I'otal
Denumire factorul 1 Ропdеrеа
Denumire factorul n Ропdеrеа

Modificirile operate

lб



l)elt utrrircir ltltului Dепumirеа
operatorului economic

Cantitat
eýi

unitatc
de

miisurit

Рrе{ul
uпitаr
(fйrП
тчА)

Pre{ul
total
(Iаrа
тчА)

Рrе{ч
total

(inclus
тчА,

Lot 1. Ser polivalent anti-Shigella (S.

f lехпеri, S. boydii, S. dysenteriae)
GBG-MLD SRL 20 buc 589.00 l l780.00 12,722,

Lot 2. Ser anti-Shigella flexneri
Grчр 3(4), 6,7 (8)

l-Vl, GBG-MLD SI(L 3 buc 5 89.00 116,7.00 l908.З(l

Lot З. Ser anti-Shigella flexneri l GBG_MLD SRL 5 buc 6 0.00 3050.00 з294.00

Lot 4. Ser anti-Shigella flexneri ll GBG-MLD SRL 5 buc 6 0.00 з050.00 з294.00

Lot 5. Sеr anti-Shigella flexneri lll GBG-MLD SRL 5 btrc 6 0.00 3050.00 з294.00

l".ot 6. Ser anti-Shigella flexneri lV GBG-N4I-D SRL 5 Ьuс 6 0.00 з050.00 з294.00

Lot 7. Sеr anti-ShigelIa flexneriV GBG-MLD SRL, 4 buc 6 0.00 2440,00 26з5.20

Lot 8. Ser anti-Shigella flexneri Vl GBG-MLD SRL 1 buc 6 0.00 б l0.00 65 8.80

Lot 9. Ser anti-S. flexneri grup З,4 GI]G-MLD SRL l0 Ьuс 760.00 7600.00 8208.00

Lot ].0. Ser anti-S. flexnerigrup 6 GBG-MLD SRL 5 buc б l0.00 з050.00 з294.00

Lot 1].. Ser anti-S. flexneri gruр 7,8 GBG-MLD SRL 3 brrc 670.00 20l0.00 2l 70.80

Lot 12.Sеr anti-Shigella dysenteriae
polivalent t, 2, З, 4, 5, 6, 7

GBG_MLD SRL 7 brrc 589.00 4 l 23.00 4452.84

Lot 14. Ser anti-Shigella dysenteriae
rnonovalent ].

GвG-мLD SRL l brrc б l0.00 б l0.00 65 8.8с)

Lot 15. Ser anti-Shigella dysenteriae
monovalent 2

GBG-MLD SRL l bLrc б l0.00 б l0.00 658.80

Lot 24. Ser polivalent anti-Shigella
sonnei phase l, lI

GBc-MLD SRL 10 buc 575.00 5750,00 62l0.00

Lot 25. Ser polivalent anti-Shigella
bclydii tip 1-7

GBG-MLD SRL l buc 660.00 660.00 7l2.80

Lot 26. Sеr polivalent anti-Shigella
boydii tip 8-12

GBG-MLD SRL l Ьuс 660.00 660.00 7l2.80

Preparate diagnostice pentru
salmonella
Lot 27. Ser anti-Salmonella polivalent
ABcDE

GBG-MLD SRL 59 Ьuс 5 10.00 30090.00 з2497.

Lot 28, Ser anti-Salmonella polivalent

8rчре rаrе

GBG-MLD SRL l0 bLrc 5 50.00 5500.00 5940.00

Lot 29. Ser anti-Salmonella
rnonovalent о vi

GBG_MLD SRL 5 buc 495,00 24,7 5.00 267з,00

Lot З0. Ser anti-Salmonella
monovalent о2

GBG-MLD SRL 4 buc 498.00 l992.00 2l51.36

tsбзj.ьloi эi$a-й-Б;lr"*ll,
rnonovalent о4

GBG-MLD SRL 29 lэrrс 480.00 l3920.00

Lot з2. Ser anti-Salmonella
rTlonovalent о5

GBc-MLD SItL l1 buc 480,00 5280.00 5,/02.40

Lot 33. Ser anti-Salmonella
monovalent о6,14

GBG-MLD SRL 4 buc 498.00 l992.00 2l5l.зб

Lot 34. Ser anti-Salmonella
rnonovalent о7

GBG-MLD SRL 9 buc 498.00 4482,00 4840.56

Lot 35, Ser anti-Salmonella
rnonovalent о8

GBG-MLD SRL 7 buc 480.00 3360.00 3628.ttO

Lot 36. Ser anti-Salmone|la
mопочаlепt о9

GBG-Ml-D SRL З0 Ьuс 480.00 l4400.00 l 5552.

l7
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Lot
m_q

Lot

t_

lnonova
Lot
monov

monov
L

m9
t.ot

ц9
Lot
3,-1,

t-ot

mопочаlеп
t

t.o

Lo

t_o

t-o

Lo

Lo

1-o

Lot
L<.l,t

t_tlt

t.ot

Lot
Lq!
lq1
Lq!
t-o,t

Lot
Lot
lot
Lot
mo
Lot
L9!
Lol
Lot
Ls
L9!
Lo!_

Lot
Lo!
Lot
оN
Lot
ом

t з8. Ser anti-Salmonella
эпочаlепt о14

GBG-MLD SRL 3 buc 5 1 5.00 l545.00 l668.60

ot З9. Ser anti-Salmonella
nonovalent о16

GBG-MLD SRL 1 Ьuс 480.00 480.00 5 l8.40

40. Sеr anti-Salmonella
alent о17

GBG-MLD SRL l buc 480.00 480.00 5lti.40

ot 4з. Sеr anti-Salmonella
ronovalent о10

GBG-MLD SRL 4 buc 480.00 1920.00 207з.60

-l55r'б
520J6--._

2п4's0-

ot 44. Sеr anti-Salmonella
ronovaIent о21

GBG-MLD SRL 3 brrc 480.00 l440.00

t 45. Ser anti-Salmonella
эпочаlепt о25

GBG-MLD SRL l buc 482.00 l82.00

: 48. Sеr anti-Salmone|la о factor
,0,15,19 (gruр Е)

GBG_MLD SRL 4 Ьuс 55l5.00 2060.00

ot 49. Ser anti-Salmonella
lonovalent о44

GBG-MLD SRL 2 buc 5l 5.00 l030.00 l l l2.40

tвзо.оЬt 52. Ser anti-Salmonella Ht GBG-MLD SRL 3 buc 565.00 l 695.00
t 53. Ser anti-Salmonella Hk GBG-MLD SRL 4 buc 565.00 2260.00 2440.80

2440з--0-

Г8ю;0
-l8зO.а0
lвзпьrj
Z,ю.вil
l89rц0
tтrз.ьо

t 54, Ser anti-Salmonella Нр GBG-MLD SRL 4 bLrc 565.00 2260.00
t 55. Ser anti-Salmonella Hz GBG-MLD SRl- 3 buc 565.00 l 695.00
t 56. Sеr anti-Salmonella Н z24 GBG-MLD SRL З Ьuс 565.00 l 695.00

57. Ser anti-Salmonella Hz10 GBG-MLD SRL 3 buc 565.00 l 695.00
58. Ser anti-Salmonella НzlЗ GBG-MLD SRL 4 buc 565.00 2260.00
59. Sеr anti-Salmonella Hz15 GBG-MLD SRL 3 Ьuс 5 85.00 l755.00
60. Ser anti-Salmonella Hu GBG-MLD SRL 2 buc 5 85.00 l l70.00
6]". Ser anti-Salmonella Hw GBG-MLD SRL 2 bLrc 565.00 l l30.00 1220.tl}

ы o,zo
l8зт60

62. Ser anti-Salmonella Нх GBG-MLD SRL l buc 565.00 565.00
бЗ. Ser anti-Salmonella Hf GBG-MLD SRL 3 buc 565.00 l 695.00
64. Ser anti-Salmonella Нzб GBG-MLD SRL 4 buc 5 85.00 2340.00 2527.20

ltsO.oo
30.5l.-0T

иаб,s0
2iп.т0

65. Ser anti-Salmonella Н2 GBG_MLD SRL 5 Ьuс 5 85.00 2925.00
t 66. Ser anti-Salmonella Н5 GBG-MLD SRL 5 brrc 5 65.00 2825.00
t 67. Ser anti-Salmonella Нб GBG-MLD SRL 4 Ьuс 565.00 2260.00

68. Ser anti-Salmonella Н7 GBG_MLD SRL 4 buc 595.00 23 80,00
69. Sеr anti-Salmonella Hi GBG_MLD SRL 2,7 Ьuс 565.00 l5255.00 | 647 5.40
70. Ser anti-Salmonella Hr GBG-MLD SRL 5 Ьuс 5 65.00 2825.00 305l .00
71. Ser anti-Salmonella GBG-MLD SRL 25 br,rc 5 85.00 l 4625.00 l 5 795.00

с t.Bo76. Ser anti-Salmonella
novalent H:z35

GBG_MLD SRL 1 buc 5 85.00 5 85.00

t 77. Ser anti-Salmonella Н z29 GBG_MLD SRL 4 Ьuс 585.00 2340.00 2527.20
t 78. Ser anti-Salmonella Hf GBG-MLD SRL 3 Ьuс 565.00 l 695.00 l8з0.60
t 79. Ser anti-Salmonella GBG-MLD SRL 9 Ьuс 5 85.00 5265.00 5686.20
t 82. Ser anti-SalmonellaHm GBG-MLD SRL l3 buc 565.00 7з45.00 79з2.60
t 8З. Ser anti-Salmonella Hs GBG_MLD SRL 6 buc 5 85.00 з5 l0.00 3790Jю

цzт-цо
цпТlб

84. Ser anti-Salmonella На GBG-MLD SRL 7 buc 565.00 3955.00
85. Sеr anti-Salmonella НЬ GBG-MLD SRL 7 buc 565.00 3955.00
86. Ser anti-Salmonella Нс GBG-MLD SRL 7 buc 5 65.00 з955.00 4271.40

t 87. Ser anti-Salmonella Hd GBG-MLD SRL 7 buc 565.00 з955.00 4271 .40
;t 88. Sеr polivalent anti-Salmonella
мА

GBG-MLD SRL 6 buc 5 85.00 35 l0.00 з 790.80

lt 89. Ser polivalent anti-Salmonella
мв

GBG-MLD SRL 6 buc 5з5.00 з2l 0.00 3466з0 -

tZi,].б_-90. Sеr polivalent anti-SaImonella GBG-MLD SRL 2 buc 5 85.00 l70.00

l8

tot



нмд
Lot 91. Ser polivalent anti-Salmonella

нмв
GBG-MLD SIlL 3 buc 5 85.00 l755.00 1895.40

Lot 92. Ser polivalent anti-Salmonella
HMD

IM Весоr SRL 4 buc l l00.00 4400.00 5280.00

Lot 9З. Ser polivalent anti-Salmonel|a
н1

GBG-MLD SRL 4 buc 585.00 2з40.00 2521.20

Lot 94. Ser polivalent anti-Salmonella
нG

GBG-MLD SRL 4 Ьuс 585.00 2340.00 2527.20

Lot 95. Ser anti-Salmonella Н 1,2 GBG-MLD SRL 5 buc 5 85.00 2925.00 з l59.00

rate diaяnostice pentru Е. coli
Lot 98. Sеrчri anti Е. coli
enteropatogen (ОК О Pool 2 ЕРЕС)
polivalente

IM Весоr SRL 2 buc 2680.00 5360.00 64з2.00

iot-S9. Sur*i unti t coli оК о Pool 3

ЕрЕс
IM Весог SRL 2 Ьuс 247 5.00 4950.00 5940.0()

Sеrчri pentru V. cholerae

Цt 
'ar. 

r.r rл,i-r. GBG-N4LD SRL l0 bLrc 230.00 2300.00 2160.00

Lclt 109.Ser anti-V. cholerae/lnaba GBG-MLD SRL В btrc 2з0.00 l840,00 2208.00

Lot 110. Sеr anti-V. cholerae о139
(Вепgаl)

GBG_MLD SI(L 4 buc 2з0.00 920.00 l l04.00

t.ot 11],. Ser anti-V. cholerae О1 (poly) GBG-ML.D SRl- 9 Ьuс 230.00 2070.00 2484.00

Lot 112. Ser anti-V. сhоlеrае RO GBG-MLD SI(L ll buc 230.00 25з0.00 з036.00

seruri Neisseria
Lot 113. Neisseriameningitidis sеr
rnonovalent яrчр А

GBG-MLD SRL l btrc 5900.00 5900.00 7080,00

Lot Lt4. Neisseriameningitidis sеr
monovalent яrчр В

GBG-MLD SRL l bLrc 5900.00 5900.00 7080.00

Lot 115. Neisseriameningitidis sеr
пlопочаlепt яrчр С

GBG-MLD SRL l buc 5900.00 5900.00 7080.00

Lot 116. Neisseria meningitidis sеr
monovalent яrчр W],35

GBG-MLD SRl- 1 buc 5900.00 5900.00 7080.00

Lot tt7, Neisseria meningitidis ser
monovalent grчр Х

GBG-MLD SRL l br,rc 5900.00 5900.00 7080.00

Lot 1"18. Neisseria meningitidis ser
monovalent яrчр y

GBG-MLD SRL l buc 5900.00 5900.00 7080.00

Tulpini de rеfеriпtЁ
Lot 1],9. Tulpina de rеfеriпtё
Staphylococcus aureus АТСС 25923

IM Весог SRL 5 br_rc 300.00 l500.00 1 800.00

Lot 120. Tulpina de rеfеriпtё
Staphylococcus aureus АТСС 29213

IM Весоr SRL 5 Ьuс з00.00 l500.00 l800.00

Lot tzt, Tulpina de rеfеriпtё
Staphylococcus aureus NCTC 12493

,,Sat-tmedico,, SRL 6 Ьuс з60.00 2l60.00 2зз2.80

Lot 122. Tulpina de rеfеriпtё Bacillus
subtilis Атсс 663з

,,Sanmedico,, SRL 8 brrc 360.00 2880.00 з l l0.40

Lot 123. Tulpina de rеfеriпtЁ BaciIlus
сеrеus АТсс 11778

,,Sanmedico,, SRL 8 brrc 3600.00 2t]80.00 з l 10.40

Lot 1"25. Tulpina de rеfеriпtё Listeria
irlnocua АТсс 33090

,,Sanmedico,, SRL l0 btrc 360.00 з600.00 з 888.00

L;a-lЩ
Rhodococcus equi АТСС 6939

,,Sanmedico,, SRL l0 Ьuс 360.00 3600.00 3 888.00

Lot 1,27 . Tulpina de rеfеriпtЁ ,,Sanmedico,, SRL 10 buc 360.00 3600.00 3 888.00

l9



c!g
Lot
me_

Lot
coli
(А]

Lot
Еý9

Lot
tlscheri
t-ot

ent
Lot
Klel

Lot
Stl
Lot
t-n!

lot
t: nt
7оо2
t_ot

Ente
194з

Lot
ente
Lot
Sоп

t-o

pseudomona

Lo

СоrупеЬас
138
Lot
Entt
Ат_с

1,ot

Staphyloco
hyl
Lot

s!q_!

Lot
[:SC_

Lot
albi
t_ot 1I

krusei
Lot 1l

bauma
Lo
Ьа

Lo

ostridium perfringens АТСС 13124
lt ].28. Tulpina de rеfеriпtЁ Neisseria
eningitidis АТСС 13077

SC"Imunotehnomed"SRL 4 buc 8,72.2з з4.88.94 3 768.0(l

t 129. Escherichia
li bacteriophage Phi Xt74
тсс 13706_в1)

SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 882.96 1,165.92 |907.19

130. Tulpina de rеfеriпtё
herichia coli АТСС 25922

IM Весоr SRL 5 buc з00.00 l500.00 l 800.00

1З1. Tulpini de rеfеriпtё
chia coli К ].2, NCTC 105з8

SC"Imunotehnomed"SRL 2 br-rc 647,01 1294,02 Bq7J,t

136, Tulpina de rеfеriпtё Yersinia
;erocolitica Атсс9610

,,Sanmedico,, SRL 4 Ьuс 360.00 l440.00 l555.20

1З7. Tulpina de rеfеriпtё
bsiella pneumoniae АТСС 70060З

,,Sanmedico,, SRL 5 buc 360.00 l800.00 l944.00

йоо.оtrlt 138. Tulpina de rеfеriпtё
reptococcus pyogenes АТСС 19615

IM Весог SRL l0 buc 300.00 з000.00

t 1З9. Tulpina de rеfеriпtё
terococcus faecalis дтсс 292!2

IM Весоr SRL 10 buc 300.00 3000.00 зб00.00

t 140. Tulpina de referinta
terococcus faecium Van А, АТСС
o22I

SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 9з0.73 1 86l .47 20l 0.39

l393J3t 141. Tulpina de rеfеriпtё
terococcus faecalis Атсс
4ззlNстс 775

SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 645.06 1290,12

142. TuIpina de rеfеriпtё Salm.
ritidis АТСС 13076

IM Весоr SRL l0 buc 3 00.00 3000.00 з600.00

t 143. Tulpina de rеfеriпtё Shigella
nnei АТСС 25931

IM Весоr SRL 10 buc з00.00 з000,00 з600.00

зЪбо.оilt 1,44. Tulpina de rеfеriпtё
eudomonas aeruginosa АТСС 27853

IM Весог SRL 10 Ьuс з00.00 3000.00

145. Tulpina de rеfеriпtё
эЬасtеrim diphtheriae АТСС

\2

SC"Imunotehnomed"SRL 11 buc 872.04 9592.44 l0359.84

t 146. Tulpina de rеfеriпtё
terobacter /Klebsiella аеrоgепеs
,сс 

13048

,,Sanmedico,, SRL 2 buc 850.00 l700.00 l836.00

ztsi.li|47. Tulpina de rеfеriпtЁ
phylococcus aureus АТСС 700698
SA, Mu3

SC"[munotehnomed"SRL 2 buc 996.64 199з.29

, 148. Tu|pina de referinta С.

brata АТСС 2950
SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 996.64 |99з.29 2| 52.7 5

151. Tulpina de rеfеriпtё
herichia coli АТСС 7t775

SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 64l .55 l283.10 1385.75

lrýi r0, 152. Tulpina de rеfеriпtё Candida
icans АТСС 10231

,,Sanmedico,, SRL 4 buc 360.00 l440.00

t 155. Tulpina de rеfеriп|ё Candida
usei АТСС 6258

SC"Imunotehnorned"SRL 2 buc 648.96 1297.92 l401.75

t 156. Tulpina de rеfеriпlё А.
umannii АТСС ВАА-1605 (MDR)

SC " lmltnotehnomed" S RL 2 buc 899. l 4 l798.29 1942.15

tвf{,iзt 157. Tulpina de rеfеriп|ё А.
umannii NCTC 13301 (CNP, ОХА-2З)

SC " Imunotelrnomed" SRL 2 buc
,1,74.,7з

1549.4,7

158. Тчlрiпё de rеfеriпlё SC"Imunotehnomed"SRL 2 buc 517,92 l035.84 lll8.7l

20
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Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

Lotul 1 3,16,1 7.18.19,20,2|,22,51,72,17 4,97 ,|24,|З4,|З5,149,150,153,154,159,160,161l,t62,164,165
irr temeiul art.7l, alin. 1,lit. d) al Legii пr. 131 din 03,07.2015 privind achiziliile publice, depйgeqte cu
j07о valoarea estimati а achiziliei, calculatб conform prezentei legi".

Loturile 2з,з"1,4|,42,46,4,7,50,,7з,74,75,80,81,9б,100,101,102,103,104,105,106,107,1з2,|зз,|66,16],

l68,170 in temeiul aft. ]|, alin. 1, lit. а) al Legii nT. 13l din 03.07.2015 privind achiziliile publice "nu
u Ibst depusй nicio ofert6".

l)ctt uпlirеа tоrчlчi economic Modalitateit de translltitere

rllai miсй decit pragurile prevбzute la аrt. 2 alin. (3)
al l.egii пr. l31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
pLrblice

[se sресфсd SIД RSAP, e-mail,

fax, ро;td, etcJ

п 1l zile iп cazul netransmiterii comunicirii
n miiloace electronice si/sau fax п

(!п.ftlrmаrеа operqlorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lrtcrtt репtrч achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 31 al Legii пr. I31 diп 3 iulie
20l 5 priviпd achizi{iile publice)

l6. 'Геrmепчl de aEteptare репtrч incheierea contractului:

i,lсаzir|inсarсualoiilеinсazultransmitеriiсomuniсйriiprirr
miiloace electronice ýi/sau fax п

i,i aй i,-r

сgаlД sau nrai mаrе decit pragurile prevйzute la art. 2 | mijloace electronice ýi/sau fax п _
аПn.(3)alLеgiirrr.l31din3iuliе20l5privindi

udomonas aeruginosa АТСС 9027

catori chimici gi biologici

л 169Jndi..ю" biologic de
:erilitate, spori de В. atrophaeus (В.

lbtilis) АТСС 9372 pentru ечаlчаrеа
rocesului de serilizare cu аеr uscat la

160_180"с

,,Sanmedico,, SRL 25 buc 485.00 l2 l25.00 1 з095.

lt 171. lndicator biologic Geobacillus
earothermophillus, pentru evaluarea
,ocesului de serilizare cu aburi

GBG-MLD SRL 200 Ьuс 3 5.00 7000.00 8400.00

9360Jб,i'
lasa 4 сопfоrm lSO 11140-1)
ltoadezive pentru controlului
еrilizЁrii 132'С expozitia 20 min

GBG-MLD SI(l- 2б buc 300.00 7800.00

)t 1"73.Indicatori chimici externi
lasa 4) autoadezive pentru controlul
c:rilizirii cu aer uscat (chimic) 180'С
(pozitia 60 min

,,Satrmedico,, SRL 26 Ьuс з00.00 7800.00 8424.00

l5. llllilгltrltrca о;lсг:ttоrilоr ectrnomici dcspre deciziilc grupului de luсru репtгu achizilii:

Data transmiterii

п miiloace electronice si/sau fах п

2|
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l'riп preze rtlu thrе cle satmd, grupul cle luсru репtrа achizi|ii сопJirmd coreclittttliпea desfilsurtirii procu!urii
de ucltizilia,./itpl репtru core pourtd rdspandere сопfоrm preveclerilor legole iп vigoare.

(]olrducitorul grupului de lucru

Numе, Рrепumе)

W
&,й"",*й
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m0del-tip

DARII D}I SITAMA

cle atribLrire a contractului de achizilii publice I
clc incheierc a acordr"tlui-cadru I l

de anulare a proceclurii de atribuirc !

Nr. 02 din 12.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

2. Date cu privire la procedura tle atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au.fost solicilate clarificdri)

Denumirea autoriti
Locelifafe

Primaria comunei lscalau
s. lscalau

IDNO r 00760 I 0025 I 1

'rrrrl Falesti- s. IscalauAdresa
0Q59)17336Numflr de telefon

Numlr de fax _
E-mail oficial _
Adresa de internet

0(259\'11338

u4el]ebes-bu@ssrllu-
ori tttari ai sca I au(Ema i l. rtr

Boicinc Alexandru, te|.067266299,
e-mai I : pri rnariaiscalau@mai l.rit

Persoana de contacl (nurnc, prenutne, lcleJbn, e'

Procedura de achizltie repetn\X (dtEit 9!tL - - ----fipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Tipul procedurii de atribuire altlicate lce*r.a ofertelor de pre{uri nLicitafie deschisd

Nr:
Bunuri r Servicii o r-u.tatlf-
Repuratiu clrumului local din s. Doltu, r-ul FalestiObiectul achizitiei

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii ultor
proceduri decdt licitalia deschi,:q) -- - - -Ptr*d,r* de atribuire (se va indic'tr din caclrul
p or t al ul u i guv e r n a m e nt o I u'w Y.-t!t l-e n d e r., gov. ry d-)

Nryg{t-Ug*Opt-Vn-t0S: 1169 
--t-i nt * L t ttps://mtender. gov.md/tenders/ocd s-b3 wdp 1 -

MD- 1653921037169

Data:
Li,-rk*1,

Data publicdrii:3l.05.2022 -Iachizitiil
-tink-ul 

catre planul de achir-1T:1." __

Platforma de achizitii pU!!i-"" UII1za$- ---- -
Procedura a fost inclus[ in planul clc achizi{ii
publice a autoritfl{ii contractante

ffiul:pu;ua-io4--
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie lllcltalle
electronicd nCatalog electronic
rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
externe; lAlte surle: Foridzl rulier
s97 763.\3

Sursa de finan{are

@irraiit--



Data solicitlrii clarifi clrilor
D e n u m i rea glrgil_o ! _u I Ui -e_q91 

o tn r c
Expunerea succinti a solicitirii cle clarilicare

E.prr..*-tr*irG ;;.pii;;rt;i -

01.06.2022

Brr" r.ra" in
vederea perf-ectdrii garantiei prin transfer la contul
autor itAt i i co ntractanle, m u l[1ryff m_A!&fpe!_
buna ziua, in cel rnai scurt timp indreptdm greEeala.
(Au fost incdrcate pe Mtender rechizitele pentru garan{ia
bancard pri n transfer 02,.06.2022)

Data transmiterii 0t.06.2022

Data solicitlrii clarificlrilor 06.06.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare Gararrlie pentru oferta 30 zile? 'fermertul de valabilitate

a ofertelor:90 zile? Care este termenul de zile a ol'ertei?
Expunerea succinti a rlspunsului 90 zile
Data transmiterii 06.06.2022

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au Jbst operate modificiiri)

Rezumatul modifi cI rilo r [n anun{ul de participare a fost rnodificat punctul
unele criterii de elisibilitate

Publicate in BAP/alte mijloacelor dc informare wyyJu.teadgrAev. tltd _ 0 2. 0 6. 2 0 2 2

Termen-limitl de depunere qi deschiderc a
ofertelor prelungit (dupii caz)

5. PAnI la termenul-limitl (data 18.06.202L, ora-!,[:f,J, au depus oferta -5- ofertan{i:

D."r-ii"" rp"*6rulriecr**i; Asocia{ii/
administratorii

SRLFratelli Construct
SRL Marcons-Drum r 007602003489 Marchitan Dumitru
SRL Dortehtrans r013600024166 Cuiba Petru
SA l**rri nr,lii r 003602008028 r.egdg'e$!U!99lae
SRL Da Singq 9lga _

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

DUAE
Garantia perrtru oferta

I)ocumcnte de calificare
Se vu t.'on.snttttt !!t:r! :ls! ! aLJ!!!t929!!AL"

Oferte (indicarea informa{iei cu privire
la preluri precllm gi la alte condilii
financiare gi comerciale legate de

I 02 1 60200 I 005

Denumirea operatorului economic
Denumire doculnent sRLlsnllsnllsnllsA

Danigasing l Fratelli l Marcons- l Dortehtrans l Drumuri
Constrtrct I Drtrrn

l)ocumcnlele ce constituie ol'e rta
e va consnlna Drin: prezenlat, neprezentqt, nu cores,

unerea financiard

obiectul contractului

prezentat

0

Nr. IDNO

1. Ioxa Igor
2
3
4
5 r018602000r87



Declaralie privind valabi I itatea ol'ertei prezentat
Perioada de garantie a lucrarilor prezcntat
Declaralie privind experierr{a similarh
conform obiectului achizitiei

prezentat

Declarafie privind lista pli ncipalelor
lucrdri executate in ultimul an de
activitate

prezentat

Declarafie privind dotirile speci fi ce,
utilajul gi echipamentul necesar pentrlt
indeplinirea corespunzdtoare a
contractului

prezentat

Demonstrarea accesului la personalu I

de specialitate necesar pentru
indeplinirea corespunzitoare ;i in
termen a lucrdrilor, dupd curn
urmeazd'. Diriginli de gantier pentru
lucrdri de construcfii a drLrmurilor.

prczentat

Aviz pentru participare la licitaliile
publice de lLrcrdri din domeniul
construcliilor, instalati i lor,_turn uri Ior

prezentat

Certiticat de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de
Stat al persoanelor juridice, emis de
c[tre Camera inregistrdrii de Stat/ lP
,,Agen{ia Serv icii Publ ice"

prezentat

Certificat de atribLrire a contului
bancar, Varianta scanat[ de pe original
sau Original/copie, confirmat prin
Obligatoriu eliberat de banca
delinitoare de cont dupd data pr"rnerii
in ap,licare a codurilor IBAN

prczentat

Rapoft financiar pe ultirnul an prezental
ManLralLrl calitatii prczcrltal
Cer1ifi cat plivind exanri narea
cunogtir-r{elor in domeniul securittitii si
sdnAtdtii in rnuncd

prczentat

Scrisori de lecontaudare pentr.Ll
contractele prezentate peutru
demonstrarea cxpericn[e i s i rn i lar.e
(rninim 3 scrisori)

prezentat

Cifra rnedie anualS de afaceri irr
Lrltimii 3 ani

prczcntat

Uertltlcat de electuare siStematicd a
pl61ii impozitelor, contribuli ilor
eliberat de lnspectoratul Fiscal

prezentat

Declaralie priv ind confi rmarea
identitSlii benefi ciarilor efectivi gi
neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activit6li ale unei organiza[ii sau
grup[ri criminale, pentru corup{ie,
fraudd qi/sau spdlare de bani.

prezentat

Deviz de cheltuieli prezentat
Documentul Unic de Achizitii
European (DUAE)

prezentat



(lnformayia privind denumirea rlocumentelor prezentote se va indica tn conformitate cu cerin{ele din
'do"cumenta;ia 

de atribyire ;i s'e va consemnq prin; prezentat, neprezentul, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul a,fbst prezental, dcu' nu corcspundecerinlelor de cali/icare))

Operatorii economici SRL Marcons-Drum, SRL Dortehtrans, SA Drumuri Balti si SItI Fratelli
ionstruct nu se aJla pe pozitie castigatoare si tlocumentele de calificare nu sunt vizibile.

1, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformasia privinrl "Coiespunderea cu cerin{ele de calificare" qi "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,1" in cazttl corespunderii ;i prin ,,-" tfr cazul necorespunderii)

Operatorii economici SRL Marcons-Drum, SRL Dortehtruns, SA Drumuri Balti si.Sl?L Fratelli
ionstruct nu se aJla pe pozitie castigatoare si documentele de coliJicore nu sunt vizibile.

8. pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal dc sc[zut) s-

a solicitat:
Informa{ia solicitati R.r* "trl ritlrrr.rlui;pt"torului

ccon()tnlc
Conl'irmarca pretului Dispunerea cle contracte cu

furnizorii mari si beneficierea de
reduceri la procurarile de
materiale de la t0-307o0 Precum si
detinerea cle stocuri de materiale la
clenosit.

Pentru fiecare lot !
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privincl num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pilirl;i"rt"i
(fdra -l'VR1*

Cantitate Ei
unitate de
m[surI

Corespunderea
cu cerin(ele cle

calificare

Corespunderea
cu spccilica{iile

tehnice
Denumirea

lotului

Denumire:r
opcratorului

economic
Lot I SRL Danigasi 473 094.86 + +

SRL Marcons-[)runt 479 000,00
SRL Dortelrtrans 500 000.00
SA Drumuri Balti 508 158.44
SRl. Fratelli Constrtrct 51 8 880.00

Lot n .Elq-eroryo1liq_.1_
rator econotnic t.t

21.06.2022

Operatorul econotnic

SRL Danigtrsirtg

Ofertan{ii respinqi/dcscalifi caf i :

10. Modalitatea dc cvaluarc a ofcrtclor:

Motivul respingerii/desc:rlifi ci riiDenumirea operatorultti economic

4

I

I

I

I

I



Prelul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofcrtelor:
(se va completa tn cazul in cqre o.fertele au.fost reevaluate repetat)

f 4. in urma examiniri, evalu[rii qi comparirii ofertelor clepuse in cadrul procedurii cle atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicalacordului-cadru:

Cantitatc qi
unitate de
misuri

473 094.86

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea torului economic 1 '[otal

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea opelatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Pondelcrir

Motivul recvaluirii ofcrtclor

Denumirea
operatorului

economic

Preful unitar
(f[r[ TVA)

Pre(ul total
(fIr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Reparatia
drumului local
din s. Doltu, r-
ul Falesti

173 094.86 567 7r 3.83

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmilere

SRL Danisasi 30.06.2022 e-nail
SKL Marcorrs-Drum 30.06.2022 c^muil
5KL Uor-tehtrans 30.06.2022 e-moil
SA Drumuri tsalti 30.06.2022 e-mail

Modificirile

Denumirea
lotului

SRL
Danigasing

I



---l ,-*rtl

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

16. Termcnul de aqtcptal'e pentl'u ittchcicrea contractului:

6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

_ ]

miiloace electronice si/sau fax n
fl I I zile in cazul netransmiterii comr:nicdrii prin

Lrblice mijloace electronice $i/sau fax n
[_} 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prinIn cazul in care valoarea estimat6 a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzule la afl. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

_gttlg"." "t".tt"ri." ;lD l6 zile in cazul netransmiterii cornunicdrii prin
11Ul93gg_e]gggglUc s I i /sqy!1g_

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privindachiziliile publice, inclusiv atermenelor de aEteptare, se efectueazdin conformitate
cu prevederile TITLULUI lV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Clodului Civil al Republicii
Moldova).

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

fia'q,;i,"tci; Valoareacontractului I

in cazul in care valoarea estintatir a contr.rctului este
mai micd decAt pragr,rrile prevhzute la art. 2 alin, (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliilc

Numirul
qi clata

contractului/
aco rtlul ui-cad ru

Au fost aplicate criterii pentnr tchizitii publicc tlurabile (achizilii
verzi)?

Valoarea cle achizi{ie cu TVA clin contrtrct/ contractc a
lotului/loturilor pentru care au fost rplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pcntru lotul/loturilc pcntru care au fost
aplicate criterii de d urabilitatc:

28

l:
I Uu capital
I autohton/
1 a, cupital

m ixt/asociere/
('u crpitll

I strain

I

It

in cl usiv.I'VA

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

18.

firl TVA

11.07 .2022
4520
0000

-9
473094.86 94628.97 31.t22022

Informa(ia privind achizi{ii publicc durabilc (achizifii vcrzi) (rubric'o dqtii sc complcleazd dour in
cazul in care la procedurn de ur:hizi{ie publicd aufo,st upliccrte criterii de durabilitote ;i s-cr incheiat
contract/contrqcle pentru lot/loluri peillru care aufosl aplicate criterii de durabilitate)z

(DA/NU)

Denumirea
operatorului

economic

Prelul cel mai scirzut r-t

Cocl
CPV

A;,t t r, I {**; ii i-r v il



Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate'Prel a

Cel mai bun raport calitate'cost n

prin prezenro 1are cle sertruii, grupul rle lucru cleclard cii termentil de a;teptore pentru tnclteierea

contractului/contructelor indiaile o jost respectut (excepfind crtzurile prevdzute de urt, 32 alin, (3) al Legii

nr. l3l din 3 iutie 20ts privitta aintzilttte publice ), precum Ei cd tn cuzul depunerii contestaliilor qi/stru

recepliondrii rapoarlelor ile monitorizure, aceastea auJbst exominale qi solulionate,

prin prezenta dtrre de settmd, grupul tle lr.tcru pentru achiziyii confirnrii coreclitutlineo deslii$uririi procetlurii
de aihiz4ie, fapt pentru ctre pourtci rrispundere conform preveclerilor legtle tn vigoure.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

fio;r;u, ,4 no r,J*
(Nume, Prenume)



DAREA DE SEAMA,/ de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 5 din 21.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de atribuire:

tr
tr
tr

1.

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional SorocilAFrisacari;

1003607150209
Or.Soroca str.M.Kogdlniceanu INumir de telefon 0-230-2-32-24

Numir de fax 0-230-2-37-4r

Tipul procedurii de atribuire apticate COPTipul obiectului cont.a"tului d"
achizitie/acordului-cadru

lJunurr

Obiectul de achizise radi
rentqendiaqnostic Brivo DRF.

Cod CPV JJ IUUUUU- T

Expunerea motivuluiltemeiului prMnd
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitafia
deschisd sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (tnclisnTink-ut
procedurii de aftibuire)

Nr:21U59120

aqdi:b3ydplMBil 6 5 6 4 00l_Eg74JData gi ora deschiderii oferfelor Data:I3.07.2022 

-To*: 
t5:0?

Anunr oe mtenlie publicat in BAp Dal
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

Nul acord-cadrun./ sistem dinamic de achizilie n
licitalie electronicdn
catalog electronicn

Sursa de finanlare
Buget de stat I

'/ Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe o
Alte surse: [indicafrJValoarea estimati (ei, jdrd TVA) J)U OOO lel



3' operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura deatribuire:

Denumirea operatorilo" econo-i"i Data depunerii cererii Ae particip"a"e

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

Modific5ri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completo in cazul tn care aufost operate modificdri)

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 13,07.2022 on 15:07.

Oferte intdrziate (dupd caz):

5.

6.

1 Pini la termenul-Iimitd (data 13.07.2022, ora 15:07), au fost depuse 2 ofertez

8.
9.

(Informafia privind documentele prezenntu ,u
cazul neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd c az) :

10.

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii

unsul la demers nerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentaliei de atribuire

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte miltoacetor ae
informare (dupd caz)

tndicali sursa utilizatd Si data publicdrii

Transmise operatorilor economici
inregistrati

DAIA:

Termen-Iimiti de depunere 9i deschidere a
ofertelor prelungit

Nul
Da I Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO AsociaSi/administratorii

Moldan Service 1001600043026 Rodion Loshinov
INTERMED r 002600034804 Artur Burduian

Notificiri privind
restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

DUAE

+

Garanlia pentru
ofertl

(dupd caz)
+

Moldan Service -r +
-t1\ r lrl(lvlfll_t -r T -r +

Modalitatea de evaluare:

tn



,/ Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate D Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numIrul de loturi care
fi atribuite aceluiaSi ofertant

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul

12.
13.

Criteriul de atribuire aplicat:

Informalia privind ofertele depuse:

(Informafta privind corespunderea OE cu specific*fiile tehnice se va indica prin: ,, r " tn cazul
corespunderii $ prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii
(se completeazd tn cazul in care specificaftile tehnice ale unui OE nu corespund cerinlelor
stabilite tn documentafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

Criteriul aplicat *Denumirea gi numrrul lotului (aceastd rubrica tffi
ty care.,tn.calrul procedurii de atribuire sunt apricare mai multe criterii
ae atibuire)

./ iireful cel mai scizut
costul cel mai scdzut n
cel mai bun raport calitate-pre{ n
cel mai bun raport calitate-cost D

Nr. lol Denumirea lotului

Operatori economici

I

=11
I 9't't.- >=E!-A

=o;-qD-

AF€
= 

)5q

o)

()

Moldan
Service

INTERMED

Fa
xd

I

aaAo
o'=h=f;E

I
O

F
F
E
,=

I

I
oq*8
o'=--J;

o
O

I LOTUL Achizitionarea Tub
radiogen modelul E 7843
rentgendiasnostic Frivo DRF.

Tub
radiogen

modelul E
7843

rentgendia
gnostic
Brivo
DRF.

I

240 000.00 + 279 990.00 +

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:



Denumirea factorului de evaluare gi
ponderea fiecirui factor Valoarea din oferti

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

(se va completo tabelul de mai jos pentru loturile care qufost qtribuite in baza criteriilor: celmai bun raport calitate-prey sou rir mai bun raport carita;;-cost)

* Informafia privind rezurtatere licitaliei erectronice:
(se va completa tabelul de mai jos tn ca)ul aplicdrii licitafiei electronice)

clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

19. Corespunderea operatorului economic clasat
stabilite in documentafia de atribuire:
Data solicitdrii documentelor confirmative:

pe primul loc cu cerintele

14.
15.

16.
17.
18' Pentru elucidarea unor neclaritrli sau confirmarea unor date privindcorespunderea ofertei $ilsau operatorului economic (inclusiv justificarea preluluianormal de scizut) cerintelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic

Prelul frri TVA /noite
valori

Prelul lhri TVA /noile
valori

Prelut ftri TVA /noile
valoriratorul economic 1

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Prelul ofertei fIrI
TVA/Punctaiul acum ulatLOTUL Tub radiogen

modelul E 7843
rentgendiaenostic Brivo
DRF.

1 lvloldan Service 240 000,00

2 IN T !,t(Mtr,I) 279 990,00

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informalia
solicitati

Data transmiterii R5spunsul operatorului economic

Denumirea
operatorului

economic

Se indici documentele confirmatin
OE conform documentaliei de atribuire (inclusiv'OiZD

D ata pr ezentdrii documentel or confi rmative :
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Denumirea operatorului 
"cono"ri"i

20. Ofertanlii respingildescalifi cati:

operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

Noti* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu o corespuns cucerinfule stabilite tn documentafra de atribuire, grupul de luiru'va completa corespunzdtor untabel identic celui de la pct. 14.

2l' in utma examiniri $i evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri deatribuire, in baza deciziei grupuiui de lucru nr.5 din 14 iulie 2022 s-a decis atribuireacontractului de achizilie publici/acordului_cadru:

22. Informarea
achizilii:

Denumirea lotului Pre!ul
unitar

ffiri TVA

LOTUL Tub
radiogen modelul
E 7843
rentgendiagnostic
Brivo DRF.

Moldan Service 240 000,00

240 000.00 288 000.00

Data transmiterii

Moldan Service 14 iulie2022
14 iulie2022



23.

: 24.

Noti* Informirea operatorilor economici impticafi in procedura de atribuire despre deciziilegrupului'de lueru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

Grupul de lucru ^ respectat termenul de agteptare pentru incheiereacontractului de:

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

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

n 11 zile in cazal
netransmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice gi/sau faxIn cazul in care valoarea

estimatl a contractului este egali sau mai
mare decAt pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iutie 2015
privind achiziliile publice

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

tr 16 zile in cazul
netransmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice gilsau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de a$eptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV CapitotulI (calcularea Termenului) al codului civil, g implicit, art. 261 (I), 264 (4) gi 265.31. Contracul de achizifie incheiat:

Anularea procedurii de achizilie publicl:

Argumentare:

Prin prezenta dare d1 yamd, grupul de lucru declard cd termenul de afleptare pentrutncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat lexcepiani cizurile prevdzute
de art' 32 alin. (3) aI Legii nr. 131 din 3 iutie 20^15 privind achizifiiie publice ), preium g cdtn cozul depunerii contestafiilor, aceastea aufi"fr examinate fi soluponate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudineudesfdgardrii procedurii de achizitrie, fapt peitru care poartd rdspundere conformprevederilor legale tn vigoare.
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DARN I}E SIA A
privind rezilierea contraetului

de achizi,ii publice
privincl rezilierea contractului

ds achizi{ii publice
i\r, 0l clin I8 iulue ?022

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 87 B 2437 308
use alinrentarc2A22

Cod (ll,V": 15800000-6
Date cu privire la autoritatea contractantd

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

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

IP gcoala primard,-grddini![ din s.Mereni,
Anenii Noi
s. Mereni
r012620009153
s, Mereni, raionul Anenii Noi

I 0(26s) ss4rs
Numir:de fax . +373\26s 55415
E-mail oficial pscprlmara.meren @sma com

:dresa de"internet pscprirnara.meren @sma com
Vlas Rodica

tr
Licitalie deschisd I Altele: flndicatil
flroduse nlilmemtar e 2022
r 5E(}0t100-6
476549.00 lei

Nri qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o rta lu lui guv e(n am ent al vnuw. m t en d e r. c o v. ft1 d )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 63 87 82437308
Link: ocds-b3wdp I -MD -1 6381 8243j 308

Data publiclrii anun(ului de participare 06 decembrie 2021

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Servicii I Lucrdri n
Nur: Dal

SurSa de finantare Buget de stat I Buget CNAM I
Buget CNAS I Surse externe n
Alte surse: et local
29 ctccernbrie 2fr21

Dr

Nr:5
Data:10 ianuarie 2022

de Fdrd TVA:958[9.83
Inclusiv TVA: f t3465.60
31.12.2022

Termen de execufie 3r.12.2022



III. Date cu privire la modificdrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificdrilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executar el liwarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate n

Altele: ilndicatil
HotAtitea Parlamentului nr 41. Din 24
februarie 2022, declaratd stare de urgentd
aceastd situalie conform pct. 7 din contract este

o lbrtd maiord.

-Creilerea 
pre{ului in urma modificlrii

lrlttn| eoi)'
nu e c*uul

Modi
achizi

mu a l'ost

r\tte tnformattt retevante lru sunts

fV D es cri er e a achizi\iei inaint e 9 i dup d t ezllier ea :

obiectul contractului il constituie prestarea/liwarea produselor alimentare la IP $coala primard-gr[dinifa din

s.Mereni, rn Anenii Noi
pdnd la moment au fost liwate produse alimentare cu cantitatea strict solicitatd conform comenzilor (zilnic,

sdptiminal gi tunar) pentru lotul nr.IV diverse conform contractului.' 
Reegind din faptut multiplelor majordri privind produsele.alimentare ptevaztfie in specificaJiile de pre{

prezentale de cdtre operatorii economici penfiu liwarea produselor alimentare in scopul continuitdlii si

finalizdrii acestor bunuri grupul de lucm la moment solicitd rezilierea contractului nr.5 din I0.01.2022'

v Descrierea circumstanlelor care au fbcut necesara rezllierea .

razboiului din statul vecin, situalia economicd instabild
i instabili privind cresterea considerabil6 a preturilor la
resurselor energetice gi a carburantilor'

nr.I3ll20l5 artJ6 si art.77 considerd logic qi

;'tJl?l ;;;; i1':li[ff fl':il:::fi :ruffi "lucru, a fost incheiat acord adilional cu agentul economic privind tezeTrerea contractelor:

Acord adifional nr 1

- Se rcziliazd contractul nr.5 din 10.01.2022 privind achizilionarea produselor alimentare Lot (Diverse )

contractul in marime de 113465.60 lei .^".oLt p rd la data de 14.07.2022 in marime de 69869'96 lei'

Autoritatea contractantd solicitd rezilierea contractului pentu soldul rdmas in marime de 43595'64 lei cu

agentul economic SRL Lovis Angro

Conducitorul gruPului de Dieitally signed by Vlas Rodica
oale. z6zz.ol .t5 l4:20:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(|r{ttme, PrentLmel (SemndnLra)

L.$.

53; tet.' 022-820-703; Jitx 022-820-728"

$tefan cel Mare Si Sfant, 124 et. 4; tel.:022-820-



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.6 din 1З.0'7.2022

I. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй

п. Date cu nrivire'la пrосеdurа de achiziti

de achizitie/acordul-cad

u rе ra ач[о соп[rас[ilп
Denumirea autoritйtii contractante Рrimйriа com.Chetrosu. rl.Anenii Noi
Localitate conr.Clretrosu, rl.Anenii Noi
IDNo 1007601 001402
Adresa Str.Mihail Frunze 1 8, com.Clretrosu,

rl.Anenii Noi
Numйr de telefon 0(265) з2 246. 068908339
Numir de fax (+37з) 265 з2246
E-mail oficial рri пrагtl i gai C),rrl ai l. rtr

Adresa de internet hltрýi/сpщщдqlrqtjqýц.цd
persoana de contact
(пuпtе, рrепLlпхе, tеlе/Ьп, e-mail)

Leonid zalevschi
tel: 068908339,
email : l lza] evski (Zr)nra i ],Ttr

е cu prrvlrela рrосеdurа ое acnlzltle:
Tipul рrосеdurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de рrе{uri п

Licitatie deschisd п Altele: ГIпdiсаtil
Obiectul achizitiei Produse аlimепtпrе репtr u апul 2022

Cod СРV 1 5800000-6

vаlоаrеа estimatй а achizitiei 598 000.00 lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а ltt lui guу е r пап1 е пt al l ll l.t; yt,, tlз L е ц i е l,. 9 t l t,. п t ф

l5384927 l

Link: nttps:Z/achiziti i.lnd/ro/public/tencier/2l04797 4

Data nublicirii anuntului de particinare 02.12.2021
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (pr0iectele) la саrе se rеfеrй
anuntul respectiv (durld caz)

. Date сu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
TipuI contractului de achizi{ielacordului-cadru вuпuri п seгvicii п Lucrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Europene

Nuп Dап

sursa de fiпапtаrе Buget de stat п Buget CNAM п
Btrget CNAS п Sursе ехtегпе п
Alte surse: Вuсеt local

Data deciziei de аtriьuirе а сопtrасtului de
achizitie/ acordului-cadru

l5.12.2021l

Denumirea operatorului economic SRL Villa Prodotti
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nг: 1

Data: 03.01 .2022
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Flrй ТVА: 108 215,08
Irrclusiv ТVА: 129 858,10

теrmеп de valabilitate з1,12,2022
теrmеп de executie 11.07.2022

IV. Date сu privire la modificйrile necesare а fi efectuate:
Tipul mоdifiсйrilоr Мiсаоrаrеа valorii contractului п

Маjоrаrеа valorii contractrrlui п
Modilicarea ternrenului de ехесtttаrе/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п



Rezelierea contractului п
Altele: IIпdica|iJ

Temeiul iuridic ГIпdiсаti асtъtl поrплаtitl, a.rticol, aliпealJ

CreEtereu pre{ului in urmа modificirii (dupd

caz)
[Se va iпdica dacit se utilizeazёt pre|ul actualizat
al сопtrасtului de achizi|ii publice/acordului-
cadruI

Modificarea anterioari а contractului de

ach izitii р u blice/aco rdului-ca clru (dup d с а)
[Se vоr iпdica toate modфcdrile operate

a,п,terior $i yaloarea acestoraJ

Alte informatii rеlечапtе
и Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor iпdiса паturа ;i аmрhа)еа lucrdrilor, паtirа ;i сапtitаtеа sau yaloarea Ьu,п.urilоr, паturа ;i a,m,ploarea

serviciilor)
i; ;;;; iicitaliei publice пr, Qr_i.lý:h;b}ji]p]_fu_![)::.,1.0j,5_:,!,5j,ý:l.q_?71. din 02.12,2021 privind achiziliorraгea

produselor alimerrtare репtru urrrrl iiii (ioi irоаusе din саrпе) а fost desemnat сiЕigбtоr 9i incheiat сопtrасt пr,l

din 03.01 .2022 cuopeiatorLrl economic SRL Villa Prodotti in sumб de l29 858,10 lei.

Conform Demersului din 28.04 .2)z2Operatorul economic SRL Villa Prodotti solicita acord de reziliere

invocind pierderi enorme, din urmйtoarele motive:

- majorarea bruscй prelurilor la toate produsele alimentare qi nu numai, cre;terea brusca la motorinб,

energie еlесtriсё etc.
- din cauza conflictului la Udraina sunt intreruperi а lanlurilor de aprovizionare cu materie de ambalare,

hirtie 9i etc., а apйrut nevoie cre;terea capitalй de lucru (achitйTi in avans) la рrоduсйtоri.

ConfoTm dаtеlоr дNRЕ link: http://www.anгe.md benzina s-a scumpit cu 50%. Conform declaraliilor

oficiale аlе дNRЕ prelurile ra .аrЬuruф, energie electricй qi gaze naturale urmeazб а fi majorate Ei in

continuare, in dependen!й de conjuctura pielii cit qi urmare а rlzboiului din ucraina.

vI. Descrierea circumstan{elor саrе аu ficut песеsаrЙ modificarea:
(se vor iпdiса motive|le/argumeпtele iоdфсd,rii сопtrасtului de achizi|ie/acordulubcadru) 

]

Gruршl de lucru, conduci*ndu-se de prevederile Legii 13 |12015 аrt.69 considerё logistic ;i oporturr rеzi]iеrеа

contractului existent cu ореrаtоrul ecbnornic sRL villa prodotti motiv fiind сrеýtеrеа рrе{urilоr considerabile,

VII. Rezultateleexaminйrii:
inbu-a"cizieigrupuluidelucrudemodificareacontracttlluideaclrizilie/acordtrlui.cadru!ladý-t,)З}:ih.)j:i\4p:
t6]845]849'Zll din02.12.2021afostincheiatacorduladitionalprivindreziliereacontractului.

yаlоаrеа modificirilor
dupй caz

Publice: пluп. Сhisiпdu, sos. Н|псеsti, 53; tet.: 022_820_703; .fax: 022-В20_72В;
,. gov. md ; wvvw. te пdе r. goll. md

ffй""iа pii",ru SЬhliопаrеа Co'пtestatriilor: muп, Сhisiпёtu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt,

Nr. qi data асоrdului
adi{ional

пtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital strйiп

Denumire ореrаtоr
есопоmiс Inclusiv

тчА

4u1?,u

Ff,rй ТVА

lз.0].2022Cu capital
arrtohton/

SRt, Villa Prodotti

О3 Z ;'fqх : о2 z - в z о,в S t ; е- m а i l : с оп t es t at i i@апs с. m d ; wyyw, апs с, m d

2



DAREA DE SЕАМД
de аtriЬuirе а contractului de achйi{ii publice

la рrо сеdчrй de achйi{ie МТе n d е r l D о gds-b 3 wdpl."-"MD, 1 б 5 60_5 5J_5 6_2 9 8

Nr. 49lDS/22 diп |9.07.2022

1. Date сu privire la autoritateo сопtrасtапtd:

2. Date сu privire la procedara de atribuire:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Iпstitu|ia РuЬliсd ,,Сепtrul de Tehпologii
Iпfоrmаtiопаlе tп Fiпапtе"

Localitate or, Сhisiпdа
IDNo 1005б00036924
Adresa str. Сопstсlпtiп Тdпаsе, 7
Nчmйr de telefon 022-26-28-73
Numйr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial сti|@рtif.gоv.md
Adresa de internet www.СТIF,gоv.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Iпа СаЬа-Вrаdu, te1.068693 83 8
i п а, с а Ь а- Ь r а d u(Dr t i f , g о v. m d

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{чri oLicita|ie deschisd
пАltеlе: [Indicati|

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrц

вuпuri п servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei сопs amabile репtrа imрrimапtеlе xERox
Cod СРY 30200000-1 - Ес|tiраtпепt ,ýi accesorii репlru

сOпхрutеr
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii ahor proceduri decdt licita|ia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
учu,у,. mt е п d е r. gQу,Цф

Nr: МТепdеr lD
оссls-llЗ wd_p l - М L)_: l 65б05 5 7_5 б2 !)8

Link-ul
h ttps : //ас h i z i ti i, m d/ro/ р u Ь l i с /te п d е r/2 1 0 5 8 9 9
1/
Data publicбrii: 2 4. 0 6. 2 0 2 2

platforma de achizitii rrublice utilizatй п achizitii.md; а e-licitatie,md; п yptender.md

Procedura а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul cёtre planul de achizi}ii publice publicat:
h tt р s : //ww w. ct if. g оv, m d/a с h i zitii-p u Ь lic е

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

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
lLicitalie еlесtrопiсd пСаtаlоg electronic

Sursa de finan{are пВчgеt de stat; nBuget CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: [surse proprii|

Vаlоаrеа estimatй Qei, |drd ТVД) 132000,00

3. Clariticdri priviпd dосumепtа|iа de atribuire:



(Se va completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarificdri)
Data:

24 iun 2022,22:40
srrlriectul intrebitrii:

lкllоgгаmа dеtсгiогаtа sаu stеагsа
IпtrеЬаrе:

I}litra ziua, va rоg sa пе inlbrmati daca о sa acceptati bunrrri cu 1rоlоgгпrrа deteriorata ре cutie?

Ilispuns (27 iun 2022, |2:|З):

13utla ziua, сlаriГrсаti?! detaliali iпtrеЬаrеа?

4. Modfficdri operate tп dосumепtаliсl de atribuire:

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)
Termen-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ -

5. Рапii la termeпuL-Limitii (clata 14.07,2022, ora 11:00), аu depuse urmdtoarele oferte: -
о ofertci

Nr.
lotului

Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asociafii/
administratorii

1 ,,Aproservice Х" S.R.L. 1 002б00054286 Тudоr Acristinii, Aurel
cepoi/ Тudоr Acristinii

6, Iпformalii privind ofertele depuse ;i dосumепtеlе de caliJicare ;i аfеrепtе DUAE
prezentate de cdtre operatorii есопоmiсi:

7. Iпformalia priviпd corespuпderea ofertelor са сеriп!еlе solicitate:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,,Арrоsеrчiсе ХО' S.R.L.
Documentele се constituie oferta

(se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
pTopunerea tehnicй +

Рrорuпеrеа fiпапсiаrЁ +

DUAE +

Garantia Dentru оfеrtй (duоd caz) +

Dосчmепtе de calificare
Se ча сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Certificat de рrочепiеп!й а bunurilor +

Declaralie privind valabilitatea ofertei (Anexa
nr.8 din Docum Stand.)

+

certifi cat de conformitate +

Ехреriеп!ё +

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrб ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsuri

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lotul nr.1

consumabile
xERoX

,,Aproservice-X"
S.R.L. 1з074|,67

сопfоrm
solicitdrilor

+ +

* iп cazul utitizdrii ticita|iei electroпice se vа iпdiса preyul ofertei fiпаtе
2



.S

(Iпfоrmа|iа priviпd "corespuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "corespuпderea сч specifica|iile
tehпice" , Se va сопSеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazl)l песоrеiрuп"dеri'i)

8. Репtru elucidarea uпоr пeclaritdyi sач сопjirmаrеа uпоr date priviпd соrеsрuпdеrеа
о|еПеi сu ceriп|ele stabilile tп dосumепtа|iа de atribaire (iпclasiv justiJicirea рrеУulаiiпоrmаl de
scdzat) s-a solicitat:

9. Ofertaп|ii respiп;ildescalfficali:

Denumirea operatorului есопоmiс Motivul respin gerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de еvаlааrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
репtru mai multe loturi cumulate п

11, Criterial de atribaire aplicat:

Preful cel mai scйzut п

12, Iпlormalia priviпdfactorii de еvаlааrе aplica|i:

(Se va соmрlеtа репtru loturile care au losl atribuite iп baza criteriilor: cel паi Ьuп raport calitate-pre| sau cel паi Ьuп rapor! calitate-cost)

13, Reeyaluarea ofertelor:
(Se va соmрtеlа tп cazu! tп cale olertele ач lost reevatuate repeta)

Motivul rеечаlu5rii ofertelor
Modificйrile operate

14. iп urmа ехаmiпdri, еvаludrii si compardrii olertetor depuse iп cadral procedarii de
atribuire s-a decis: дtriьuirеа coпtractului de achizi|ie publicd:

15. Апulаrеа procedurii de achizilie publicd: iп tеmеiul art. 71 аliп. lit
Аrgumепtаrе:

Data
soIicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului ореrаtоrului
есопоmiс

Factorii de ечаIuаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 TotaI

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumirea lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de

m5surй (Ьuс)

Preful uпitаr
(fйrй ТYА)

MDL

Рrе{ul total
(fаrй ТYА)

MDL

Рrе{ul total
(inclusiv ТYА)

MDL
Lotul пr.1
Consumabile XEROX

,oAproservice-X"
S.R.L.

сопfоrm
solicitйrilor

13074|,67 130741,67 156890,00

16. Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grip"tui d, lu"r" pr"tra,фidft
Denumirea ореrаtоrulчi economic Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

,,Aproservice-X" S.R.L. Scrisoareo пr.29/2095
diп 14.07.2022 e-mail : duшitru.хеrох@рlаi1. colr.

J



(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achiziyii se

realizeazd iп coпformitate cu preveclerile art. 3 t al Legii пr. I3 ] diп 3 iulie 20l 5 priviпd achizi|iile publice)

17. Теrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа сопtrасtului:

in cazul iп care valoarea estimata а contractului
este mai miсй decOt pragurile prevazute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fax
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electfonice gi/sau fax п

in cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este оgаlа sau mai mаrе decat praprilo
prevazute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloaco eleotronice qi/sau fax п
п 1б zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]31 diп 3 iulie 2015 privind
achizi|iile publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevederile TITLuLuI Iv capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Соdului Civil al Republicii Moldova).

Notd: la stabilirea datei cle tпсhеiеrе а Сопtrасtului de achizi|ie grupul de luсrа а |dсut uz de

prevederile art.32 аliп.(3) lit. а) diп Legea 131 priviпd achiziliile publice

С о пtr act ul de ас h izi|ie/ac о r d ul- с adr ш i пс h eiat :

19, Iпfоrmа|iа priviпcl achizilii publice durabile (achizi|ii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar tп cazul iп care la procedura de achizilie publicd аu fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-o
iпcheiat contract/coпtracte репtrа lotлotari репtru care aufost aplicate criterii de darabilitate):

prin prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucra declard сd tеrmепаl de aEteptare репtrа iпсhеiеrеа

coпtrictalai/coпtractelor iпdicate ofost respectat (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art.,32 аliп. (3) al Legii пr.

131 сtiп 3 iulie 201ý priviпd achiziliile pablice ), рrесum Ei сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor si/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceasta autost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе,

Рriп рrеzепtа de lucra репtru со пtirmii со re ctit udiпе а cle sfdq ur drii р r о с е d ur ii
legale iп vigoare.

18.

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Intreprind
Cu capital
autohton/

Numirчl
gi data

contractului
Cod СРY

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtuluifiri

тчА
inclusiv
тчА

,,Aproservice-X"
S.R.L.

Cu capital
autohton

nr.90lLP/22

din 19.07.22
30200000_1 |30141,61 156890,00 зl.|2.2022

дu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)? (DA/NU) _NU_

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТYД din contract/ contracte а lotului/loturilor
pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdiсаli suпtа сu TVA)

Codul СРV al lotului репtru саrе au fost aplicate cгiterii de duralrilitate:

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Рrе{ul cel mai scбzut л
Costul се1 mai scёzut п
Се1 rnai Ьuп raport calitate-pre{ п
Се1 mai bun raport calitate-cost п

de acltizilie,

de luсru Vadim Mt]NTEAN
4
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr.   1     ___din     22.07.2022                 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul ,,Nicolae Holban” Scorțeni  
Localitate s. Scorțeni, raionulTelenesti  
IDNO 1014620000202  
Adresa s. Scorțeni, raionulTelenesti  
Număr de telefon 025877235  
Număr de fax -  
E-mail oficial  afrunza@rambler.ru  
Adresa de internet -  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Frunze Angela nr tel 068159588  

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 

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrari de reparatii totale a acoperisului la Instit
utia Publica Gimnaziul Nicolae Holban, din s. S
corțeni, raionulTelenesti 
 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Conform pragurilor stipulate in Legea privind 
achizitiile publice nr 131 din 03.07.2015 

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

Nr  ocds-b3wdp1-MD-1650532049938 
Link-ul  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1650532049938?tab=contract-
notice 
Nr  ocds-b3wdp1-MD-1650532049938 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; 

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

 Da  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)   
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1650532049938 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 191 445 MDL 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650532049938
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul- limita data 06.05.2022_, ora_11:30___), au depus oferta _23__ ofertanți 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. AbicomGrup SRL 1005600029669 Vladimir Blajevschii 
2.  Prim-Conterm 1011607001238 Strimbanu Romeo 
3. Eurogalex Prim 1008600035294 Ciocoi Dumitru 
4.  STROMACOM 1003602001580 Tonciuc Vladimir 
5. Sonrisa-SV 1002600053441 Levitchi Eugeniu 
6.  NOVAELEMENT 1016606001502 VitaliiGuritescu 
7. PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 VASILE JARDAN 
8. "Valerie-Manufacturing" 1015606001527 Harea Igor 
9. Vatel Prim 1005600009874 BulmagaValeriu 
10. D. Gafton-Grup 1021600014069 TeodorGafton 
11. Operativ Construct SRL 1020606003192 MorarescuVasile 
12. Etalon Construct 1020600006434 PlatonovDorin 
13. Strongboss Construct 1019606005017 Construct Boss 
14. DATACONS SERVICE 1012605001057 Badan Igor 
15. VicolivGrup SRL 1014600018975 TurcanuLiviu 
16. "AlexidarGrup" 1012600031745 Igor Muntean 
17. Resacons-STR 1003600159764 Stratulat Viorel 
18. BIOENERG CONSTRUCT 1014600001573 Foalea Cornel 
19. Eco Build Construct 1019600020632 Savcenco Adrian 
20. SRL "Danstar Evolution" 1018600006831 Sergiu Hamitchi 
21. SRL IQ Fenster 1017600025172 C Toma 
22. SV Regal Construct 1009600000754 Oprisco Andrei 
23. ''Tehnosimplex'' 1004600063745 GhenadieBelghita 

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

Denumirea ofertant 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii 

O
fe

rt
a 

 

D
U

A
E 

Ex
pe

ri
en

t
a 

sim
ila

ra
 

 

AbicomGrup SRL PREZENTAT  
 

PREZENTAT PREZENTAT  
 Prim-Conterm PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Eurogalex Prim PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
 STROMACOM PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Sonrisa-SV PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
 NOVAELEMENT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
PIRAMIDGRUP SRL PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
"Valerie-Manufacturing" PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Vatel Prim PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
D. Gafton-Grup PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Operativ Construct SRL PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Etalon Construct PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
 Strongboss Construct PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
DATACONS SERVICE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Vicoliv Grup SRL PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
"Alexidar Grup" PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Resacons-STR PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
BIOENERG CONSTRUCT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
Eco Build Construct PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
SRL "Danstar Evolution" PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
SRL IQ Fenster PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
SV Regal Construct PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT  
''Tehnosimplex'' 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)) 
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7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 
 AbicomGrup 

SRL 
 
 
 
 
 
 
Prim 
Conterm 
 

A fost solicitata clarificarea pretului aparent 
anormal de scazut la retribuirea muncii si 
alte cheltuieli aferente  cgheltuielilor 
primare,  ,  
 
 
 
 
 
 
A fost solicitata clarificarea pretului aparent 
anormal de scazut la retribuirea muncii si 
alte cheltuieli aferente  cgheltuielilor 
primare,   

Argumentarea salariului 
cu trimitere la Legea 
salarizarii in constructie 
si salariul minim pe 
economie pentru anul 
2022 
 
 
 
 
Micșorarea cheltuielilor 
de regie, transportarea 
materialelor si a 
beneficiului de deviz, 
față de maxima 
permisibilă, se explică 
prin faptul că 
întreprinderea nu este 
din categoria 
întreprinderilor mari și 
necesită cheltuieli 
administrative și de 
întreținere 
nesemnificative, 
cheltuielile de 
transportare a 
materialelor nu sunt 
necesare la maxim. 

8. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
AbicomGrup SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prim Conterm 
 

D E C I Z I E Nr. 03D-374-22 Data: 04.07.2022 
privind soluționarea contestațiilor formulate de 
către „Prim Conterm” SRL și „Eurogalex Prim” 
SRL, înregistrate la Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/362/22 la 
data de 27.05.2022 și respectiv cu nr. 02/365/22 
la data de 30.05.2022 pe marginea procedurii de 
achiziție publică nr. MD-1650532049938 din 
06.05.2022 
 
 
Nu au prezentat informații relevante, nu au 
motivat concret prețurile la unele materiale 
anormal de scazute conf contestatiei SRL 
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Eurogalex, nu au oferit calculul solicitat de 
ANSC a ofertei cu prețurile omise 

9.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Conform caietului de sarcini , un singur lot pentru Lucrari      
10. Criteriul de atribuire aplicat: 

Costul 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) 
 
 

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

12. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor D E C I Z I E Nr. 03D-374-22 Data: 04.07.2022 privind 
soluționarea contestațiilor formulate de către „Prim Conterm” 
SRL și „Eurogalex Prim” SRL, înregistrate la Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/362/22 la data de 
27.05.2022 și respectiv cu nr. 02/365/22 la data de 30.05.2022 
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-
1650532049938 din 06.05.2022 

Modificările operate S-a desemnat câștigător Eurogalex Prim SRL 
  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Conform 
caietului de 
sarcini 

Eurogalex 
Prim SRL 

Reparatie 
conventionala 

693530.93 693530.93 832237.12 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 Prim-Conterm 15.07.2022  e-mail 
Eurogalex Prim 15.07.2022  e-mail 
 STROMACOM 15.07.2022  e-mail 
Sonrisa-SV 15.07.2022  e-mail 
 NOVAELEMENT 15.07.2022  e-mail 
PIRAMIDGRUP SRL 15.07.2022  e-mail 
"Valerie-Manufacturing" 15.07.2022  e-mail 
Vatel Prim 15.07.2022  e-mail 
D. Gafton-Grup 15.07.2022  e-mail 
Operativ Construct SRL 15.07.2022  e-mail 
Etalon Construct 15.07.2022  e-mail 
 Strongboss Construct 15.07.2022  e-mail 
DATACONS SERVICE 15.07.2022  e-mail 
Vicoliv Grup SRL 15.07.2022  e-mail 
"Alexidar Grup" 15.07.2022  e-mail 
Resacons-STR 15.07.2022  e-mail 
BIOENERG CONSTRUCT 15.07.2022  e-mail 
Eco Build Construct 15.07.2022  e-mail 
SRL "Danstar Evolution" 15.07.2022  e-mail 
SRL IQ Fenster 15.07.2022  e-mail 
SV Regal Construct 15.07.2022  e-mail 
''Tehnosimplex'' 15.07.2022  e-mail 

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

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

 6 zile în cazul transmiterii 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 

 

 

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără TVA inclusiv TVA 

Eurogalex 
Prim SRL 

23 
22.07.2022 45200000-

9 
693530.93 832237.12 

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: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 







DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 2 din 22 iulie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

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

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de reparare și de întreținere și servicii 

conexe ale echipamentelor hardware exploatate 
în cadrul SI al BNM (servere, stocuri de date, 
aparate multifuncționale, centrul de rezervă, 
echipament de alimentare neîntreruptă cu 
energie electrică) 

Cod CPV 50300000-8 
Valoarea estimată a achiziției  1 220 000,00 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1634812316937 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21045726/ 

Data publicării anunțului de participare 21.10.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)  

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

Tipul contractului de achiziție/acord-cadru Bunuri □     Servicii �  +    Lucrări □ 

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

Nu �   Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: � Buget propriu 

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

22.11.2021 

Denumirea operatorului economic FPC „VEC” SRL 
Nr. și data contractului de achiziții Nr.25/165/2021-LD  

Data: 30.11.2021 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 265 000,00 MDL 

Inclusiv TVA: 318 000,00 MDL 
Termen de valabilitate 31.01.2023 
Termen de execuție 01.01.2022 - 31.12.2022 
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2); 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

n/a 

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

n/a 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin. (7) punct 2): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
1) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 
b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului; 
c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru 
iniţial. 

 
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie 
electrică, inclusiv livrarea și schimbarea componentelor. 
 
În Anexa nr.1 din Contractul nr.25/165/2021-LD din 30.11.2021, la Lista componentelor (pieselor de 
schimb), tabelul se completează la final cu rând nou, cu următorul conținut: 

7 Acumulator tip 12HRL36 30237100-0 495,00 594,00 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Urmare efectuării serviciilor de mentenanță lunară de către prestatorul FPC „VEC” SRL, în baza 
contractului nr. 25/165/2021-LD din 30.11.2021 s-a depistat ieșirea din funcțiune a acumulatoarelor la 
echipamentul modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică – UPS Liebert APM 60 KVA. Astfel 
pentru înlăturarea defecțiunii respective, este necesară înlocuirea tuturor modulelor de baterie 
APMBATMOD F10 (în total 7 bucăți). Totodată, ca opțiune alternativă de soluționare a problemei 
respective, prestatorul propune înlocuirea doar a acumulatoarelor din interiorul modulelor (în total 210 
bucăți), deoarece în procesul utilizării acumulatoarelor, rezistența internă crește treptat (din cauza uzurii) 
și nu se permite utilizarea în grupuri paralele acumulatoare cu rezistență internă diferită. Prin urmare, în 
temeiul art. 76 aliniatul (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, se propune 
completarea în Anexa nr. 1 a contractului încheiat cu FPC VEC nr.25/165/2021-LD din 30.11.2021, la lista 
componentelor (piese de schimb), cu poziția „Acumulator tip 12HRL36”. 
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VII. Rezultatele examinării: 
În  baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 21.07.2022 de modificare a contractului de achiziție nr. 
25/165/2021-LD din 30 noiembrie 2021 a fost încheiat acordul adiţional privind serviciile de deservire 
tehnică a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică, inclusiv livrarea și schimbarea 
componentelor, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic  FPC „VEC” S.R.L. 
 

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 

FPC „VEC” S.R.L. Întreprinderea cu 
capital autohton 

1 22.07.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Constantin ȘCHENDRA 

(semnat electronic) 

 

 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 































Model - tip

DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractulцi

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчЬсаdrч

Nr. 19 diп 19.07.2022

Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

пI. Date сч рriчirе la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепu mirеа аutоriйtiЙЙБЙБпБ IMSP InstituпЙ" C".dЫ

100з600150613
Testimitanu 29l1Nчmйr de telefon

Nчmf,r de fax

Adresa de iпtеrпеt
persoana се coпact Stoicev Tatiana (022) 256-125

Tipul proceduiiiБ
Obiectul achiziфi Lucrfuiderepara@

Urgente а IMSP Institutul de Cardiolosie
vаlоаrеа еstimаtй achizi
N.. ýi link-ul рrоееаiffi
р о rt al u l u i guv е rпаmе пt al уу wytl, mt е пdе r, g оч. md )

Nr.ocds-b3wop t -п,ш- tЗ5ЙЮЯв Bos ь
Еч-165243 lз46484Link: trttpsffi
поtiсе/35б34Data рчЬIiсirii arпrntului de

Data (datel") qi .
11Ч_о.u." 

iп Jurпаlul Oficial al Uniunii Ечrорепеprivind_ proiectul (рrоiесtеIе) la саrе se rеfеrй

Tipu'"on'"u"
contractul ce acni

у,. р"чу:t qi/sau рrоgrаm finanfat din fопduri aleUniunii Еu
Sчrsа С. ПпапlаБ

Buget CNAM п

Data O".r"r"'
achizitie/ acordului-cadruDenumireaffi
Nr. qi О"rч
саdru Nr: MD -165243Ф8s050 -1

Data: 14.06.22
Fёrй ТVА: 1 77g бю,4|
Inclusiv ТVА: 2 l35 5Теrmеп de чаIаБПitй
31.12.2022

Iv. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

сеrеrеа ofertelor de nretrlri

l+)4UUUU0-1ъ
2 300 44б.00

lз/0512022ъ



Tipul modificirilor Micaorarea valorii contractului по Маjоrаrеа чаlоrii contractului п
Modificarea termenului de ехесчtаrе /liwarcl
рrostаrе Е
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contracfului п
Altele: [IпdicatiTemeiul iuridic дrticolul 76 (7\| 131 din 03.07.2015Сrеqtеrеа рrе{ului in u.mа .поаiЛЙЛi rdup;

caz)
Рrе{ul lчсrйrilоr пu se sсhimЪа_ Vаlоаrеа

modificёrilor aplicate sumei contractului se
incadreazё in limita la 15 %Modificarea anterioa.affi

rdului-саdrч (dupd caz,
Nu sunt

Alte informa{ii relevante

v. Dеsсriеrеа achizi{iei lnainte qi dupi modificare:
(Se vor indica паturа si amploareb lucrdrilor,harura si cantitatea sauyaloarea Ьuпurilоr, паlurа si amploarea serviciilor)
Ре Parcursul execuЙrii luСrёrilОr, ln urmа precizйrii la fa{a locului gi examinёrii caietului de sarcini, aufost precizate volume de luсrйri ехесuиtе 9i specificate uoiu,n.r. suplimentare перrечёzчtеiп devizulaprobat.

vI. Descrierea circumstan$elor саrе ач fiicut песеsаrй modificarea:(Se vor iПdiСа motiYele/argumeпtele ,oatl"arii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadru)

Ре parcursul ехесutёrii luсrёrilоц in чrmа рrесizёrii la fa(a locului gi examinёrii caietului de sarcini, aufost precizate volume de luсrёri executate gi specificate чоrчй.r. suplimentare перrечёzutе in devizulaprobat.
Neexecutarea luсririlоr face imposibilё utilizarea func{ionalё а iпсёреrilоr conform destina{iei gimicaoreazё gradul calitё{ii 

"*".utйii 
lчсrёrilоr. Prin йаrе volumh de lucrbi suplimentare -neprevёzute mаjоrеаzё valoarea contractului

Vп. Rezultateleexaminirii:

,': PY:9Tiziei gruPului de luсru de modificare а contractului de achizi{ielacordului_cadru ш. 19 din|8,07,2022 а fost tnctr9i1. acordul adi{ional_prЦi"* Й".;Ъrаrеа valorii contracfului пr. MD -1б52430988050 -1 din 14 iuПiе 2022, intre ЙsP Institutul de Cardiologie qi ,,VSN Conso, SRL cusuma de 265 387,1б сееа се constifuie 14,92 oдdin valoareaЪontractului ini{ial.

Dепumirе ореrаtоr
economic

,,VSN Cons,, SRL

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu eapital

mixt/asociere/
Сu capital strýin

Nr. qi data acordului
adi{ional

yаlоаrеа mоdifiсЁrilоr
(dupd caz)

Firй ТVА Inclusiv
тчА

l Nr. 1 19.07.2022 2 045 151,27 2454|8|.52
Сопduсйtоrul grчрuIцi'dе lчсru:

Ё"','
IиARGINEANU GhЬоrghе

(Numе, Preilme)
L.ý. l.

Аgепуi.а Achiziyii'Publice:._muп Сhiqlпа,пl, sos. Нiпсеуi, 53; tel.; 022-820-703; fclx. 022-820-728;
е - m а i l 

.: 
Ь ар@ t е п de r, goy. m d ; уlлц w. i е пdе r|g ov. m d

tf;:';:у;i';:жiЗ?':у:l'::tr::,:i6:х::j:; :;;i ::;::;:" 
bd $tеfап cel Mare si sjiпt, 124 et 4; lel 022-820-

l}
'olr-l
БtJI
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1/PP din 22.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial singe(â),ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Buciumaș Sergiu, 022-10-90-70, jurist@cnts.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 Produse petroliere 2022 II
Cod CPV 09132100-4-, 09134220-5
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)

Prevederile alin. (1) art. 57 a Legii 131/2015 privind 
achizițiile publice

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1655466428467
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2105858 8/lot/11582341/
Data publicării: 17.06.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate-in- 
cadrul-cnts/

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data: Nu se aplică
Link-ul: Nu se aplică

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

Licitație electronică

Sursa de finanțare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 108342.49MDL

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor Nu sunt
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz)

-

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

1

http://www.cnts.md
mailto:jurist@cnts.md
https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate-in-cadrul-cnts/


5. Până la tcrmcnul-limită (data 29.06.2022, ora 11:00), au depus oferta 1 ofcrtanți;
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1. S.R.L. ÎCS „LUKOIL-Moldova” 1002600005897 Isayev Feyruz

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Î.C.S. „LUKOIL-MOLDOVA” SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentai, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanția pentru ofertă prezentat

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

Cerere de participare
(Anexa nr.7)

prezentat

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 
(Anexa nr. 8)

prezentat

Licența dc activitate prezentat
Certificat dc 
conformitate

prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Prețul unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea 
discount-ului ofertat.

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul 
ofertei
(Iară 

TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunde 
rea cu 

cerințele dc 
calificare

Corespunde 
rea cu 

specificațiile 
tehnice

Discount
%

Benzină
Premium 95 Î.C.S. „LUKOIL-

MOLDOVA” SRL
26,83 2410 L + + 2%

Motorină 
EURO Disel 24,37 1530 L + +

2%

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 solicitatăЭ Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofcrtanții respinși/dcscalificați:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

2



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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetai)
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:
Denumirea lotului Denumirea operatorului 

economic
Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Discount
%

Produse petroliere
Benzină Premium
95

ÎCS „LUKOIL-Moldova” S.R.L. Litri 64668,33 77602,00 2%

Motorină EURO 5 ÎCS „LUKOIL-Moldova” S.R.L. Litri 37281,00 44737,20 2%
TOTAL 101949,33 122339,20

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. ÎCS „LUKOIL-Moldova 15.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu e 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 
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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Valoarea contractului

Cod CPV
■ inclusiv fără TVA TVA"

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadru

3



S.R.L. ÎCS 
„LUKOIL- 
Moldova”

întreprindere 
cu capital 

străin

1/PP
din

22.07.2021

09132100-4

09134220-5

101949,33 122339,20

31.12.2022

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

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

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

Codul CPV al lotului/lloturilor 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 fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
Svetlana Beiu
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice tr

Nr. 2 drn 13'07.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria Mihdileni
Localitate Satul Mihdileni
IDNO 1007601003138
A.l Sat. Mihaileni, r-nul Ri$cani, MD-5626
N rr rni r de f elefon 0256-76-2-36
Numir de fax 025676238
E'mail oficial eshanu2009(Omail.ru
Adresa de internet achizitii.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

02s676411

Tinrrl nrncedurii de atrihuire anlicate rCererea ofertelor de preturi
Prncedrrre de achizitie reoetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Achizition arc agr egat gro sier

Co_d C_P_!__
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii allor proceduri decdt licitalia
rlp c/-h is/il

r 4200000-3

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
y ) y)1.U19 n d7!.ge!. u d)

Nr: 21058719
Link-ul:
b3wdp
Data oublic Enii: 2l .06.2022

Platforma de achizitii publice utilizat[ n achizitii.md

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

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

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:21.06.2022
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 1 6 5 57 937 69862

rf.f*i.i qi i,.tt.,,t*nte specifice de atribuire

Sursa de finantare rBuset de stat

Valoarea estimatl Aei,.fdrd TVA) 674280,00



('larilicari privind
(,Se va completq in

documentalia de atribuire:

cazul in cure auJbst s'olicitate clarificari)

Data solicitirii clarifi clrilor 2r.06.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

"Ce se subdnlelege prin declaralia privind
asi gurarea transportului?"

Expunerea succintd a rlspunsului "Declarafie in formd libera prin care ofertantul va
asigura transportarea bunurilor, iar costurile de
transport sunt deja incluse in pre{ul bunurilor."

Data transmiterii 22.06.2022
Data solicitirii clarifi clrilor 22.06.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
cla rifica re

"Unde va fi sediul de descdrcare a materialelor?,,

Expunerea succintl a rispunsului "Sediul va fl - satul Mihaileni, raionul Riscani. ,,

Data transmiterii 22.06.2022

Rezumatul modificirilor Nu au fost
rubllcate in BAPialte mijloacelor de
informare (duod caz)
Termen-limitd de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

PAnd la termenul-limiti (data 01,07.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanti:

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

Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de citreoperatorii economici:

f)enumire document
Documentele ce constituie oferta

va consmna prr4; prezental, neprezentat, ntt cores

Garanfia pentru ofertd
(dupa caz)

Documente de calificare

Informalii despre
of-ertant

Nr.

l.

IDNO Asocia{ii/
administratorii

r0l 1607000998 Railean Ion
2. CARIERA SAPTEBANI I 003 6020 I 8096 Nastas Sergiu

Denumirea operatorului economic
Magistrala-Nord S.R, L. CARIERA SAPTEBANI

Formularul ofertei

Se va consmna in: prezenlat, zentat, nu c



Specificalii de plgt
Certificat/Decizia de
inregistrare /Extras
din Registru de Stat a
intreprinderii

prezentat neprezentat
prezentat prezentat

Graficul de executie ptezenlat prezentat
Situalii financare
aprobate de DGS prin
gtampila sau recipisd

prezental ptezentat

Declarafia privind
conduita etica gi
neimplicarea in
practici frauduloase gi
de corupere

prezentat prezental

ueclaratla pnvrnd
asigurarea
transportului. li vrari
bunurilor la sediul
indicat de cdtre
beneficiar

prezentat ptezental

(lffirmalia privind denumirea documentelor prezentate nformitate cu cerinyele dinclocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin; preze nu corespunde (in cazul(and docuntenlul afosl prezenlat, dar nu corespun-clecer re./)

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deiati/icare" si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se vQ consemna prin: ,, + " in cazttl torrrpundrrii ;i prin ,, -" in cazltl necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin{elestabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justi licarea prefului uno.rn"ide scizut) s-a solicitat:

Info rma{ia p rivind co respunderea ofertelor cu ce rinf ele solicitate :

Preful
ofertei

(fArA TVA)*

Cantitate
pi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
620 500,00 3440 tone + +

666 690,53 3440 tone -r

I Data
I solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Nu au fost solicitlri



Motivul respingeriildescalifi ciriiDenumirea operatorulu! rgg4glqlg
P..t -ai ttate in comparalie cu celdlalt ofertanl

(in cazul fn care ln cadrul proceclurii de aribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
'indica 

toate *iteriile de atiibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

Ofertan(ii respinqi/descalifi caf i :

CARIERA SAPTE,BANI

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

'/ Pentru fiecare lot n

Pentru mai multe loturi cumulate a
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numarul de loturi care pot h atribuite aceluiaEi ofertant

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

'/ Preful cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raPort calitate-Pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost I

Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofer tele au fo s t re evaluate repetat)

l-\o-,,*i'aq nnerqtnntltri economiC I
Punctajul calculat

Total

[),'rrr rrrir,. | :rr:frtrrrl n Ponderca
l)e rrmirea oDeratorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Nu au fost reevaluateMotivul reevalu[rii ofertelor
Modificlrile oPerate



in urru examiniri, evaluirii gi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Agregat
grosier pentru
repafa!ia
drumurilor
locale, livrarea
inclusd in

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art. 7l alin. Iit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3I din 3 iulie
201 5 privind achizi{iile publice)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

n cazttl in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr, l3l din 3 iulie 2015
privlld qghi?!I!9 i$!99

(,Selectuli termenul de a;teptare respeclal. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizi1iile publice, inclusiv a lermenelor de a;leplare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLLILUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Preful total
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv

Cantitate gi
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(f[rn TVA)

Denumirea
operatorului

economic
744600,00620500,00 620500.00Magistrala-

Nord S.R.L.
3440 tone

lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Masistrala-Nord S.R.L. 04.07.2022 SIA RSAP

E 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
rin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorul

ui
economic

Intreprindere
ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numdrul
gi data

contractulu
il

acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractulur

Termen de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-cadru

\lagistrala
-\ord
S.R.L.

Cu capital
aLrtohton ' I :i

1 IUlle
I 420000
0-3

620500,0
0

744600,0
0

13.07. -3r.12.2022



//
/

Inlirrmatia privind achizi(ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazi doarin cazulincare la procedura de achizifie publicr au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizifii
verzi)?

publice durabile (achizifii

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

codul cPV al loiului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prin prezenla dore de seamd, grupul de lucru
controclul
I3I din 3
recep(iond

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii proceduriide achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform pievedelribr legale tn vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:
Cecan Valerian
(Nume, Prenume)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.      1  ___din     25.07.2022                 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic din s. Fetești, rl Edineț  
Localitate s. Fetești, rl Edineț  
IDNO 1013620011410  
Adresa s. Fetești, rl Edineț  
Număr de telefon 024662316  
Număr de fax   
E-mail oficial  liceufetestied@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ursan Adela; 024662316, 
liceufetestied@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea combustibilului pentru necesitatile 
liceului teoretiс din s. Fetesti raionul Edinet 

Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657187091461 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657187091461?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.07.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 07.07.2022 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657187091461?tab=contract-notice 

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] 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657187091461


2 
 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 329170,00 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

1. Până la termenul-limită (data 15.07.2022, ora09:00), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FC Antrațit SRL 1003607150162 Dibirianschi Boris 
5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

FC Antrațit 
SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare 
(anexa nr. 7) 

prezentat    

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat    

Specificații tehnice 
(anexa nr. 22) 

prezentat    

Specificații de preț 
(anexa nr. 23) 

prezentat    
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Declarația privind 
confirmarea identitbții 
beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situatia 
condamnării pentru 
participarea la 
activități ale unei 
organizații sau grupdri 
criminale, pentru 
corupție, fraudh și sau 
spălare de bani. 

prezentat    

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat    

Dovada deținerii 
conturilor bancare 

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)) 
 

6. 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 
Procurarea 
cărbunei 

FC Antrațit SRL 267 349,17 31tn + + 
Operator economic n - - - - 

Procurarea 
brichetelor 

Operator economic 1 - - - - 
Operator economic n - - - - 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
8. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-  

9.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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10. 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) 
 
 

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

12. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Procurarea 
cărbunei 

FC Antrațit 
SRL 

31TN 8624.17 267349.17 320819.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

FC Antrațit SRL 18/07/2022 e-mail 
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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) 

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului

-cadru 

fără 
TVA inclusiv TVA  

FC 
Antrațit 

SRL 

Autohton 15 22.07.
2022  

267349.17 320819.00 
30.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
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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:  __Ursan Adela___________ 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 22 iulie 2022 .  

1.  Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei  
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 528 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bătrînu Oxana, email: oxana.batrinu@bnm.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: nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări +□ 

Obiectul achiziției Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru 
iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare 

Cod CPV 45310000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 
03.07.2015, art.57 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648707488056 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1648707488056?tab=contract-notice  
Data publicării: 31.03.2022 

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: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-
achizitiilor-publice-al-bancii-nationale-moldovei-
pentru-anul-2018  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:- 
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 propriu  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 349 958,52 

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

Data solicitării clarificărilor  31.03.2022 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Încărcați vă rog documentația semnată. 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost încărcate Anunțul de participare și Caietul 
de sarcini semnate. 

Data transmiterii 31.03.2022 
 

Data solicitării clarificărilor  06.04.2022 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Suma estimativă este egală cu cea din procedura 
anterioară care a fost anulată în noiembrie 2021, de 
atunci salariul a crescut cu peste 50%, prețurile la 
materiale cu 30-40%...dar suma rămână 
neschimbată. Rugăm respectuos să faceți un raport 
de evaluare a documentației de deviz pentru a fi 
întocmită o sumă estimativă reală. 

Expunerea succintă a răspunsului  Documentația de deviz a fost elaborată în baza 
studiului de piață și verificată la sfârșitul anului 
2021 (la elaborarea bugetului și a planului anual de 
achiziții) și la începutul 2022. 

Data transmiterii 06.04.2022 
 

Data solicitării clarificărilor  06.04.2022 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

La începutul anului 2022, salariul a fost de 57.66 
lei, din februarie 2022 este de 84.97 lei. 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform B.2 a amendamentului la CP 
L.01.02:2012/A2:2022 care este în vigoare din data 
publicării în Monitorul Oficial 18.02.2022 Salariul 
mediu tarifar pe oră al muncitorilor-constructori pe 
ramură (pentru categoria 3-5) constituie 53,95 
lei/ora, cu sporuri, suplimente, adaosuri, plăți de 
stimulare şi îndemnizații salariul constituie 84,97 
lei/ora - Conform datelor BNS, pentru Trimestrul 
III – 2021, câștigul salarial mediu lunar nominal 
brut în domeniul construcțiilor a constituit 8 531,00 
lei, de unde rezultă salariul mediu pe oră (8 531,00 
lei : 169 ore = 50,48 lei/oră, inclusiv adaosurile şi 
sporurile, stabilite în contractele individuale de 
muncă sau în contractul colectiv de muncă) B.3.1 
La întocmirea devizelor-ofertă pentru achizițiile 
publice de lucrări, finanțate din bugetul de stat, la 
stabilirea salariului mediu al muncitorilor, 
ofertanții vor ține cont de sporuri, suplimente, 
adaosuri, plăți de stimulare şi îndemnizații, dacă 
acestea sunt stipulate în contractul individual de 
muncă sau în contractul colectiv de muncă, cu 
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respectarea metodologiei de elaborare a 
documentației de deviz, conform cerințelor CP 
L.01.01 şi prevederilor din B.2 al prezentei 
Instrucțiuni, dar nu mai mic decât salariul mediu, 
fixat și publicat trimestrial de BNS. 

Data transmiterii 06.04.2022 

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) 

- 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 14 aprilie 2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ”TENSGRUP” SRL 1013600026414 MIHU Nicolae/MIHU 
Nicolae 

2. ”Set-Service” SA 1003600095549 CAȘCIUC Olga/ CAȘCIUC 
Olga 

3. ”C.V.R.-ELECTRO” SRL 1006600002447 SAJIN Viorel/SAJIN Viorel 
4. ”ENERGOLED” SRL 1015600000816 POSTOLACHI Veaceslav/ 

POSTOLACHI Veaceslav 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”TENSGRUP” SRL ”Set-Service” SA ”C.V.R.-ELECTRO” 
SRL 

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

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

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

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat neprezentat prezentat 

Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat neprezentat prezentat 

Declarație privind 
experienţa similară 

prezentat nu corespunde prezentat 

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 

prezentat neprezentat prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”TENSGRUP” SRL ”Set-Service” SA ”C.V.R.-ELECTRO” 
SRL 

ultimul an de 
activitate 
Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat 

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

nu se aplică nu se aplică nu se aplică 

Informații privind 
asocierea în vederea 
participării la 
procedura de atribuire 
a executării 
obiectivului de 
investiţie 

nu se aplică nu se aplică nu se aplică 

Aviz pentru 
participare la licitaţiile 
publice de lucrări din 
domeniul 
construcţiilor şi 
instalaţiilor 

prezentat neprezentat prezentat 

Garanția lucrărilor prezentat neprezentat prezentat 
Garanția bunurilor 
instalate, pentru 
pozițiile 2-9 din 
Anexa nr.1 la Caietul 
de sarcini 

prezentat neprezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 
a contului bancar în 
MDL 

prezentat prezentat prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”TENSGRUP” SRL ”Set-Service” SA ”C.V.R.-ELECTRO” 
SRL 

Declarație privind 
capacitatea economică 
și/sau financiară 

prezentat prezentat prezentat 

Raport financiar prezentat prezentat prezentat 
Certificat cu privire la 
situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat neprezentat prezentat 

Manualul calității 
(copie integrală) 

prezentat neprezentat prezentat 

Demonstrarea 
înscrierii în Lista 
producătorilor de 
EEE, prin SIA MD 
(https://siamd.gov.md/ 
portal/deee.html) 

prezentat neprezentat prezentat 

Certificat privind 
examinarea 
cunoștințelor în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă 

prezentat neprezentat prezentat 

Certificat de atestare 
tehnico-profesională, 
domeniile – instalații 
și rețele electrice, 
exigențele esențiale – 
A,B,C,D,E,F. 

prezentat prezentat prezentat 

Certificate de 
conformitate a 
bunurilor pentru 
pozițiile 2-10 din 
Anexa nr.1 la Caietul 
de sarcini 

prezentat prezentat prezentat 

Scrisori de 
recomandare pentru 
contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
experienței similare 
(minim 3 scrisori din 
ultimii 3 ani) 

prezentat neprezentat prezentat 

Certificat ISO 9001 
(deținut de 
Antreprenor sau 
producătorul 

prezentat neprezentat prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”TENSGRUP” SRL ”Set-Service” SA ”C.V.R.-ELECTRO” 
SRL 

bunurilor) sau alt 
document ce atestă 
implementarea unui 
sistem de management 
al calității 
Certificat ISO 14001 
(deținut de 
Antreprenor sau 
producătorul 
bunurilor) sau alt 
document ce atestă 
implementarea unui 
sistem de management 
al calității 

prezentat neprezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)*MDL 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
montare a 
plafoanelor 
LED pentru 
iluminat 
interior, 
inclusiv lucrări 
de demontare 

”TENSGRUP” 
SRL 

298 982,41 1 lucrare + - 

”Set-Service” 
SA 

304 416,74 1 lucrare - n/a 

”C.V.R.-
ELECTRO” 
SRL 

348 280,00 1 lucrare + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

15.04.2022 ”TENSGRUP” 
SRL 

A fost solicitată justificarea 
prețului aparent anormal de 
scăzut. 

A fost prezentată justificarea 
prețului aparent anormal de scăzut 
însoțită de cont de plată. 
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11.05.2022 ”C.V.R.-
ELECTRO” SRL 

Au fost solicitate clarificări 
în privința prezentării 
informației despre 
beneficiarul efectiv, 
informație care nu a fost 
inclusă în DUAE și în 
privința valabilității 
Avizului pentru participare 
la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor şi instalațiilor. 

A fost prezentată informația privind 
beneficiarul efectiv inclusiv 
informația cu privire la valabilitatea 
Avizului (12.05.2022), inclusiv a 
fost prezentată cerere privind 
obținerea unui Aviz nou care v-a fi 
prezentat îndată ce va fi obținut. 

24.05.2022 ”C.V.R.-
ELECTRO” SRL 

În temeiul prevederilor art. 
17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015, pentru 
demonstrare executării cu 
succes a contractelor 
prezentate în Anexa nr.12,  
în sensul demonstrării 
experienței aferentă 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit, s-a 
solicitat prezentarea copiilor 
contractelor, proceselor-
verbale, facturi, astfel încât 
autoritatea contractantă să 
poată identifica natura 
lucrărilor executate, 
valoarea acestora și prețul. 

Au fost prezentate copiile 
contractelor similare inclusiv a fost 
prezentat Avizul valabil. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

”TENSGRUP” SRL În temeiul art.69 alin.(6) lit. b) din Legea cu privire la achizițiile publice 
nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta nu corespunde cerinţelor expuse în 
documentaţia de atribuire (mostrele prezentate nu corespund cerințelor 
solicitate în caietul de sarcini). 

”Set-Service” SA În temeiul art.69 alin.(6) lit. a) din Legea cu privire la achizițiile publice 
nr.131 din 03.07.2015, deoarece ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de 
calificare şi selecţie (nu a fost depusă garanția pentru ofertă și propunerea 
financiară). 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot + □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut + □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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) 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA) 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
MDL 

Lucrări de montare a 
plafoanelor LED 
pentru iluminat 
interior, inclusiv 
lucrări de demontare 

”C.V.R.-
ELECTRO” 
SRL 

1 lucrare 348 280,00 
 

348 280,00 
 

417 936,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

Argumentare:  Nu se aplică. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

”TENSGRUP” SRL 09.06.2022 SIA RSAP, e-mail 
”Set-Service” SA 09.06.2022 SIA RSAP, e-mail 
”C.V.R.-ELECTRO” SRL 09.06.2022 SIA RSAP, e-mail 
”ENERGOLED” SRL 09.06.2022 SIA RSAP, e-mail 
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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 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

”C.V.R.-
ELECTRO” 
SRL 

Întreprindere 
cu capital 
autohton 

24/147/2022-

COP din 

21.07.2022 

45310000-
3 

348 
280,00 
 

417 936,00 
31.12.2022 

 

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

 

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

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

417 936,00 lei MDL   
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 45310000-3 

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:   
Vladimir MUNTEANU  (semnat electronic) 
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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.      40     din     20. 07. 2022 .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Ghindești 
Localitate Or.Ghindești 
IDNO 1007601003415 
Adresa Or.Ghindești,str.Făbricii 3 
Număr de telefon 02507 15 39 / 076780717 
Număr de fax 025071535 
E-mail oficial   
Adresa de internet primaria-or.ghindesti@mail.ru 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Nadejda Todiraş 025071539 

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  x  Servicii □  Lucrări □ 

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

 

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

Nr: 21059522 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657032782521 
Data publicării: 05 iulie 2022,     17,24 

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: 5 iulie 2022 
Link-ul: b3wdp1-MD-1639557796975 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 334 824,27 
 

 
Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  8 iulie 2022, 12.48 
 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

  
Concretizarea informatiei privind specificatiile si 
ambalajul 
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Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Raspuns referitor la specificatie si ambalaje. 
 Faina de griu -ambatat in pachete a cite 2.0 kg  
Fulgi de porumb-ambalat in pachete a cite 0.330kg  
Suc natural -ambalat in tetrapac a cite 0.2 L Bicarbonat de 
sodiu-ambalat in pachete a cite 0.5 kg  
Usturoi uscat- pachete a cite 0.015 kg  
Drojdie uscata- ambalat in pachete a cite 0.080 kg  
Brinza de vaci -ambalat in pachete a cite 0.5 kg  
Smintina -ambalat in pachete a cite 0.5 kg Unt -ambalat in 
pachete a cite 0.2 kg  
Bio chefir-ambalat in pachete a cite 0.5 l 

Data transmiterii 11 iulie  2022, 08:52 
Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

- 
 

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

- 

 
Până la termenul-limită (14 iulie 2022, 11:00  )  au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL "Nobil Prest" 1010600021038 Calugher Vadim 
2 SRL BAGUETTE 1014600037741 Cebotari Valentin 
3 SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 1016600007719 Agrici Alexei 
4  SRL Delmix Prim 1010600031257 Galina Dilan 
5 SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic  
SRL 

"Nobil 
Prest" 

SRL 
BAGUETTE 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 

S.R.L 

SRL 
Delmix 
Prim  

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

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

 

 
Propunerea 
tehnică 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat neprezentat neprezentat neprezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat prezentat 

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

 

 
Document 1 - - - - - 
Document n - - - - - 

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea 

lotului 
Denumirea 

operatorului 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

Corespunderea 
cu cerințele de 

Corespunderea 
cu specificațiile 
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economic măsură calificare tehnice 
Produse 
alimentare 

SRL " SRL NOBIL PREST " 74538,35 Lot Da Da 
SRL BAGUETTE 79835,53 lot Da Da 
DELMIX PRIM S.R.L. 112526,65 Lot Da  Da  

Produse din 
carne 

SRL "Nobil Prest" 70249,00 Lot Da Da 
SRL Villa Prodotti  70250,00 Lot Da Da 
SRL BAGUETTE 88416,00 Lot Da Da 

Produse din 
pește 

SC ”Nobil Prest 7750,00 Lot Da Da 
SRL BAGUETTE 8250,00 Lot Da Da 

Produse 
alimentare 
(ouă) 

SRL "Nobil Prest" 6199,99 Lot Da Da 
SRL BAGUETTE 8499,00 Lot Da Da 
SRL Delmix Prim 6200,00 Lot Da Da 
SRL Villa Prodotti 7500,00 Lot Da Da 

Produse 
lactate 

SA Fabrica de unt din 
Floresti 78125,40 Lot Da Da 

Fructe SRL "Nobil Prest" 18821,00 Lot Da Da 
SRL BAGUETTE 22777,10 Lot Da Da 
SRL Delmix Prim 18821,85 Lot Da Da 

Legume SRL "Nobil Prest" 40203,00 Lot Da Da 
 SRL BAGUETTE 69717,80 Lot Da Da 

SRL Delmix Prim 40203,70 Lot Da Da 

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

stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  
Data 

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 
    

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

SRL BAGUETTE Prețul mai mare decît a concurentului 
SRLVilla Prodotti Prețul mai mare decît a concurentului 
SRL Delmix Prim Prețul mai mare decît a concurentului 

 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: __________________________________                 

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) 
 
 

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Produse 
alimentare 

SRL "Nobil Prest" 1 lot 74538,35 74538,35 89077,80 

Produse 
alimentare (ouă) 

SRL "Nobil Prest" 1 lot 6199,99 6199,99 7440,00 

Produse din 
carne 

SRL "Nobil Prest" 1 lot 70249,00 70249,00 84299,00 

Produse din 
pește 

SRL "Nobil Prest" 1 lot 7750,00 7750,00 9300,00 

Produse lactate SA Fabrica de unt 
din Floresti 1 lot 78125,40 78125,40 85175,00 

Fructe SRL "Nobil Prest" 1 lot 18821,00 18821,00 21922,40 
Legume SRL "Nobil Prest" 1 lot 40203,00 40203,00 43419,50 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL "Nobil Prest" 19.07.2022  e-mail 
SRL BAGUETTE 19.07.2022  e-mail 
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 19.07.2022  e-mail 
 SRL Delmix Prim 19.07.2022  e-mail 
SA Fabrica de unt din Floresti 19.07.2022  e-mail 

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

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

 

 
Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SRL 
"Nobil 
Prest" 

Cu capital 
mixt 

20.07.2022 
Nr 44 din 
20.07.2022 

15800000
-6 217761,00 255458,70 31.12.2022 

SA Fabrica 
de unt din 
Floresti 

Cu capital 
mixt/asociere 

20.07.2022 
Nr.45 din 
20.07.2022 

15800000
-6 78125,40 85175,00 

31.12.2022 

 
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în 

care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

NU 

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

340633,70 
(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  □x                       
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: 

 

   Bulat Mihail            ____________________ 
     (Nume, Prenume)             (Semnătura)                                       L.Ș. 



nxodel-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice !
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 21058956 din *20.07.2022
Date cu privire la autoritatea contractant[:

il
tr

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Tineret qi Sport sectorul Botanica
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1007601010448
Adresa Bd.Traian2l12
Numdr de telefon 022776711
NumIr de fax 022165421
E-mail oficial achiz,itiidetshgtar
Adresa de internet http ://c'lctsbotani c@
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Frunzd Inna

Date cu privire la procedura de atribuire:

trC"rercad".telor de preluri llicitafie deschisi nAltele:Tipul procedurii de atribuire

Procedura de achizi{ie repetat[ (dupd caz,
Bunuri r Servicii n Lucriri nTipul obiectului contractului de acordului-cadru

t*nri* upo*, u a blocului sanitur la Gimnaziul Galata suborclonat

45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

icdrii altor proceduri decdt li
Nr: Achizitii.md ID 21058956
MTender ID

Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
tt,ttty,. tn Igrulef, Fot,t!cl\

Link-ul: : t t act'tizitii.md/ro/pub I ic I tendet I 2 1 0 5 8 9 5 6 /
Data licdrii: 23.06.2022

n actriritii.md; n e-licitatie.md; I yptender.mdPlatforma de achizitii publice utihzatil
nDa nNuProcedura a fost inclusl in Planul

de achizi{ii publice a autoritl{ii
contractante

Link-ulcatre planul de achizilii publice publicat:

Drt", https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1 6 5 5 9 8 79 8 99 68? tab-contract-notice

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

@er. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-
1 65 5 98 79 8 99 68? tab:contract-notice

rA"ord-cadru lSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd nCatalog ele!1rynrg

tehnici qi instrumente specifice de atribuire
caz)

trB"g.t d. itat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe, nAlte stlrse: [lndicali

Sursa de finan{are

389 287,07Valoarea estimati (lei,./drd TVA

DETS Botunica



Clarific[ri privind documentalia de atribuire:

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

Modificdri operate in docurnenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn core au.fbst operate modificdri)

Data solicitlrii clarificirilor 23,06.2022
Denumirea operatorului economic http s : //achizitii. md/ro/publ c I tender I 210 5 8 9 5 6/questions
Expunerea succint[ a solicitlrii de
clarificare

https ://achi zitii.mdl rc I public/tende r l2l 0 589 5 6/questions

Expunerea succinti a rlspunsului https ://achi zitir.mdk o lpublic/tend er I 210 589 56/questions
Data transmiterii 24.06.2022

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

IIndicali sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Pini la termenul-limitdl(data06.07.2022, ora_10:00), au depus oferta 3 ofertanli:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asociafii/
administratorii

1. Eurogalex Prim 1008600035294 Ciocoi Durnitru, Ciocoi Gabriela
., SRL NICANAS I 003600036838 Stancev Dumitru

3. Foreco Group 10166000t7477 Alina Ceban

Informalii privind ofertele depuse ;i clocumentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de cdtre

operatorii econotnici :

Denumire document
Denu mirea operatorului ecqlrqrn-!e

Eurogalex Prim SRL NICANAS lioreco Group

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat rut9p1s;pvncle)

Propunerea tehnicl
Deviz Forma 3,5,7, graficul de executare a lucrdrii (qqqq-]-QI

prezental prezentat prezentat

Declara{ie privind valabilitatea ofertei preze ntat prezentat prezentat

Propunerea financiarii F3. I prezentat prezentat prezentat

DUAE preze ntat preze ntat prezentctl

Garanlia pentru ofertA (anexa nr. 9) prezentat prezentat prezent0t

Certifrcat privind lipsa sau existenta restantelor la bugetul public
national

prezentat prezentat prezentat

Garanfia pentru lucrdri executate 6 ani prezentat prezentat

Formular (anexa nr. 22)
Aviz pentru pa(icipare la licita{iile publice

prezentat prezentat prezenl0l.

Documente de calificare
Se va consntnct prin: prezentat, neprezentot, tltt coresplmde

OoruOa i,rr.gistrdrii persoanei juridice, in confbrmitate cu prevederile
lesale din tara in care ofertantul este stabilit

prezent0l

Certifi cat privind managerrentul cal it5f ii lucrlrilor contbrrn
standardelor ISO 9001; 14001

prezental

Certit'catul de atestarc Tehnico profesionald a dirigintelui de Eantier prezentat
Cbrt,i,.^te de{onformitate gi fiqa tehnic[ la material de construclie care

vor fr utilizatc la executarea cotrtractultti.
prezentat

Anexa I 2 Drezentat
Anexa I 3 prezentat
Anexa l4 prezentat
Anexa I 5 prezentat
Anexa I 6 prezentat
Anexa I 7 prezentat
Act bancar care vaAimonstra disponibilitatea de barri lichizi 50oh din
valoarea ofertei, linii creditare sau niateriale circulante sau alte
rriiloace financiare ( contracte de irnprutnut)

prezentat



Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economtc

Pre{ul ofertei
(inra TVA)+

Cantitate gi
unitate de
misurtr

Corespunderea
cu cerinfele de

calilicare

Corespunderea
cu specifica{iile

teh nice

Lot 1 Eurogalex Prim 260 262.00 Conform
devizului

+ +
SRL NICANAS 3t0l2l.7l
Foreco Group 330 fl3.09

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
do:cumentayia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informafia privind corespunderga ofertelgr cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitasiei electronice se va indica pretrul oferteifinale
(lnfortnafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJica|iile tehnice" , se va
consemna prin: ,,-1" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)
Evaluarea tehnicd a fost efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica Si $ef DETS Botanica.

Pentru elucidarea unor neclaritd(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinlele
stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justifrcarea pre{ului anormal de scdzut) s-a solicitat:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndica\iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scizut D
Costul cel mai sc6zut n
Cel mai bun rapofi calitate-pre{ n
Cel mai bun rapoft calitate-cost I

(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)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denurnire factorul I Ponderea

Denumire factorul r.r Ponderea
Denurnirea operatorului economic n Total

Data
solicitErii

Operatorul economic Informa(ia solicitattr Rezmatul rhspunsului
oDeratorului economic

06.07.2022 Eurogalex Prim Documenta{ia standard la solicitarea AC +
iustificarea

Se anexeazi Ia dosar

Ofertanlii respin;i/descal ifi ca!i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificlrii
SRL NICANAS prelul propus este mai mare decAt oferta operatorului desemnat

cAst ip,dtor.

Foreco Group pre{ul propus este mai mare decAt oferta operatorului desenlttat
cAst i sator.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor:

(Se va con, leta in cazul in care ofertele aufost reevaluate Yepetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

in urma examin6ri, evaludrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

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

luiru pentru achizilii se realizeozd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

Tertnenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din j iulie 201 5 privind achiziliile ptrbLice,

inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULLII IV Capitohtl I (Calcularea Terntenultti) ctl

Codului Civil al Republicii Moldot,a).

C ontractu I de achizilie I acordu l -cadru in cheiat :

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot 1 Eurogalex Prim Conform
devizului

260 262.00 260 262.00 312 314,40

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Eurogalex Prim 13.07.2022 -e_ 
u ro giL I e;fgl rrt u i I . r' Lr

SRL NICANAS 13.07.2022 stepnratr@r'aurbler'.ru

Foreco Group 13.07.2022 al inaceba n. a((D grn ai L co rn

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec0t pragurile prevdzute la afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n
tr l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau fax n

in .urrt i**e valoarea estimatd a contractului este

egalS sau mai mare dec6t pragurile prev6zute la aft.2
alin. (3) alLegiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi(iile publice

E 11 zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin mijloace
electronice gi/sau fax I
3 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prirl
mijloace electronice gi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Nunttrrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CI'V

Valoarea contractului
Termcn de

valabilitate al
contractu lui/aco

rdului-cadrttinclusir'TVA

SRL
EUROGALEX

PRIM

Capital
social

t04
20.07.2022 45200000-9

260 262.00 312 314,40
31.12.2022

4

fIrI TVA



Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubricadald se completeazd doar itt cazul

in care la piocedura de achizi(ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

.A.u fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA)

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)

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

45200000-9

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

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raporl calitate-prei r
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tnclteierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iite publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep{iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost exsminate Ei solulionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi{ii: Ion Mustea{d

fl;,,.?Wt#q.flffij

tle achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilot legalg



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1655369022114/01 din 25.07.2022.  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Pruteni 
Localitate satul Pruteni,rnul Fălești 
IDNO 1007601002153 
Adresa s.Pruteni,rnul Fălești 
Număr de telefon 025966882 
Număr de fax 025966882 
E-mail oficial  manoli.angela67@gmail.com 
Adresa de internet primaria.pruteni@mail.ru 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Angela Manoli 

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 străzilor 
locale(s.Pruteni,s.Valea Rusului,s.Cuzmenii Vechi 
și s.Drujineni)din comuna Pruteni,rnul Fălești 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1655369022114 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1655369022114?tab=contract-notice 
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: 
 

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: Fondul rutier 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 851 840,00 

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  18.06.2022/12:11 
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua,vă rugăm să publicați rechizitele bancare in 
vederea perfectării garanției prin transfer la contul autorității 
contractante,mulțumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  

Conform anunțului de participare,autoritatea contractantă 
acceptă tipul de garanție pentru oferta-Scrisoare de garanție 
bancară in cuantum de 1% din valoarea ofertei fara TVA,pe 
un termen de 60 zile,(nu mai mic decit termenul de 
valabilitate a ofertei 60de zile)parafată de banca,conform 
anexei nr.9 din documentația standart pentru realizarea 
achizițiilor publice de lucrări.În scrisoarea de garanție pentru 
ofertă,conform anexei nr.9 din  documentația standart pentru 
realizarea achizițiilor publice de lucrări,la solicitarea bancii se 
va indica urmatoarele rechizite:Primăria comunei Pruteni,cod 
fiscal-1007601002153;codIBAN-
MD62TRPDAL312120G10598AB, 
Trezoreria Regionala Nord 

Data transmiterii 20.06.2022 /12:50 
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 29 iulie2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Marcons-Drum 1007602003489 Marchitan Dumitru 
2. SRL DANIGASING 1018602000187 Sînjer Olga 
3. Profact Construct 1010600024992 Costiș Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL  
Marcons-Drum 

SRL 
DANIGASING Profact Construct  

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

Propunerea tehnică prezentat    
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Propunereafinanciară prezentat    
DUAE prezentat    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

   

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

Cerere de participare la 
procedura de achiziție/Conform 
anexei nr.7 la documentația 
standart confirmată prin 
semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   

Declarație privind valabilitatea 
ofertei/conform anexei nr.8 la 
documentația standart confirmată 
prin semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   

Perioada de garanție a lucrărilor/ 
min.1an-max.3ani prezentat    

Scrisoare de garanție 
bancară(1%din valoarea ofertei 
fara TVA)/conform anexei nr.9 
la documentația standart 
confirmată prin semnatura 
electronică a participantului 

prezentat 

   

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
si neincadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități ale unor 
organizații sau grupări 
criminale,pentru corupție,fraudă 
și/sau spălare de bani./conform 
formularului aprobat prin ordinul 
Ministerului Finantelor nr.145 
din 24noiembrie 2020-confirmat 
prin semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   
 

Grafic de executare a 
lucrărilor/Conform anexei nr.10 
la documentația standart 
/semnată electronic 

prezentat 

   

Declarația privind experiența 
similară conform obiectului 
achiziției/Conform anexei nr.12 
la documentația standart nr.69 
din 7mai 2021-confirmat prin 
semnatura electronică a 
participantului,(anexate contracte 
încheiate însoțite de procese 
verbale la terminarea lucrărilor) 

prezentat 
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Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate in 
ultimul an de activitate/Conform 
anexei nr.13 la documentația 
standart nr.69 din 7 mai 2021-
confirmat prin semnatura 
electronică 

prezentat 

   

Declarație privind dotările 
specifice,utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzatoare a 
contractului/Conform anexei 
nr.14 la documentația standart 
nr.69 din7 mai 2021-confirmat 
prin semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   

Declarație privind personalul de 
specialitate propus/propuși 
pentru implementarea 
contractului/Conform anexei 
nr.15 la documentația standart 
nr.69 din 7 mai 2021-confirmat 
prin semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   

Lista subcontractanților si 
partea/parțile din contract care 
sînt îndeplinite de către 
aceștia/conform anexei nr.16 la 
documentația standart nr.69 din 
7mai 2021-confirmat prin 
semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   

Informație privind 
asocierea/conform anexei nr.17 
la documentația standart nr.69 
din 7 mai 2021-confirmat prin 
semnatura electronică a 
participantului 

prezentat 

   
 
 
 

Avizul agenției pentru 
Supraveghere tehnică-Copie 
confirmat/Semnată electronic 

prezentat 
   

Cifra medie anuală de afaceri in 
ultimii 3ani-(minim 
2300 000,00lei) 
Confirmată/Semnată electronic 

prezentat 

   

Certificat de efectuare 
sistematică aplatii 
impozitelor,contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal/Copie 
confirmată/Semnată electronic 

prezentat 

   

Ultimul raport financiar/Copie prezentat    
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confirmată/Semnată electronic 
Certificat de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice/Copie 
confirmată/Semnată electronic 

prezentat 

   

Certificat de atestare tehnico-
profesionala a dirigintelui de 
șantier-domeniu constructii 
rutiere:drumuri și piste de 
aviație/copie 
confirmată/Semnată electronic 

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 

Lucrari de reparație a 
străzilor 
locale(s.Pruteni,s.Valea 
Rusului,s.Cuzmenii 
Vechi,și 
s.Drujineni)din com. 
Pruteni,rnul Falesti 

SRL Marcons-
Drum 

579 
998.00 1/buc + + 

SRL 
DANIGASING 

579 
999.00    

Profact 
Construct 

580 
000.00    

* 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 

01.07.2022 SRL Marcons-Drum  Actualizarea 
documentelor 

SRL Marcons-Drum a prezentat 
documentele actualizate 

11.07.2022 SRL Marcons-Drum Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Prin scrisoarea nr.13 din 
13.07.2022SRL Marcons-Drum a 
justificat prețul anormal de scăzut 
și a prezentat documente 
justificative 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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 
străzilor 
locale(s.Pruteni,s.Valea 
Rusului,s.CuzmeniiVechi 
și s. Drujineni)din 
com.Pruteni,rnul Falesti 

 
 
  SRL  
“Marcons-
Drum” 

 
 
1/buc 

 
 
579 998.00 

 
 
579 998.00 

 
 
695 997.60 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Marcons-Drum 
marchitandp@mail.ru 
 
SRL DANIGASING  
danigasing@mail.ru  
 
Profact Construct 
profactconstruct@mail.ru  

Nr.71 din 15.07.2022   prin   e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/acord
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL”MARCO
NS-DRUM” 

Capital 
autohton nr.28 Din 

22.07.2022 45200000-9 579 998.00 695 997.60 31.12.2022 

 

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

 

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)?                      NU 

mailto:marchitandp@mail.ru
mailto:danigasing@mail.ru
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicate suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achiziti: 
 
     Axenti  Angela                                                                ____________________ 
      (Nume , Prenume)                                                                          (Semnatura) 
                                                                                                                L.S. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru c
de anulare a procedurii de atribuire o

l. Date cu privire la autoritatea contractant[:

2. Daae cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoriti(ii contractante CANCELARIA DE STAT
Localitate
IDNO
Adresa Pia Marii Adundri Na onale l
Numir de telefon 0221250-231
Numir de fax 022/250-231

ana.mistreanu ov.md
Adresa de internet
Persoana de contact

'fipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri olicitalie deschisi
oAltele:

ti
Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri V Servicii o Lucriri o

Obiectul achizifiei consumabile pentru imprimante $i
CO iatoare
Materiale

Cod CPV 30725700-2
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
oplicdrii altor procetluri decdt licitalia
deschis

Nr: ocds-b3wd l -MD-1653395880266
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

Procedura de atribuire (se va tndica din cadrulportalului guvernamental
r. ov.mdt9ww.mt

Data blicdrii: 24.O5.2022
ublice utilizatiPlatforma de achizi tender.mdV achizitii.md; I c-licitatie.md :!

VDa oNu
Link-ul citre planul de achizigii publice publicat:
https://cancelaria.gov.md/roladvanced-page-

achizitii- blice
Data:21.01.2022Anunf de intenfie publicat in BAp

md/tendersLink-ul: htt s://mtender.
ehnici qi instrumente specifice de atribuireT

cal
trAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie

ie electronicd trCataloV Licita electronic
Sursa de finanlare V Buget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS;

trSurse exteme ttdicutr Ste urs
Valoarea estimati et, d TI/A 350 000,00

I

mun. ChiEiniu, Republica Moldova
1006601001067

E-mail oficial

Ana Mistreanu

Procedura de achizilie (dupd caz) Nr:

b3wdp1-MD- 1653395880266

Procedura a fost inclustr in planul de
achizifii publice a autorittrfii contractante



3. Clarificlri priyind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitiirii clarificirilor 25 mai 2022
Denumirea rului economic

In documentele obligatorii, aveti ca se cere
service-centru autorizat, si autorizatie de la
producator, pentru ce trebuie asa ceva la
consumabbile/cartuse??? doar nu cumparati
tehnice IT, si aici puteti sa primiti oferte mai
avantajoase si sa faceti economie, dece nu le
scoateti din documentele obli torii?

Data transmiterii 25 mai 2022
Riispunsul la demers Grupul de lucru a decis excluderea din

documentele obligatorii delinerea unui
certificat de confirmare a unui service - centru
autorizat, cu modificarea anunfului de
participare, cu aceiagi dati. Dar autorizatia de
la producator sau de la un distribuitor local,
conform anun Iui de CI

Data solicitirii clarifi cirilor
25 mai 2022

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Rog sa ne informati daca o sa acceptati
cartuse cu holograma deteriorata sau stearsa?
Hologlama este un cod care confirma
originalitatea bunului oferit.

Data transmiterii 26 mai 2022
Rispunsul la demers Nu se acepte cartuqe cu holograma deteriorata

sau stearsa. Cartugele trebuie si fie noi qi
intacte cu holograma de confirmare a
orr nalitd ll

Data solicitirii elarifi ciirilor
Denumirea eratorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

In cerinlele caietului de sarcini. consumabilele
sunt impe{ite in 2 loturi cu cerinla
autoriz[riilMAF de la producdtor, in timp ce
marca Xerox este evidenliate ca lot separat.
iar restul mdrcilor sunt colectate intr-un singur
lot. Dorim sd Vd atragem atenlia asupra
laptului cd acest lucru limiteaz6 semnificativ
posibilitdlile de participare a diferitelor
companii, deoarece autorizarea diferitelor
mirci de producf,tori din aceeaqi categorie de
mirluri nu este posibi16 pentru un singur
partener. Prin urmare. Va rugim sa separali
bunuri pe pozilii aparre sau loturi dupa
criteriul a mdrcilor de produse sau sd

ucator.exclude ei de lacenn autoriza
Data transmiterii 27 mai2022

2

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Denumirea operatorului economic

26 mai2o22



Rlspunsul la demers Grupul de lucru a decis excluderea din
documentele obligatorii de!inerea Autorizaliei
de la producdtor sau Atorizalie de la
distribuitor local , cu modificarea anuntului de

CI are.
Data solicitirii clarificlrilor 2'7 mai 2022
Denumirea o rului economic
Expunerea succint[ a solicitiirii de
clarificare

Pentru I-otul 1, punctul 10 si Lotul 2 va rugam
sa indicati P\N la toate pozitiile, pentru a evita
erorile de compatibilitate care pot aparea din
CAUZA TE unilor

Data transmiterii 25 martre 2022
Rlspunsul la demers I-otul 1 p.l0 DR -C225II Canon Exchange

Roller Kit PN: 54848001 / 5484B001AA
I-otul 2 1. Cartug Xerox 3225 pln: 106R02717
2. Drum Unit pentru Xerox 3225 pln:
101R00474 3. Black toner Xerox
532515330/5335 p/n:06R01159 4. Drum Unit
for Xerox 53251533015335 pin: 013R00591 5.
Xercx 5325 Fuser Module pln:126K29403 6.
Xerox 532515330i5335 Paper Feed Kit (set)
p/n: 604K56080 7 . Xerox 53251533015335
ADF Roller Kit (set) p/n: 604K77810 8.
Toner Black pentru Xerox 7525 pln:
006R01513, 006R01514, 006R015 15,
006R01516 9. Imaging Unit pentru Xerox
7525 pln: 013R00662 10. Recipient de toner
rezidual (Xerox 7525) p/n: 008R13061 11.
Toner Xerox C70 (set 4 culori-black, cyan,
magenta, yellow) p/n: 006R01659,
006R01660, 006R0r66r, 006R01662 12.
Color Drum Cartridge for Xerox C70 DRUM
013R00664 13. Black Drum Cartridge for
Xerox C70 CRU K 0 013R0O663 14.
Recipient de toner rezidual (Xerox C70) p/n:
008R12990 15. Fuser Module pentru Xerox
C70 p/n:008R13065 16. Xerox C70 Roller Kit
Paper (set) p/n: 604K56080 17. Xerox C70
ADF Roller Kit (set) p/n: - 18. Black Toner
for Xerox 502O pln: 1O6RO1277 19. Image
Unit for Xerox 5O20 pln:101R00432 20.
Fuser Unit for Xerox 5O2O p/n: 126K23583
21. Roller kit paper for Xerox 5020 (set) p/n:
059K32773 /019K09420

Data solicitirii clarifi cirilor 2'7 mai 2022
Denumirea o torului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

In cazul in care holograma este deteriorata,
area bunurilor?care-r rocedura rivind

Data transmiterii 30 mai 2022
Rispunsul la demers Nu se aceptd cartuEe cu holograma deteriorata

sau stearsa. Cart ele trebuie si fie noi

3



intacte cu holograma de confirmare a
originalitatii.

Data solicitirii clarificdrilor 37 nai 2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicitirii de
clarificare

Ia punctul 8 din lotul 2 solicitati:&quot;Toner
Black pentru Xerox 7525&quot; 3 buc dar in
cf arificarea din &quot; 27 mai 2O22,
17:26&quot; a-ti raspuns cu 4 PN diferite. Va
rugAm sa specificati ce Printeruri torugi aveli
nevoie La punctul 8 din lotul 2

Data transmiterii 0l iunie 2022

Data solicitirii clarificlrilor 37 mai 2O22
Denumirea operatorului economic

La rf,spunsul din:&quot;30 mai 2022,
14:20&quot; I-a punctul 17 din lotul 2 nu ati
indicat PN.

Data transmiterii 0l iunie 2O22
Rispunsul la demers [-a punctul 17 din lotul 2 nu este identificat

codul PN, V-a fi accceptat codul propus in
oferta tehnicd.

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare cctz

5. PAnt la termenul-limitl (data 08.06.2022, ora 15:00), au fost depuse :
- pentru LOT I Materiale consumabile pentru imprimante qi copiatoare, dupr cum urmeazd:

findicali sursa utilizatd $i dota publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelu ngit (dupd c

findicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorilor
economtcl

IDNO Asociaf ii/administratorii

"VENOMNET.LUX" S.R.L r 0056000229,17 Popa Victor
*TzuOMAC" S.R.L. 1006606001224 Alexandru Constantin

Denumirea operatorilor
economlct

IDNO Asociatii/adm inistratorii

FPC "Aproservice-X', S.R.L. 1002600054286 Tudor Acristinii

"VENOMNET.LUX" S.R.L 1005600022947 Popa Victor

4

Rlspunsul la demers [-a punctul 8 din lotul 2 avem nevoie de PN
006R01 513 (btack). in rispunsul din
30.05.2022 s-au indicat 4 PN, pentru intreg
setul de 4 culori

Expunerea succintl a solicittrrii de
clarilicare

4. Modificilri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care auJbst operate modi/icdri)

- pentru Lor II Materiale consumahile pentru imprimante gi copiatoare, duptr cum urmeazr:

Rezumatul modifi cirilor



6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare gi aferente DUA.E prezentate de
cltre operatorii economici:

(lnformalia privind denumirea documenlelor prezentate se va indica in conformilate cu cerinlele din
doatmentalia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezenw, nu corespunde (in cazul
cdnd d.ocumentul a fost prezentat, dar nu corespund.ecerinSelor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu c€rintele solicitate:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

LOT I LOT II
.,VENOMNET-

LUX" S.R.L

..TzuOMAC"
S.R.L.

FPC
"Aproservice-X"

S.R.L.

..VENOMNT]T.

LUX" S,R.L

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prczentat, neprezentat, rut corespunde)

Propunerea tehnictr prezentat prezental prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentQt prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezenlat prezentat
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat prezetltat

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

Autorizatie de la
produc[tor

prezenlal prezentat prezentat

ExpericnfE in
domeniu(min. 3)

ptezenlat prezentat prezento,t prezentat

Extras din registrul de
Stat al persoanelor
juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a
contului bancar

Prezentat prezentat prezentat prezental

Certificat de delinere a
unui service centru
autorizat

prezentat prezentat prezental

Certuficat cliberat
ANM financiar

prezentat prezentat prezentat

Prezental prezentat prezentat prezenlat

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fare TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
I-otut I
Materiale
consumabile
pentru
imprimante
9i
copiatoare

.VENOMNET.
LUX" S.R.L 241 000.00 60 buc. + +

''TRIoMAC" S.R.L 252 995,OO 60 buc. + +

5

prezenlat

prezentat

prezentat

Prezentat

Declaralia
echipamentele s6 fie noi



Lotul 2
Materiale
consumabile
pentru
imprimante
9i
copiatoare

FPC "Aproservice-
x" s.R.L. 159 900,00 5 I buc. + +

"VENOMNET-
LUX" S.R.L 190 233,33 5l buc + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinyele de calificare" Si "Corespunderea cu specificuliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,+ ' in cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmlrea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele strbilite in documentafia de atribuire (inclusiv justilicarea prefului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respinqVdescalificafi:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rtrspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicali]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pregul cel mai scezut V
Costul cel mai scezut tr
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost o

f'actorii de evaluare Valoarea din oferti
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa penfiu lolurile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raporr calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

6

Punctajul calculat



13, Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examintrri, evalulrii gi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS,/acordului-cadru:

LOT -2
Materiale
consumabile
pentru
imprimante gi

latoare

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 7l alin. _ Iit _.

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
$i unitate

de
misurtr

Preful unitar
(fdrI TvA)

Preful total
(fnrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

LOT -1
Materiale
consumabile
pentru
imprimante gi
copiatoare

"VENOMNET-
LUX" S.R.L

60 24r 000.00 289 200,00

FPC "Aproservice-
X" S.R,L.

t59 g(X),(X) 191 880,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

"VENOMNET-LUX- S.R.L 20.06.2022 e-mail
FPC "Aproservice-X" S.R.L. 20.06.2022 e-mail

"VENOMNET-LUX' S.R.L 20.06.2022 e-mail

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

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
loace electronice sau lbx omi

In cazul in care valoarea estimatA a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
rivind achizi ile ublice

D 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicirii
flnm sau fax oaceo ec ltIro e

7

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

51

Argumentare:



In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevezute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2015 privind achizifiile publice

tr I I zile in cazul traasmiterii comunicirii prin
mijloace electronice $i/sau fbx n
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice gi/sau fax o

(Selectapi termenul de asleptare respeclat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteplare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Coduhti Civil al Republicii Moldova).

17, Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numtrrul
Si data

contractuluV
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadruliir{ TVA inclusiv

TVA

"VENOMNET-
LUX" S.R.L 4 r8.o7.2022 30725100-2 241 000,00 31.t2.2022

FPC
"Aproservice-

x" s.R.L.
3 t8.01.2022 3012s100-2 1s9 900,00 l9l 880.00 31..t2.2022

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
caz tn csre Ia procedura de achizilie publicd att fost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contractlcontracte pentru lotlloturi pentru core au fost aplicate criterii de durabilitatel:

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

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

Codul CpV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Cel mai bun ra rl calitate-cost D

P n prezenla dare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de a$eplare pentru incheiereacontractuluilcontractelor indicate a lost tespeclat (excepfind cazurile prevdzute di o'rt. SZ itin. 1s1 al Legii nnI3l din 3 iulie 2015 privind achiz.iliile publice ), precum Si cd in cuzul depunerii contestaliilot sysaureceplionibii rapoartelor de monitotizarc, dcesstea au fost examinate li sotulionite.

P:in Prclenlo darc de seumd, grupul de lucru penftu ochizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de ochizilie, Japt penttu care poortd rdspundere conform pievederitor legole in vigoare.

8

PreEedintele at Grupului de lucru: Dumitru UDRIIA

289 200,00

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzul a
Cel mai bun raport calitale-prel D

:1



l. Date cu privire la autoritatea contracaantS:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autori contractante CANCELARIA DE STAT
Localitate mun. ch iqiniu, Republica Moldova
IDNO 1006601001067
Adresa Piap Marii Adundri Nafionale, 1

Numir de telefon 022t250-231
Numir de fax 022/250-231
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact Ana Mistreanu

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri olicitalie deschisd
trAltele:

Procedura de ach e Nr:-
Tipul obiectului contractutui de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri V Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi(iei Echipamente multifunclionale cu solulie pentru

Cod CPV 30000000-9. 48211i000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii allor proceduri decdt licita{ia
deschisd

Nr: ocds-b3wd l-MD-1655819917159

210588 I 0/lot/1 1 5837 27 /
loro ublic/tenLink-ul: httos achizitii.md/ de

Procedura de atribuire (se uc rtt dica din cadrulportalultti guvernamental
www.mtend,er.qov.md)

Data publicdrii: 21.06.2022

ublice utilizatiPlatforma de achizi tender.mdV achizitii.md ; o eJicitatic.md; o
VDa oNu

Procedura a fost inclusl in planul de
achizilii publice a autorittrfii contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https://cancelaria.gov.md/roladvanced-page-

achizitii- blice
Data:21.O1.2O22e inten[ie publicat in BAP (dupd caz)Anunf d

Link-ul: htt tztlrr ende
gi instrumente specifice de atribuire

cd:
Tehnici oAcord-cadru Dsistem dinamic de achizifie

ie electronicd DCataloVLicita
Sursa de finanfare V Buget de stat; trBuget CNAM; oBuget CNAS;

trSurse exteme lndicaoAlte surse
Valoarea estimati CL d T,,A 500 000.00 MDr_

I

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice v
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.5din l{,N.e'1il,

ana.mistreanu@gov.md

repetatE (dupd caz)

secunzare contorizare

electronic

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:



ta co leta tn cozul in care au I solicitate clari carl

4. Modificlri operate in documentatia de atribuire:
e ra com leta tn cazul tn care au lo rate m car

5. Pintr la termenul-limitl (data 30.06.2022, ora 15:00), au fost depuse :

1 ofert6- dupi cum urmeazd:

6. lnformalii privind ofertele depuse gi documentele de calilicare gi aferrnte DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintl a riispunsului
Data transmiterii

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

|ndicali sursa utilizatd $i clata publicdriil

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

findicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorilor
economlcl

IDNO Asociafii/administratorii

FPC "Aproservice-X" S.R.L. 1002600054286 Tudor Acristinii

Denumire document
Denumirea operatorului economic

FPC "Aproservice-X" S.R.L
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prtfi : prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezetllal
Propunerea financiard prezenlat
DUAE prezetllul
Garanlia pentru ofertl
(dupd caz)

prezenlat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, nepreze nta t, rut c ore spund.e

Autorizalie de la
producetor prezental

Experienta in
domeniu(min.3)
Extras din registrul de
Stat al persoanelor
juridice prezentat

Certificat de atribuire a
contului bancar prezentat

Certificat de delinere a
unur servlce centru
autorizat prezentut

Certuficat eliberat
ANM linanciar

2

Expunerea succintl a solicitdrii de
clarificare

pr?zenl0l

preze lat



Declarafia
echipamentele si fie
noi

prezentat

(Informa|ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conJbrmitate cu cerinyele din
doatmentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd doatmentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de colificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licilaliei electronice se va ind.ica prelul oferteifinale
(lnforma\ia privind "Corespunderea cu cerinlele fu calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,, -" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau conlirmarea unor date privind corespunderea olertei cu
ceritrfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justilicarea pr€lului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

I IAfa
TVA)*

Cantitate Si
unitate de

masura

Corespunderea
cu ceritrtele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Echipamente

muhifunclionale
cu sohqie
pentrrr

securizare Si
conlorizare

FPC
"Aproservice-

X" S.R.L

485
111 11

8 buc.
+ +

Data
solicitlrii

Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile o
Alte limitiri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sc5zut V
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-prel D
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(In caad in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si derutmirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

3

Operatorul economic



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

Factorii de evaluare Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

lv' otivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

l,l. in urma examinlri, evalulrii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art. 7l alin. lit
Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
hrcru pentnt achizilii se realizeozd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16, Termenul de alteptare pentru incheierea contractului:

(Selectasi termenul de o$teptare respectst. Calcularea termenelor prevdzule de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice. inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd ln conformilale cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Preful unitar
(IiirI TvA)

Pretul total
(fdrl TVA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Echipamente
multifitnclionale

cu sohqie
pentru

seatrizare Si
contorizare

FPC
"Aproservice -

x" s.R.L. 8 buc. 72 800.00 485 333,33 582 400.00

Denumirea operatorului
economic

Modalitatea de transmitere

FPC "Aproservice-X" S.R.L 04.07.2022 Scrisoare e-mail din 04.07 .2022

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai mice decat pragurile prevAzute la art. 2
alin. (3) al [*gii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau lax o
C 1 | zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice gi/sau fa-r o

In cazul in care valoarea estimattr a contractului
este egale sau mai mare decdt pragurile
prevezute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice gi/sau fax o
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax o

(Se va completa penlru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Valoarea din oferti

decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd./acordului-cadru:

Data transmiterii



Numlrul
li data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractuluVac
ordului-cadrufnrl TVA inclusiv TVA

FPC "Aproservice
x" s.R.L. 5 20.01 .2022 30000000-e

48218000-9 485 333,33 582 400.00 31.t2.2022

17. Contractul de achizifie/acord ul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazi tn care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contractlcontracte pentru lollloturi penlru care at fost aplicate criterii de d,urabilitate):

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

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)

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

Prelul cel moi scdzut o
Coslul cel mai scdzul o
Cel mai bun raport calitate-prel E
Cel mai bnt raport calitate-cost .

Prin prezenla darc de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de ageplare penlru incheiereo
conlructuluycontraclelot indicale a losl respeclal (excepland cazurile previizute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
l3l din 3 iulie 2015 pivind achiziliile publice ), precum gi cd in cazul depunerii contestaliilot ,ysau
rccepliondrii rupoartelot de monilotizote, acesstea au Iost examinale ti solulionate.

Prin prezenta dorc de seamd, gtupul de lucru pentru athizilii conrtmd corectitudineo desfdsurdrii procedurii
de ochizilie,fapl penttu corc poflrld rdspundere conform prevederilor leg e in vigotre.

Contractele de achizifie incheiate:

Pregedinte al Grupului de lucru: Dumitru UDREA
t\

)l
7

(
\

\

5

Denumirea
operatorului

economic

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

q'v
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr._1_din 25_.07.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM REI „Lumteh”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600127505
Adresa MD-2004 Chișinău, str. S. Lazo 48A
Număr de telefon 022-22-35-42
Număr de fax 022-225-323
E-mail oficial imreilumteh@mail.ru
Adresa de internet Lumteh.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Plemeannic Anatoli, 069777321

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri

Obiectul achiziției Cutii de distribuție / Puncte de alimentare (PA)

Cod CPV 31213100-3
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: 21059694
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657279362778
Data publicării: 08.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante

Da
Lumteh.md

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanțare Surse externe
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 40000

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657279362778
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Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(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 18.07.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. CovilGrup srl 1003600006020 Igor Popacondrea

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CovilGrup srl Operator
economic n

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

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

prezentat

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

Certificat de
conformitate

prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

măsură/buc
.

Corespunde
rea cu

cerințele de
calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice

BZUM PA-DDE-3, tip 7,
VRU 250-01- -23

CovilGrup srl 397 500 30 + +
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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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul 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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
și unitate

de
măsură,

buc

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

BZUM PA-DDE-3, tip 7,
VRU 250-01- -23

CovilGrup
srl

30 13 250 397 500 lei 477 000 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _______________________________________________________________

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

CovilGrup srl 20.07.2022 SIA RSAP, e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul, în care a fost depusă 1 oferta - respectarea termenului de așteptare este facultativă.

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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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/aco

rdului-cadrufără TVA inclusiv
TVA

COVILGRUP
SRL

Cu capital
autohton

51
25.07.22 3121310

0-3
397 500 lei 477 000 lei 31.12.2022

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

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

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Veaceslav BUȚ



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziliipublice tr

Nr. 21057331 din 19.07.2022
Date cu trlrivire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritifii contractante Institulia Publicd Liceul Teoretic cu lprofil GA Sulac"
m
lr o-

Localitate
IDNO
Adresa _mUn.qbi!rn4g. str. Grenoble nr. 1 rC8Numir de telefon
Numir de fax

Belivu Maria,
06 92 8 8 863, corntabilsulac2 1 (@gmail.com

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, pruniiqiffi,
e-mail)

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate r(lererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd

nl\ltele: f Indic,,qri l
Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz:) tlr',
Tipul obiectullui contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucriri a

Obiectul achiziifiei Lu.crdri de reparalie a sd.lii de sport la Institutia
Publica Liceul leoretic cu profil it. ert. ..Nicolae
Sulac"

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrulportalului guvernamental
www.mtender.qot,.md

Nr: 21057331
Link-ul : r'4ten d e r. qov. md/te nders/ocds-b3wd p 1 -
MII:I_653e06LJ5125
Data public Frii: 30.05.2022

Platforma de achizitii publice utilizati I zrchizitii.md: rr e-lic.ifafie md' n *rnfandcr -.{
Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autorititii contractante

n Da nNu
Litrk"rt 

"Atr. 
pL

http://liceusulac
021 | 6443 5244 | olan-achizitii -nuh li cer) O) ) ino

Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rA.cord-cadru lSistem dinamic de achizilie
:Licitatie electronicd lCatalog ellectronic

DUrSa Oe ltnantare rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse exteme; nAhe surse: flndica{il
| 666 666.00Valoarea estimati (lei, fara TVA)



Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va complela tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modific[ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifrclrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (alapd caz)

[Indi c ayi slr ;t o utilizat d Si data .public driiJ

Termen-limiti de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

[Indicali nuncdrul de zileJ

Pflnfl la termenul-limit[ (data 14.06,2022, ora 13:30), au depus oferta 15 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDf{tf

1 SRL Anadem-Construct 101060000778,+ Vadim Demenii
2 SRL Rosivid Construct 101 5600024953 Cebotaru Andrei
aJ SRL Euromontai CTI 1010600013444 Daniel Buruiana
4 SRL Nicanas 1 00360003683 I Stancev Dumitru
5 SRL SC Multiconstruct Grup t00560004299'tl Foca Valeriu
6 SRL Bioeners Construct 1014600001s73 Foalea Cornel

SRL Vicfactorv I 01 860004s4s I Fi.ussu Victor
8 SRL Fabianca 10046000014415 Victor Botolin
9 SRL Livart Prim I 01 260003 8364 Artrur Carabadaiac
10 SRL Euroerupstim 1014600036168 Rotari Gheorshe
11 SRL Granit-Granit Lux 100461100047rj Sershei Cilcic
I2 SRL SC Mihcons Plus 1 005600035248 Mihail Unsureanu
t3 SRL Trivimol i00360004074:5 Olee Musteatd
I4 SRL VSN Cons

r 0156000084s,1
Voinschi Sersiu

15 SRL Semavis 100960600105:2 Pc,povici Sersiu

Informafii privind ofertele depuse gi documentele de califiicare gi aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici :

I)enumirea oneratorului economic
SRL Anadem-

Construct
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: ltrezentat, neprezentat, nu eorespunde)

+
+
+

+
-f



Documente de calificare Seys eonsemtxa at;. nuUI

Graficul de executare a lucrbrilor +
Declaralie privind experienla similard (lista lucrErilor similare
executate in ultirnii 3 ani, in care sd se confind cel pulin un contract
de lucrdri similare a cdrui valoare sd nu fie mai mic6 de 75Yo dn
valoarea viitorului contract sau valoarea cumulatd a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie eerali cu sau
mai mare decit valoarea viitorului contract)

-t-

Certihcat de la Centrul de instruire in
domeniul securitAtii si sandt[tii in muncf,

+

Declaralie privind lista principalelor lucrdri executate in ultimul an
de activitate

-f

Declaralie privind dot6rile specifice, utilajul gi echipamenful necesar
pentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului

-r

Declaralie privind personalul de specialitate gilsau a exper(ilor
propus/propugi pentru implementarea contractului

T

Aviz pentru participare la licitaliile publice de lucrdri dirL domeniul
construcfiilor gi instala{iilor eliberatd de Minististerul Economiei gi
Infrastructurii al RM

+

Dovada inregishdrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit

+

Certificat de atribuire a contului bancar +
Certificat de efectuare sistematicd a pldlii impozitelor cdtre Bugetul
Public Nalional

+

Ultimul raoort financiar T

GARANTIA PENTRU CALITATEA LUC]RAzuLOR
EXECUTATE

+

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se'ya indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Si se va consemna prin: prezenlal, neptezenlat, nu corespunde (in eazul cdnd documentul' afost prezentat, dar nu
c or espundec er inlelor de c al ific ar e) )

Informafia privind corespunderea ofertelorr cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Preful ofertei
(fdnd TVA)

Cantitate qi
unitate de .

m [su rI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Lucrdri de
reparalie a

silii de sport
la Institugia

Public[ Liceul
Teoretic cu

Profil de Arte
,,Nicolae
Sulac"

SRL Anadem-Construct
926 018,24

I

+
SRL Rosivid Construct I 0i0l 040,51

SRL Euromontai CTI | 045 036,25

SRL Nicanas
1 055 878,09

SRL SC Multiconstruct Grup | 076 639,t8

SRL Bioeners Construct I 080 896.05

SRL Vicfactory I 091782,82

SRL Fabianca | 092329,43

SRL Livarl Prim | 094 7 55,63

SRL Eurogrupstim
1 125 788,82



SRL Granit-Granit Lux I l5t 672,25

..j

SRL SC Mihcons Plus | 167 476,73
":itr-

".i'.1

SRL Trivimol
r 235 705

SRL VSN Cons | 424261,59

SRL Serpavis
| 6,66 450,62

i

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind "Corespunderee cu cerinlele
de caliJicare" si "corespunderea cu specificaliile tehnice" , se vq consemna prin: ,,-t " in cqzul corespunderii si prin ,,-', in
cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv jurstificarea prefutui anormal de scizut) s-
a solicitat:

Rezmatul
rispunsului
operatorului

ec0nomic
04.07.2022 SRL Anadem-

Construct
Justificarea salarizarca angajatilor conform
categoriilor, p:rezentate in o.[ertd, in detalii, cu
prezentarea certificatului contabil $i dovada
angajdrii persioanelor implicate in realizarca
lucrdrilor conlbrm categoriil,cr $i meseriilor de
muncitori.

Totodatd s,olicitdm sd prez:entafi datele pe arxul
trecut pentru oonfinnarea valorii beneficiului de
deviz, cheltuieli de regie prezerntate in ofertd.

A prezentat
justificarea

Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

Criteriul de atribuire aplicat:

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

atribuite aceluiagi ofertant: [IndicafiJ

loturi:



(In cazul in care in cadrul procedurii de atribui're sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilot, aferente)

Informa(ia privind factorii de evaluare apltica{i:

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

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in cqre ofertele aufost reevaluate repelat)

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile onerate

In urma examinlri, evalulrii gi comparlrii ofertelor depurie in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul art.1I alin. lit .

Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
Denumirea operatorulu economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Atribuirea contractului de achizi acordului-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Unitatea
de

mlsurd

Pre{ul
utritar

(fIrii TVA)

Pre{ul total
(f5rn TV:\)

Lucrdri de
reparalie a sblii

de sport la
Institulia

Publicd Liceul
Teoretic cu

Profil de Arte
,,Nicolae
Sulac"

SRL Anadem-
Construct

'l

926 018,24

I ttt 221,89

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupulLui de lucru pentru achizifii:

Data
transmiterii

N{odalitatea de
tr:ansmitere

SRL Anadem-Construct
SRL Rosivid Construct
SRL Euromontaj CTI
SRL Nicanas
SRL SC Multiconstruct Grup
SRL Bioenerg Construct
SRL Vicfactory
SRL Fabianca
SRL Livart Prim

08.07.},022 e-mail



SRL Eurogrupstim

SRL Granit-Granit Lux
SRL SC Mihcons Plus
SRL Trivimol
SRL VSN Cons
SRL Serpavis

(Informarea operatorilor economici implica\i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se
realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publiie)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectafi termenul de asteptare respectat, Calculqrea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iutie 2015 privind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITL\ILUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
' ry'aloarea contrCctului

Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazl doar in
cazul in care la procedura de achizifie publicii au fost aplir:ate criterii de durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care arir fost aplicate criterii de durabilitate):

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micd dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice r:i/sau fax n
! I I zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mijloace ele,ctronice qi,/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevlzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/sau fax o
Z 16 zile irL cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace ele,ctronice qilsau fax o

(DA/NU)

Valoaiea.di'ichizif ie cU TVA din contract/ contracte ii'lbtrilui/loturiliir pentru
.4l.-.Lu f.glt aplic_qfi-,9.litprii d.p durabilitate'(lei MD)r ' . l, , ,:,., (indicali suma cu TVA)

Codul CPV al krtului/loturilor pentru gare au fost aplicate crite,rii de ,

durabilitate:

Criteriul de atriibuire pentru lotul/lotu
d u rabilitate:

care au fost aplicate criterii de Preful cel mai scizul
Costul cel mai."Irut
Cel mai bun raport
calitate-pref l
Cel mai bun raport
calitate-cost t:



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de pentru tncheierea
alin. (3) al Legii nr.contractului/contraclelor indicate afost respeclat (excepftnd cazurile. prevdzute de arl 3

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum Si cd tn cazul depanerii
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si solulionate.

iilor ;i/sau

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJinnd corectitudinea urdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poaild rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

Bulat Ina
(Nume, Prenume)



Model - tip

DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2l /2 din 25.0'l .2022

I. Date сu privire la autoritatea contractant5:

lI. Datc сu privire la рrосеdurа de achizigie:

III. Date сu privire la contractul de achizi{ie/acorclul-caclru:

Dепчmirеа autorititii contractante Prinraria rT r-rn. Ceadir- Lunga

Localitate mun.Ceadir-Lunga
IDNo l007601004434

murr.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91

0(291) 2-04-00
0(291) 2-25-04

E-nrail oficial pri пrаri a.cead i rlunga. achi zitлi(Е,gmаil.соm

Adresa de internet https://qqad i r-l uпgа. md/
persoana de contact
(пuпее, рrепuпlе, t еlеfоп, e-mail)

Efremova Snejana
0(29l ) 2-04-00
pri maria. cead i rluп ga. achizitii@,gmail.com

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа оfеrtеlоr de preturi п
Licitalie deschisё И
дltеlе: IlпdicatiI

Obiectul :rchiziliei Закупка продуктов питания для
детских дошкольньrх учреждений мун,
Чадыр-Лунга на 1-oe полугодие 2022
года

Cod CP\l l 5800000-6

vаlоаrеа estimat5 а achizitiei 2 070 270,89

Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
р о r t al ului guv е r п аm е пt al www. rut е цdе r, gоv. m d)

Nr: ocds-b3lvdp L-MD- 1 6366 l 8385 1 Я
Link:
https ://mtpnder. qoy.md/tenders/ocds-

b3wdp l -MD-
l 6366 l 83 85 l 58?tab:contract-notice

Data nublicйrii anuntului de раrtiсiраrе 11.11.202l

Data (datele) ;i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) publicйrilor
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) Ia саrе se rеfеri
апuпtul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru вuпuri й servicii п Luсrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finanfat din fonduri ale
Uniunii Еurорепе

Nuп Dап

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat И Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte surse:

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdulu i-cad ru

24.|2.2021

Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic кSlаvепа Lux> SRL
Nr: 1

Adresa
Numf,r de tёlеfоп
Numir de fax



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

Data: 03.01 .2022

Vаlоаrеа contractultli cle aclrizifie/acordului-
саdru

Fёrё TVA: 2l4963.08
Inclusiv TVA: 257955,7 0

теrпrеп de valabilitate з|.07,2022
Termeri de executie з0,06.2022
Denumirea оrrеrаtоrчlui economic СС кГtriчаli-Рrоd> SRL
Nr. qi data сопtrасtului de achizi{ie/acorclului-
cadru

Nr: 2

Data: 0З.01 .2022
vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
саdru

Fйrй TVA: 349375,00
Inclusiv ТVА: 4l 9250"00

теrmеп de valabilitate з|.07 .2022
теrmеп de executie з0.06.2022
Denumirea operatorului economic КДLIМ-ТОТАLУ SRL
Nr. qi data сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordrrlui-
cadru

Nr: 3

Data: 03.01 .2022
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acorclului-
саdru

Fйrё ТVА: 191l08"59
Inclusiv'ГVА: 226089,з0

теrmеп de valabilitate з1.07 .2022
теrmеп de executie з0.06,2022
Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс KDocila Prim> SRL
Nr. ;i data contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Nr: 5

Dаtа: OЗ.0|.2022
valoirrea contractuIui de achizitie/acordului-
cadru

Firй TVA: 85624,00
Inclusiv TVA: 92400,00

теrпrеп de valabilitate з|,07.2022
Ternren de executie з0.06.2022
Denumirea ореrаtоrчlui economic I.L кSiпtеасоvа Svеtlапалl
Nr. Ei data contractului de achizifie/acordului-
саdrч

Nr:6
Data: 0З.0 | .2022

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fйrё TVA: 280601.50
Inclusiv ТVА: 280601,50

теrmеп de valabilitate з1.07.2022
l'еrmеп de executie з0.06.2022
Dепчmirеа operatorului economic ,,Serviabil" SДa
Nr. qi data сопtrасtчlчi de achizi{ielacordului-
cadru

Nr: 4
Data: 03.01 .2022

Valoarea сопtrасtчlчi de achizifie/acordului-
cadru

Fёrа TVA: 876 134,72
Inclusiv ТVА: 957 297,50

тсrmеп de valabilitate з1,07.2022
Теrmеп de execu{ie з0,06.2022

IV. Date сu privire la modificirile песеsаrе а fi efcctuate:

Tipul modificйrilor I N{iсsодrrеа v4lorii сопtrасtului й
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modi flсаrеа termenului de ехесutаrе/
livrare/ prestare п
Modificarea tеrmепului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: IIпdiсаti



Temeiul iuridic Ре baza Lege "Priviпd achizitii publice"
Ml31 diп 03.07.20] 5,

Hotarire " Репtru aprobarea
Rеgulаmепtului cu privire Ia activitatea
grupului de lucru репtru achizitii" М]0 diп
20.01 .202 1

Creqterea рrе$ului in urmа modificйrii (duрёt

caz)
N{odificarea апtеriоаri а contractului de
achizi(ii pulrlice/acordului-ca dru (dupd caz)

[Se vor iпdiса toate modificdrile operate
апtеriоr ýi valoarea acestora|

Alte informatii rеlечапtе

V. I)еsсriеrеа achizi{ieiinainte 9i duрй modificare:
(Se vor iпdiса l1alura si amploarea lucriirilor, паlurа si сапlilаlеа satt vаlоаrеа Ьuпurilоr, паlurа ;i amploarect
serviciilor1

VI. Descrierea circumstan{elor care au fйсчt песеsаri modificarea:
(Se vor iпdiса mоlivеlе/аrgumепlеlе mоdфсdrii сопtrасlului de achiziIie/acordului-cadru)

В связи с меньшим объемом закупок продуктов питания для садиков за l-oe полугодие 2022 года,
необходимо уменьшить договора на сумму незакiванных продуктов питания.

VII. Rezultateleexaminйrii:

in baza deciziei grupului de Iчсrч de mоdifiсаrе а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.2l din 25.07.2022
au fost incheiate асоrdчri adilionale privind miсýоrаrеа valorii contractului.:

l) Уменьшить договор Nr.l от 0З,01.2022 с KSlavena Lux> SRL, на сумму l24045,58 лей (сто двадцать
четыре тысячи сорок пять лей, 58 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет lЗ39l0,12
лей (сто тридцать три тысячи девятьсот десять лей, 12 бань);

2) Уменьшить договор Nr.2 от 03.01.2022 с СС <Nivali-Prod> SRL, на сумму l83525,07 лей (сто
восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять лей, 07 бань). обшая сумма договора после уменьшения
составляет 2З5'124,9З лей (двести тридцать пять тысяч семьсотдвадцать четыре лей,93 бань);

3) Уменьшить договор Nr,3 от 0З.01 .2022 с KALIM-TOTAL)) SRL, на сумму l04807,05 лей (сто четыре
тысячи восемьсот семь лей, 05 бань). Обшая сумма договора после уменьшения составляет 121282,25 лей
(сто двадцать одна тысяча двести восемьдесят два лей, 25 бань);

4) Уменьшить договор Nг.5 от 03.01.2022 с <Docita Рrim> SRL, на сумму 2l688,80 лей (лвадцать одна
тысяча шестьсот восемьдесят восемь лей, 80 бань). общая сумма договора после уменьшения составляет
'707l1,20 лей (семьдесят тысяч семьсот одиннадцать лей, 20 бань);

5) Уменьшить договор Nr.б от 03.0l .2022 с LL KSinteacova Svetlana)), на сумму бЗЗ26,68 лей
(шестьдесят три тысячи триста двадцать шесть лей, 68 бань). общая сумма договора после уменьшения
составляет 217274,82 леЙ (лвести семнадцать тысяч двести семьдесят четыре лей, 82 бань);

6) Уменьшить договор Nr.4 от 03.0l .2022 с ,,Serviabil" SRL, на сумму З6992З,90 лей (триста
шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три лей, 90 бань). общая сумма договора после уменьшения
составляет 587З7З,60 лей (пятьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят три лей, б0 бань);

Dепum ire ореrаtоr есопоm ic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

cu capital strдin

Nr.9i data асоrdului
adi{ional

Valoarea modific5rilor (duрё
caz)

Fпrй ТVА Inclusiv ТУА

KSLAVENA LUX) SRL Cu capital autohton N9l 25.07.2022 l24045,58



СС KNivali-Prod> SRL Cu capital autohton Jф1 25.07.2022 1 83525,07

(ALIM-TOTAL) SRL Cu capital autohton N9l 25.07.2022 104807,05

<Docita Prim> SRl, Cu capital autohton Jфl 25,07.2022 2l688,80

I.I. <Sinteacova Svetlana> Cu capital autohton N9l 25.07.2022 63326,68

,,Serviabil" SRI- Cu capital autohton Jфl 25.07.2022 з6992з,90

Сопdчсitоrчl grчрчlчi de lчсrч:

Стамов lr4ихаил
(Numе, Рrепuпе)

L.ý.

Дgепliа Achizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos.
е- m а i l : Ь а p@t е п der. gov. m d ; www. l е п d er. gov. m d
ДgепУiа Nаliопаld репtru Solu|ioпarea Coпlestayiilor: muп. Сhi;iпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sftпt, l24 et. 4; lel.:022-820-
652 ; fax: 022-820-65 l ; e-mail: сопlеslаtii@апsс.md; www.ansc.md

7 0 3 : .fax : 02 2 -82 0-7 2 8 ;
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     1   ___din      26 iulie 2022               .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP CS Sănătăuca 
Localitate s.Sănătăuca 
IDNO 1014607000461 
Adresa MD6648 s.Sănătăuca r-l Floreşti 
Număr de telefon 067478204 
Număr de fax  
E-mail oficial  cs.sanatauca@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Pavliuc Iulia -067478204,067154052 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:ocds-b3wdp1-MD-16572779558873 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri -V Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Automobil 
Cod CPV 34110000-1 
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: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059696 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-16572779558873 
Data publicării:08.07.2022 

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

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

V- Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
Ocds-b3wdp1-MD-1657095628204 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:08.07.2022 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-16572779558873 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(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 16.07. 2022__, ora_23__:_30__), au depus oferta __1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. DAAC Autosport SRL 1004600024841 Hinculov Vladimir 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

DAAC Autosport 
SRL 

Operator economic 
2 

Operator economic 
3 

Operator economic 
n 

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

Cerere de participare prezentat    
Declaratie valabilitatea 
ofertei 

prezentat    

DUAE prezentat    
Garanția de buna 
executie 

prezentat   

Scrisoare de garantie 
bancara 

prezentat   

Declaratie privind lista 
livrarilor in ultimii 3 ani 

prezentat   

Specificatii tehnice prezentat   
Specificatii de pret prezentat   
Certificate de 
inregistrare 

prezentat   

Certificate privind lipsa 
datoriilor la buget 

prezentat   

Ultimul raport financiar prezentat   
Informatii generale prezentat   

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

Document 1     
Document n     

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Automobil DAAC Autosport SRL 298600.00 

 
1 buc + + 

     
      

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot -V        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

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   
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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) 

      
 
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  

DAAC Autosport SRL 18.07.2022  e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

Întreprin
derea: 

Numărul 
și data 

Cod CPV Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 
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economic Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

contractului/ 
acordului-

cadru 

fără TVA 

in
cl
u
si
v 
T
V
A 

contractului/acordul
ui-cadru 

DAAC 
AUTOSPORT 

SRL 

autohton 1/07 
26.07.
2022 34110000-1 298600.00  31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 




