
model-tip

DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 21054384 
-din -/0 .07.2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante Uirectia Educalie Tineret $i Sport sectorul Botmh
Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Truian2l12

Num[r de telefon 0227767t|

Numlr de fax 02276s42t

E-mail oficial ach i ziti idetsbotq! iqpad gqlS

Adresa de internet lr ttn : //detsbo tanica. uld/anttntu t't-de- partt c t plt t"cl

Frunzd InnaP.rsouru de contact (nume, prenume, telefon,

e-ntuil)

la procedura de atribuire:

ffie(uri alicitalie deschis[ nAltele:Tipul procedurii de atribuire

Procedura de achizi(ie rePetatl
Runuri I Servicii I Lucriri I

ul obiectului contractului de achizi acordului-cadru
Lucrdri de i rcr 141 subordonulQElf lglulxtgg

45200000-9

E.punerea motivuluiltemeiului privind alegerea

orlirdrii altor proceduri decdt lirrtotio dtt,hitd)
proceAurii de atribuire (tn cazul

Nr: Achizitii.md lD 21054384Procedura de atribuire (se va indica

din cadrul portalului guvernamental

llJli1t, tul k n dlr*gu, "ru{)
1 t 

"cnir:tn 
md/ro/pub I i c I tendet I 2 | 0 5 43 8 4 ILink-u1:

licdrii:01 .04.2022

" ".hirttttrrd; 
n e-licitatie.md; n yptender'md

Platforma de i nublice utilizati
n Da rNuProcedura a fost inclusi in Planul

de achizi{ii publice a autoriti(ii
contractante

lr"k*l .At* planul de achizilii publice publicat:

ica. m d/p I an-clc-aclig1l

ffi der. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-

1 64 8 8 | 693 5 67 6?tab:contract-notice
Anun{ de inten{ie Publicat in BAP

@r. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-

1 64 8 8 1 693 5 67 6? tab:contract-notice
.Ac"rd*"d* lSistem dinamic de achizilie

rLicitatie electronicd nCatalog electronic
f.t*i.i qi instrumente specifice de atritruire

@et CNAM; rBuget GNAS; rSurse

rAlte surse: //r
Sursa de finan{are

4 299 638,32Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA



Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va complela tn cazul tn care au fosl solicitote clarificdri)

Modificdri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au.fost operate modificdri)

Data solicitarii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicali numdrul de zileJ

PAnd la termenul-litnitd (data 22.04.2022, ora-14:30), au depus oferta 6 ofertanfi:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asociafii/
administratorii

1. SC Foremcons SRL 1 00560000 I 878 Axentii Dumitru
) Eurogalex Prim 1 00860003s294 Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela

3. SC LUXGAZ SRL 100460001 1768 Plesca Alexei, Plesca Gheorghe

4. SRL Frabo Grup 10t4600032919 Botezatu Sergiu

5. Fabianca 1004600001446 ffigiu
6. VERILARPROIECT 1 002600002678 Toi Alexandru

I,forrnalii privind oferlele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citre

operatorii economici:
Denumirea oDerirtorului economic

Denumire document SC Foremcons
SRI,

Eurogalex
l'rint

Fabianca SC I,T]XGAZ
SR.L

SRL lrrabo
Gt'uD

VEII.ILAIT
PRoIE(11'

(se

tv----l

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentol, nepru?n,tat, nu coresplnd?) 

|

Proputrerea tehnich
Deviz Forma 3,5,7, graficul de executare a lucrlrii
(anexa nr. l0);

prezentat prezentat prezentat prezentat preze rLLLtt

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezenlot prezentat prezentat prezent0l Drezentat preze ntdl

Propunerea financiarl F3, 1 prezentat prezentat prezentat Drezent0t prezcnl0l prezental

DUAE Drezent0l prezental prezental prezentcrt prezentat prezenl0l

GaranJia pentru ot'ertd (anexa nr. 9) prezentat prcze tlto I prezent0l prezental prezentat prezenl0t

C"rtif,"ot pt*ind lipsa sau existenta restantelor la

bLrsetul Duhlic rtalional
prezentat prezentat prezenlat prezentol prezentat prezc tllu /

Garan{ia pentru lttcrari executate 6 ani prezentat prezentat prezentat prezentat prezental prezenlul

Forrnular (anexa nr. 22)
Aviz pentru participare la licitaliile publice

prezentat prezentat prezentat prezent0t prezentat prezental

Documente de calificare
Se va consmna prin: Pf

D"rad. l,"eg,strarii persoanei juridice, in
conforrritate cu prevederile legale din lara in care

olbrtantul cste stabilit

prezeiltat prezentat prezentat prezentat

Certit"r r,at 1xivirtcl managementul calitAlii lucrdrilor
con f orrn stand ardel or I SO in dq194.11991q!ry9[i!91-

prezent0t prezentat prezenlat prezentat

Ccrtit-rcntul de atestare Tehnico profesionald a

dirip,irrtcltri tle $rrtticr

prezentol prezentat prezentat prezentat

Crertil'lcateie cotrf'ortnitate Ei fiqa telitricd Ia material

de construc{ie cale vor fl utilizate la executarca

cont ractLtl ui.

prezentat prezenl0l prezental

Anexa I 2 preze ulot pt'cze illot prezentat prczent0t
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Anexa I 3 prezentat prezental prezentat prc:ctltol

Anexa 14 prezenlat preze nl0t prezentat prezental

Anexa I 5 prezentat prezentat prezentat Drezentctl

Anexa l6 prezentat prezentcil prezentat prezentctt

Anexa 1 7 prezentat prezentctt Drezentclt prezentat

aii t n** *t. va demonstra disponibilitatea de bani

lichizi 50% din valoarea ofertei, linii creditare sau

nraterialo circulante sau alte mi.jloace financiare (

conlracte de irttpnttntrt)

prezentat prezentat prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
'do-cumentalia 

de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Inforrna{ia priv ind corespunderea ofertelor cu cerin{ele sol icitate :

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul ofertei.finale

(lnformalia privind "corespunderea cu cerinlele de-calfficare" ;i "Corespunde,rea cu specificaliile

tehnice" , Se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" ty:y!-necorespunderii)

Evaluarea tehnicd afost efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica'

pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea oferlei cu cerintele

stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv.justificarea pre{ului anortnal de scrzut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Pre(ul ofertei
(f6ra TVA)*

Cantitate 5i
unitate de
mdsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 SC Foremcons SRL 2 490 482.16 Conform
devizuluiEurogalex Prim 2 625 551.67

Fabionccr 2749 405.20

SC LUXGAZ SRL 2 799 546.s2
SRL Frabo Grup 3 074 014.00

VERILARPROIECT 3 292349.s0

Informa{ia solicitath Rezmatul rispunsului operatorului
economicData

solicitErii
Operatorul economic

10.05.2022 Eurogalex Prim Documenta(ia la solicitare AC +
justificarea

Se anexeazE la dosar

Se anexeazl la dosar
10.05.2022 Fabianca

Se anexeazi la dosar
10.05.2022 SC Foremcons SRL

Motivul respingerii/detrcalificlrii
Denumirea operatorului econernlq

Eurogalex Prim Termen de valabilitate a oleftel $t gtrallet oallcarc a exPllat.

SC LUXGAZ SRL Termen de valabtlttate a olertq4l€gnlls.l L Danoal'g a sxpllar,

SRL Frabo GruP Termen de valabilitate a otertet $l gtraltet oancare a explrat'

VERILARPROIECT

Fabianco

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofeftant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

Pre(ul cel mai sclzut tr



Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-Pre{ n

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

Infonna{ia privind factorii de evaluare aplicali:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

in urma examindri, evalu6rii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatqqlgl egenomic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de mlsuri
Pre(ul unitar
(fdrI TVA)

Pre{ul total
(fdr5 TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiui art.it alin. (1) lit. g) legea 13i privind achizilii publice.

Argumentare: existd abate.i giuui de la prevederile legale care afecteazd rezultatul procedurii de

atribuire sau face imposibild i-ncheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se

inlelege faptul ca pe parcursul analizei, evaludrii qi/sau finalizdriiprocedurii de atribuire se constatd erori

sau omisiuni, autorifatea contractantd aflindr-r"i, imposibilitatea de a adopta mSsuri corective {Eri ca

acestea s[ conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art. 7 .

Termen de valabilitate a ofefteloi expiiat, administralia IET l4l ladata de 17.06.2022 a inaintat

demers privind modificarea caietului de sarcini'

Irrforrnarea operatorilor economici despre deciziile grupulLri de lucru peutru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

SC Foremcons SRL

.07.2022

fbrcmco!rs@ntail,ru

Eurosalex Prim curogalex@)mail.ru

SC LAXGAZ SRL I u x g a z-s rl 6r) g uat!.qe-I}

SRL Frabo GruP fi'abo sruD@)mail.ru

VERILARPROIECT verilar(a)list.ru

Fabianca SRL ebianca@mait.ru
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(lnJbrmarea operatorilor economici implicali tn proceclura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru ichiziyii se realizeazd tn ionformitite cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie

201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului;

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
'2015 

piivind achizi{iile publice, iiclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitale cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcutarea Termenului) al Codului Civil al Republicii Mrtldova)'

Informalia privind achizilii publice durabile (achiziliiverzi) (rubrica datd se completeazddoar in cazttl

in care la piocedura de achiiilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

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

prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de aEteptare penttu tnc-heierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr'

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

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceasted aufost examinate Ei solulionate'

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru

de aihizilie,fapt pentru care poattd rdspundere conJ

in car.,l in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prevdzute la afi.2
alin. (3) al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

i 6 rilein cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice Eiisau fax r
E 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin rniiloace electronice qi/sau @ . =-

h c-^1?, *te tilorrea estimatd a contractului
este egali sau mai mare decdt pragurile
prev[zute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n t Lil" in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qiisau fax n

n t O zlle in cazul nettansmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice Ei/sau fax n

Contractul de achizilielacordul-cadru incheiat:

Termcn dc
valabilitatc al

contra ctul rti/aco
rduIui-cadru

Numtrrul
$i data

contractului/ acordului-
cadru

Denumirea
operatorului

economic

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

verziX

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:

criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

(DA) 

-
(indicali suma cu TVA)

45200000-9

Prelul cel mai sc[zut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost I

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

corectitudinea deffiE urdrii procedurii













model-tip

DARE DE SBAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire

Date сu рriчirе la рrосеdrirа de аtriЬuirе:

й
tr

tr

Nr. 12lDS/22 din20.07 .22

Date сu privire la autoritatea contractanti:

MSP ,,SPITALUL ,uiоцql в]ý94цlD.лr-i""ч autoritйtii contracta
оr. Riqcani
l 003602 1 50754

ог. Rigcani, str. N. Testemi}eanu 6

025622448
Numйr de telefon

025622448Nчmir de fax
E-mail oficial

imsp riscani@mail.ru
дdrеsа,dе,ihtеrпеt T-buu* Sergiu 069007208
F""rочrrа, de' сопtасТ (пum е, pr еп1,1mе, t el efo п,

йС*r.u ofertelor de рrеluri пLicitalie deschisй

пАltеlе: [IпdiсаУi
ТбТЙЙdurii de atiibuire aplicate

Nr: 2105В532de achizitie repetatбРrосеdurа de асhйiФ rереtЫЛ (duра са
BunuTi п Servicii п Luсrйri И@ctului de achizi{iel

acordului-cadru or clinic diagnostic

si farmасiе spitaliceascё"REPЕТАТObiectul achizitiei

ffiпе aplicarea procedurii

рriп Cererea oferlelor de preluri,@lui/temeiului .лprivind
чф...u pro0edurii de atribuire (t2 c.azyl

орГirdrii,'- оllоу ,: pr'oceduri :decdt, , licitalia

Nr: 21058532Ййffi;ТЙПiЬГ{su va iпdiса diп cadrul
аmепtаlportalului I guvеrП

lylllw .tпtепdеr, goy. md\

Link-ul:
D_ l655449tt32l l1}

Data publiclrii : 06,05.2 0Ц lJýУ
Platforma de achizi{ii publiOe utilizatй

A"u"t d"t"tЙ!ie publicatinBbP (dupd caz)
Link-ul:
ffi.* dinamic de achizilie

ИLicitatie electronic1 пСаtqlgg 499Ц9цЦ
Т.h"t.ЦПпstrumепtе specifice de atribuire

@get CNAM; пВugеt CNAS;

пSursе externe; пАltе Surse: [Iпdicayi]_Bllge!
al (fondator

Sursa de fiпап!аrе

Vаlоаrеа



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Sevacompleta|пcazultпcareaufostsolicitateclarфcdri)

4. Modificйri operate iп documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care аu fost operate modificdri)

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

citre ореrаtоrii economici:

Nu se арliсйData solicitirii clarificirilor
Nu se aplic1ББ.r--ir.абреrаФIulцiýggцgцlg
Nu se aplicйВ*рurrё..u succinti:a soliCitйrii de

E*lr.rrr.r"u succinti' а rйsрuпsчlчi
Nu se apliclData transmiterii

Nu se aplicйRezumatul modifi сйrilоr
rlrdlr"tl *ria utilizatd si data publicdrii]

РrrЫi.аtе in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (dupa caz
[Iпdiсаli пumdrul de zile]T"rm..r-timitй de dерчпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr prelungit

Рflпi la termenul-Iimitй (0З.07 .2о22 / 10:00), au depus oferta ! ofertan{i:

:.,Aýocia{ii/ ,

adйinistratoriiЙпumirеа operatorului,econOmic

сuргiпshi Апdrеi10156020000взB.l,C.E. - lNVEST - Еurора
OzcheIik Fеrkhаt1020602001709"Oz_FER.M" SRL

Denumirea ореrаtоrчlui economic
Dепчmirе document

Documentele се constituie oferta
пtаt, перrеzепtаt, пu cores

Nu sa deschisеZепtаt
Nu sa deschis
Nu sa deschis

Garan{ia pentru:ofefiб

Documente de calificare
Se уа сопSmпа рriп: prezeпtЩ

Nu sa deschisDUАЦсопfоrЙ Ordininului ж.1 212020 (nr. 1 4б

din 2б.1|,2020
Nu sa deschisprezeпtat

devizele fоrmеlе пr.3, пr.5, пr.7
Nu sa deschisCertificat de efectuare sistematicЁ а plalrt

impozitelor, contribuliilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal



Геrtifiсаt/D ecizie de inre gistrare а_

intreprinderii/Extras din registrul de stat а1

рrеzепtаt Nu sa deschis

persualrgrUI J LlI rurww
oreZefiar Nu sa deschis
prezeпtat Nu sa deschis

IJýUlallc[!1,9 t,
рrеzепtаl Nu sa deschis

ScTisoare de garan}ie Ьапсаrй in cuantum dе /"/о

din valoarea ofertei fйrй taxa ре valoarea

аuаuЦсrL4 talrcia z,
orezeпtat Nu sa deschis

\JI aIr
prezeпtat Nu sa deschis

Declaralie privind expeiienja similar (апеха rz.1

SAU
Declaralie privind lbta piincipalelor lucrбri

executje in ultimul an dq activltate (апеха 13)
I 4: DrеZепtаt Nu sa deschis

LJ lllrrlLlr l qPvr l lrrr$lrvд*r
prezentat Nu sa deschis

Declaralie privind dotйrile specrttce, utllaJul S1

1_:-_л.ллл.^+,,'| .л_л-л t,,trg\,rrt P.l
preZeпtat Nu sa deschis

Declaralie privind personalul de speclahtate

propus pentru implimentarea contractului 1un,*u

рrеzепtаt Nu sa deschis
Lista subcontractanlilor 9i раrtеа/рацltе dm

contract care sunt indeplinite de aceqtia (anexa пr,

16)
prezeпtat Nu sa deschis_,] I 17\

рrеzепtаt Nu sa deschisл.;tл l; п;топt,iд q 1llr.rйtilnf
La sеmпаrеа
сопtrасtului

Nu sa deschis
Garanlia de bunй,eieculie,.in cuatum de 5'lо

prezeпtat Nu sa deschis
Declaralia privind сопfirmаrеа identit6ltt

beneГrciaTilor efectivi l

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса |п сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп

dосumепtаliа de atribuire ;i se ча сопsеmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde (tп cazul

сdпd dосumепtul а fost prizeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа oferlelor cu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul фrtеi fiпаlе
(Iпfоrmа[iа priviпd "Corespunderea cu сеriп[еlе de'calфcare" qi "Corespuпderea сu specфcaliile

tеhпiсе '' , Se ча ,onru*no рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii Ei рriп ,, - " tп cazul песоrеsрuпdеrii)

Corespunderea
cu specifica{iile

, ' tehnice

Corespunde
rеа сu

cerin{ele de
calificaie ,

Рrе{ul ofertei
(fЕrl ТVА)*

Dепumirеа ореrаtоrului
economlcDепumirеа lotului

B.I.C.E.INVEST Еurора
SRL

i

"Luсriri de repara{ie
"LаЬоrаtоr сliпiс
diagnostic ;i farrnacie
spitaIiceascй" Nu sa deschis"OZ_FER.M" SRL



Informa{ia solicitatй Rezrnatul rйspunsului
ппеrяtоrului есопоmiсData

solicitйrii
Operatorul есопоmiс

'rrl*
*rrrr

*r.* **rr

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

сеriп!еlе stabilite iп documentalia de airibuire (inclusiv justificarea Рrе{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqiidescalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

репtru toate loturile И l

дltе limitбri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [Iпdiсауi]

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sclzut И
costul cel mai scizut п

Cel mai bun raporl calitate-pre{ п

Cei mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yor

iпdiса toate criteriile de atiibuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

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

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

1,3. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)
l

14. in urmа examinйri, evaluйrii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de аtriьuirе s_a

decis:

Motivul res in serii/des califi c6rii
Йr"", t"*Ър еrФqIц!цL 9ý9ц9цц19

Punctajul calculatvаlоаrеа din ofertiFactorii de ечаlчаrе
Йпumirеа operatorului economic 1

DenumiTe factorul 1

Denumire factorul n

DenumiTea operatorului economic п

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Nu sa aplicatMotivul rеечаlчйrii lоfеrtеlоr
Modificйrile operate

дtriьuiтеа contractului de achizilie publicд/acordului-cadru:



Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fnrnTVA)Denumirea lotului Dепчmirеа

opehatorului
дппп nITl lc

Cantitate qi

unitate de
mйsчrf,

Unitate 680428,63 680428,63
"Lчсrёri de reparalie
"Laborator clinic
diagnostic 9i farmacie
spitaliceascё' REPETAT

B.l.c.E. lNVEST
Europa SRL

Anularea procedurii de achizilie publicl:

in temeiul art.7l alin. _ lit _,

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire clespre deciziile grupului de

lucru репtrч achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе cu prevederile art, З1 al Legii пr. ]3] diп 3 iulie

20 t 5 priviпd achiziliile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului:

В б z\|ein cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice qi/sau fax п
;.-"' lr,."r. 

""bаrеа 
estimatЁ а contractului

este mai miсй decAt pragurile prevбzute |а aft,2

alin. (З) al Legii nr. 131 din З iulie 2015

privind achiziliile publice
П 11 ,i1. lr.-"l netransmiterii comunicёrii

n miiloace electronice ýi/sau fax п

П 11 
"ire 

1п cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice qi/sau fax п"."rr' 
1r, *r. *loarea estimatб а contractului

este еgаlй sau mai mаrе decitlpragurile
prevliute 1а art. 2 а|iп. (3) ai Legii ш, 1З1 din

З luti. 2015 privind achiziliile publice
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrtt

п miiloace electronice qi/sau fax п

(Selectali tеrmепul de a;teptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevёtzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3 iulie

2015 priviпd achiziliili publrru, iiclusiy а termeпelor de aqteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu

prevederile TITL:JLjI I7 Capit:olul I (СаlсulаrеаТеrmепulu)-аl Codului Ciyil al Republicii Moldova),

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

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului

теrmеп de valabilitate
al

, contractului/acord ului
-саdrч

Dепчmiгеа
ореrаtоrului

economic,,

Nчmйrul
qi data

contractului/ асоrdului-
'" саdrч ':] "], l,_,

B.l.C.E.
INVEST

Еurора SRl,

37l22lCoP

I

|6.0,7.22

4500
0000
-,7

6804
28,6з

816
514,
зб

рбпй la receplia fiпаlй
а luсrйrilоr



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii ve rzi) (rubrica dltd s.e.!.ompleteazd doar iп

cazul tп care Ia procedura de achizi1ie рuЬ,liсЙ iufost aplicate'criterii de durabilitate qi s-a iпсhеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репftч care aifost bpticate criterii de durabilitate)z

рriп рrеzепlа dare cle sеаrпd, grupul cle lacrH cleclard сd tеrmепаl cle aqteptote репtru iпcheierea

coпtractalukcoпtractelor iпсliсаtе afost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute de art, 32 аliп, (3) al Legii пr,

1з1 diП з iulie 2015 priviПct achizi|iile рuЬliсе ), рrесum Ei сd 'fП cazul depuпerii coпtestaliilor Ei/sau

recep|ioпdrii rпpoartelБr de moпitorizare, aceostea aufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе,

Рriп рrеzеПlа dore de sеаmd, grupul de luсrч репtrч acllizi|ii сопJirmd соrесtitudiпеа desfdsardrii procedurii

cle achizi|ie,fapt репtrч "оr" 
f,oortd rdsрuпсЛеrе сопfоrm prevederilor lеgоЛеiп vigoare,

Conducйtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Q{umе, Рrепuп,tе) l



DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr. 1 din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Dctiutiiirca autorității cunlructaiitv Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chisinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
F-niail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact Buciumaș Sergiu 069712387,
niutne, prenume, telefon, e-mail) jurist@cnts.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Obiceiul achiziției

Cod CTV______________________________________
Valoarea estimată .1 achiziției_____________________
Nr. și link-ul procedurii rw va indicii din cadrul 
pori ului ui guvernainental uvvyvjnlender.^iiv.nid)

Data publicării anunțului de participare____________
■ala (dalele) si referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al I niuiiii 1 iiropcne 
privind proiectul (proiectele) Ia care se referă anunțul 
respectiv (după caz) :

( Licitație deschisă__________________________
Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele 
chimice și consumabilele medicale, consumabile 
de laborator, dezinfectând necesare în activitatea 

1 Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 
| pentru anul 2022___________________________

33600000-6
( 998 895,48

Nr: pcds-b3wdpl-MD-1637845612456
Link:
https ://achizitii .md/ro/public/tender/210475 84/ 
25.11.2021_______________________________
Nu este cazul

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

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

Nu

Buget de stat

Dala deciziei (Ic atribuire a contract ului de achiziție/ 
яявиади»^

24.01.2022

ДёйиМММИрМЮДДМ^^^. DacSpectroMed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1637845612456/8

Data: 15.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 51840,00

Inclusiv TVA: 59788,80
*.1 eruicii de xalabilil.ite 31.12.2022
||l ei meii de < xeculie 15.02.2022-31.12.2022

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

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului

mailto:nge@ms.md
http://www.cnts.md
mailto:jurist@cnts.md


1 vinciul juridic Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art. 
76 alin. (7)- 2),4)

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu este cazul

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

Nu este cazul

||\llc informații relevante

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

în cadrul procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456 
din 20.12.2021 privind achiziționarea de produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, 
consumabilelor de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 
pentru anul 2022, a fost atribuit contractul de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456/8 din 
15.02.2022 operatorului economic “DacSpectroMed“ SRL cu valoarea totală de 59788,80 lei inclusiv TVA 
(51840,00 fără TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:
Conform contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456/8 din 15.02.2022 a fost achiziționat Material de 
control, nivel înalt, scăzut, normal și set pentru determinarea fibrinogenului necesar în activitatea Centrului 
Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022

Descrierea achiziției după modificare:
Modificarea valorii contractului prin: micșorarea cantităților real necesare în activitatea Centrului Național de 
Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022.

Nr. 
d/o

Denumirea Forma 
farmace 

utică

Cantitatea 
conform 

contractului

Cantitatea 
ce urmează 

a fi 
micșorată

1.1 Material de control, nivel înalt (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.2 Material de control, nivel scăzut (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.3 Material de control, nivel normal (D-Check D Plus) Set 12 -6
1.4 Set pentru determinarea fibrinogenului Set 48 -48

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

Conform demersului din 01.07.2022 înaintat de dna Natalia Piscorschi Șef LCCPSSP și demersului din 
01.07.2022 înaintat de dna Svetlana Braga Șef LRI din cadrul CNTS, dar și analizând situația stocurilor de 
produse diagnostice, reagenți de laborator, reactivi chimici și consumabile medicale la 6 luni de activitate în 
laboratoarele instituției, care necesitau în activitate astfel de reagenți, s-a constatat că la poziția Set pentru 
determinarea fibrinogenului există stoc suficient pentru activitatea de determinare a fibrinogenului până la 
finele anului, iar pentru pozițiile Material de control, nivel înalt, Material de control, nivel scăzut, Material de 
control, nivel normal, având în vedere că reagentul dat va fi utilizat numai de laboratorul de referință, iar în 
lună se utilizează numai un set de reagent de laborator, cantitatea acestora până la finele anului 2022 va fi 
numai a câte 6 seturi per fiecare reagent de laborator.

De asemenea de menționat faptul că în cadrul laboratoarelor LCCPSSP și LRI, drept urmare a 
suportului oferit de Crucea Roșie din Elveția, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de 
tehnologii noi în activitatea laboratoarelor menționate, situație care nu putea fi cunoscută la momentul 
demarării achiziției publice nr. ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1637845612456 din 20.12.2021. Menționăm, că noile 
tehnologii au fost asigurate și cu consumabile/reagenți necesari pentru activitatea acestora până la finele anului 
curent. Astfel, pornind de la tehnologiile existente și necesitatea reală în reagenți și materiale de control, 
cantitatea contractată pentru anul curent, conform contractului încheiat în achiziția publică nr. ocds-b3wdpl- 
MD-1637845612456 din 20.12.2021, urmează a se modifica, prin micșorarea de cantități pentru unele poziții 
de bunuri contractate.

Drept urmare a celor expuse, grupul de lucru pentru achiziții publice al Centrului Național de Transfuzie 
a Sângelui, a luat decizia de micșorare a cantităților de produse per poziție din contractul nr. ocds-b3wdpl- 
MD-1637845612456/8 din 15 februarie 2022.

2



VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 12.07.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456/8 din 
15.02.2022 cu suma de 40780,80 lei

Conducătorul grupului de lucru:

' 1 '''''

Denumire operator

întreprinderea:
Cu capital 
autohton Nr. și data acordului

Valoarea modificărilor (după

economic Cu capital adițional
l-ără Г\ \ lncluUț l\ \mixt)''asociere/

CujmpHaHirăm
“DacSpectroMed“ Cu capital 1 1 14.07.2022 -36000,00 -40780,80
SRL autohton

Doina Banari
(Nume, Prenume)

-^0^728;Agenția Achiziții Publice: тип. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022р8$@@)3@ 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: тип. Chișinău,
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice X

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

Nr. 7 din 19 iutie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritlfi i contractante Directia seneralS arhifecfrrri rrrhcnism ci rplorii f,
Localitate Mun. UluglnAu
IDNO 1007601010323
Adresa Bd. $tefan cel Mare. 83
Numir de telefon 022-22-31-07
Numir de fax 022-22-81-10
E-mail oficial ap.dsaurf@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, preniii tetefon, e_
mail)

Uolodrotchi Nina
ap.dsaurf@.mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizitie
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii X Lucrdri I

Servicii de cercet[ri arheologice in rn*icipiul
71351914-3

Expunerea motivului/temeiului privind ;tegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proc edur i de c dt I ic itati a de s c his d)

Potrivit art.2 al Legii I3I privind achtzttrtile
publice din 03.07.201 5

Procedura de atribuire (se va iiAda di" cadA
por t alului guv ernam e nt al www. mt e nde r. g ov. md )

Nr:21052906
Li nk-u | :https ://mtender. gov.md/tenders/qgelS:

W3 9?tab:contract-noti ce
Data public drii: 09.03.2022

Platforma de achizitii publice utilizati Achizitii.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAp (dupd caz) Data: nr.3 din 14.01 .2022

Link-ul: https://tender.gov.mdho/qvstem/
fileslbapl2}l4/ bap nr 3.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Sursa de finanfare Buset local
Valoarea estimati (ei, fdrd TItAl 4 166 000,00

3.

(se

Clarificdri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

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

evoco eta in cazul in care atl t sol icitate clarilicdri
Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
F,Yntrnpreq srroninrfi o a^li^i

|lxpunerea succlnta a rasnunsului
I-'ala [ransmttent



Publicate in BAP/alte mijloacelor de informa r" (d"pd 
"rr)Termen-limiti de depunere $i deschidere a o@

5. Pini la termenul-limiti (data 14.04.2022. ora l2:00), au fost depuse 2 (doul) oferte:

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

Nr. Denumirea operatorului
'economic

IDNO Adocia{ii/
Administratorii

1. Agenf ia Na{ionali Arheo logicd 101260100008s Institulie Publicd din subordinea
Ministerului Culturii/ Vornic Vladimir) IP Universitatea Pedagogicd de Stat

,,Ion CreangS" din mun.Chiginhu
Subcontractanti:
-,,ICAR CONSULTING" S.R.L,
-,,APELTEL-Com" S.R.L.

100760003s769 Institulie Publicd, or ganizalie
necomerciald / Barbdn eagrd. Alexandra

Denumirea operatorului economic
Agen{ia Na{ionald

Arheolosicd
IP Universitatea Pedagogicd
de Stat,,lon Creangd" din

Documentele ce constituie oferta

Cerere de participare

ie privind valabilitatea ofertei

Garanfia pentru ofert6, lo/o Nu a prezentat
ificatii tehnice

Documente de calificare
se va consemna prin: prezentat, neprezentat,

rsoanei iuridice
Certificat de atribuire a contului bancar
Ultimul raport financiar inregistrat la niroul Nalion.al de

Certificat de efectuare sistematici a pla{ii impozitelo,:
taxelor qi contribu{iilor de asisurdri sociale

I nlnstitufii publice - persoane juridice din Republica
Moldova specializate in domeniul cercetdrilor arheolosice.
tr n Centre universitare gi institulii de profil arheologiJ, in
vederea promov[rii cercetlrii, salvgarddrii gi valorificarii
patrimoniului arheologic.
[ [Institulia trebuie sd poat6 desftgura cercetdri
arheologice, cu o experien{d minim6 de cercetare a cel
pufin 5 gantiere pe parcursul ultimilor l0 ani

Statut juridic

Experienfd in cercetiri arheologice similare in mun
igindu gi cel putin in incd un

Capacitateo tehnicd ;i profes ionald:

similare cu obiectul acestei achizilii sau alte ser"iicii

[lPentru contractele de achizi{ie de servicii: executarea
de servicii de tipul specificat Ofertanlii trebuie s6 prezinte
o listi a principalelor servicii similare cu indicarea
valorilor, datelor gi a beneficiarilor publici sau privafi.
I I Instituliile aplicante trebuie s6 facd dovada cd
serviciile au presupus servicii de cercetare arheologicl



similare sau superioare din puffi
complexitdlii gi/sau scopul, la nivelul a maxim 3 contracte,
a cdror valoare cumulata sa fie de minim 500 000 lei- in
ultimii 2 ani
Declara{ie privind personalul de specialita-a Echipa
propusd trebuie sd fie compusd din cel pulin 3 doctori ?n
gtiinfe, sd posede competen{ele si experien{a generald ;i
specificd necesard indeplinirii in totalitate a sarcinilor
prevdzute in cadrul Caietului de Sarcini.
CV-ul expertilor cheie mentionat in punctul 3.2 din caietul
de sarcini, menfiondnd pozilia pentru care aplicd in
licita!ie

Prezentat

Prezentat

Metodologia propusd $i activitdlile previzute confo.m
caietului de sarcini, resursele profesionale implicate pentru
fiecare din activitate, livrabilele ce vor fi predate, pr."u,
$i experienta institulionald in prestarea de servicii similare

Prezentat

Grafic de planificare, detaliat cu indicarea actiuitdtilo, si a
resurselor umane puse la dispozilie de ofertant

Prczentat

Prezentarea unei analize detaliate a posiUiletor .iscuri gi
mdsurilor de atenuare Prezentat

Experienld institulionald in managementul ,no, p.oiecte
similare. Minim 3 gantiere de cercetare arheologicd in
ora$e diferite, semnat electronic de cdtre ofenant

Prezentat

Lista subcontractanlilor gi partea/pd(ile din conrract care
sunt indeplinite de cdtre acegtia Prezentat

Nu este cazul
Informati i privind asocierea

rJrukl suosenrracranlllor $l partea/pa4rle din contract care
sunt indeplinite de c6tre acestia Nu este cazul

rBaJ arilenI rery susllnator f lnanctar Nu este cazul
r,,Ev tar altv lcrl susllnator Itnanc lar Nu este cazul
.lilB.Uariluilr pnvtnCI susllnerea tennlca,rl protesronala a
ofertantului/grupului de oneratori econlmic Nu este cazul
ueatararre IerI susunator tehnlc Nu este cazul
r_.tsuraraFc rerl suslrnator prolesronal Nu este cazul

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele dindocumentalict de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, nepreTentat, na corespande (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespun-de cerinlelor'de calific'are))

in rezultatul examindrii documentelor de calificare a operatorului.economic Agenlia NalionalaArheologicd s-a constatat cd' nu a fost d..pyr.? garanliap.niru or..ta. i;;"rf"t-itate cu prevederileLegii nr'l3l din 03.07.2015 privind achiziliile puuilce art.69 alin.6) Autoritatea contractantd nuacceptd oferta in cazul in care: a) ofertantul nu tndeplineEte cerinle:le d, 
"oiiliior, ;i'rri'riir."pri"urrnare, celelalte documente de calificare nu vor fi supuse verificdrii.

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

a. Elaborarea Repertoriului
gi h5rlii arheologice a
municipiului Chigindu.

b. Realizarea unei Baze de

Agen(ia
Na{ionali

Arheologicd

Nu este supusd
verificdrii, din
motiv cd nu
intrune;te

cerintele de



Date privind evidenla gi
monitorizarea patrimoniului
arheologic al municipiului
Chisindu.

c. Realizarea unei expozilii
itinerante cu genericul

,,Patrimoniul arheologic al
Municipiului Chisindu"

calificare

Lotul2
Cercetdri arheologice gi non-
invazive in centrul istoric al
Chigindului

a. Cercetarea urmelor
muzeului bisericesc gi a
bisericii Sf. Arhangheli
Mihail giGavriil

b. Cercetarea cimitiru lui
bisericii Sf. Constantin si
Elena (Visterniceni)

c. Cercetarea zonei Pie{ei
vechi a tdrgului Chigindu
(cuftea maternitSlii nr. 2)

d. Zona turnului de ap6
(Muzeul Chigindului)

e. Identificarea qi

localizarea urmelor
arheologice ale seligtii
tdtdrdgti din valea BAcului.

f. Elaborarea gi prezentarea
rapoartelor arheologice
privind cercetSrile
mentionate mai sus.

g. Organizarea unei
conferinle unde vor fi
prezentate publicului larg
rezu ltatele investi gaf i i lor
arheolosice.

IP
Universitatea
Pedagogicl de

Stat,,Ion
Creangi" din
mun.Chisinlu

2 896 000,00 I buc.

Lotul3

a. Cercetarea Tumulului nr.
7, sec. Botanica, str. Pldurii

b. Cercetdri in situl culturii
Ch i;indu-Corldten i d in
Hallstatful timpuriu.

c. Elaborarea gi prezentarea
rapoartelor arheologice
privind cercetdrile
mentionate mai sus.

Agenfia
Na{ionali

Arheologici
580 000,00 I buc.

Nu este supusd
verificlrii, din
motiv ci nu
intrunegte

cerinlele de
calificare

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerin;ele de catificaie" ;i "Corespunderea cu speciJicaliile tehnice,,
se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, _,' tn cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin(ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal desclzut) s-a solicitat:



Operatorul economic Informa{ia solicitati

t3.06.2022

IP Universitatea
PedagogicS de Stat,,lon
Creang6" din
mun.Chisindu

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru acl,izilii din
cadru.l Direcliei generale arhitecturI, urbanism gi
relalii funciare, line sd Vi mulqumeasci pentru
participarea la Licitalia Deschisd nr. b3wdpi-MD_
1646823824239 din t4 aprilie 2022 privind
achizi{ionarea Serviciilor de cercetdri arheologice.
In conformitate cu p;evederile Legii nr.13I din
03.0'7.2015 privind achiziliile publice art.67 alin.2
,,Ptnd Ia expirareq termenului de valabilitate a
ofertei, auloritqtea contractantd ti poate propune
ofertantului sd pre/ungeascd acest termen.
Ofertantul este in drept;
a) sa respingd propunerea, fdrd a pierde dreptul de
retragere a garanliei pentru oferta sa;
b) sd accepte propunerea, prelungind termenul de
valabilitate a garanliei pentru oferta sa ori oferind
noi garantrii pentru ofertd pe termenul de
valabilitate a ofertei prelungit. in cazul in care
ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a
garanliei pentru ofertd sau nu a acordat o noud
garanlie pentru ofertd, se considerd cd el a refuzat
prelungirea lermenului de valabilitate a ofertei."
In acest context solicitdm extinderea perioadei de
vafabilitate a ofertei cu 30 zile calendaristice,
inclusiv gi perioada de valabilitate a garanfiei pentru
ofertd se prelungegte in mod corespunzitor.
Informaliile solicitate se vor prezentain termen de 3
zile lucrdtoare.

A prezentat
informa{ia
solicitati

27.06.2022

IP Universitatea
Pedagogicd de Stat,,lon
CreangS" din
mun.Chigindu

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru-chirilii din
cadrul Direc{iei generale arhitecturd, urbanism si
rela{ii funciare, tine sd Vd mullumeascd pentru
participarea la Licitalia Deschisd nr. b3wdpi_MD_
1646823824239 privind achizilionarea Serviciilor
de cercetdri arheologice.
Prevederile art.17 alin.S din Legea nr.l31 privind
achiziliile publice prevede expres, cd in cazul in
care, informafiile sau documentele prezentate de
cdtre ofertant/candidat sunt incomplete sau eronate,
autoritatea contractantd solicitd
ofertantului/candidatului in cauzi sd suplimenteze,
sd clarifice sau sd completeze informatiile sau
documentele corespunzdtoare, respectdnd principiul
transparen{ei gi cel al tratamentului egal. in acest
context, solicitim clarificiri care ar confirma
cerinfele indicate:

^in 
p.16, subpunctul 12 din Anunful de participare

Statutul juridic - Institufia trebuie sd poatd desfrqura
cercetdri arheologice, cu o experien{d minim[ de
cercetare a cel pufin 5 gantiere pe parcursul ultimilor
l0 ani.
in p.16, subpunctul 16 din Anunful de participare

Meto^dologia propusd ,si activitdlile prevdzute
conform caietului de sarcini, resursele prifesionale
implicate pentrufiecare din activitate, Iivrabilele ce

A prezentat
infonnafia
solicitat6



preslarea de servicii similare.
- in p.l6, subpunelul l9 din Anunlul de participare
Experienld institulionald in managementul unor
proiecte similare - Minim 3 gantiere de cercetare
arheologicl in oraqe diferite.
Informafiile solicitate se vor prezenta in termen de 3
zile lucr[toare.

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cdrii
f

Agenfia Nationali
Arheologicd

oferta nu se acceptd in temeiul Legii nr. I 3 I din 03 .07.201 5 privind achiziliile
publice art.69 alin. 6 lit. a) ofertantul nu indeplinegte cerin{ele de calificare gi
selec{ie, si anume: operatorul economic nu a prezentat garanliapentru ofertd.

Se anuleaza atribuirea contractului pentru loturile I gi 3 in temeiul Legii
nr. I 3 I privind ach iziliile publice din 03.07.20 l 5 art. 7l alin. I lit c), deoarece
niciunul dintre ofertanti nu a intrunit condiliile de calificare previzute in
documentafia de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile n x

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut X
Costul cel mai scbzut n
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu este cazul
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-
pret sau cel mai bun raoort calitate-co.st)

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cuzul

(se vo completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14' in urma examiniriio evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

sau cel mat bun calitate-cosl
Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
gi unitate

de misurii

Preful,unitar
firii TVA,lei

Suma total5
filri TVA,lei

Suma totaltr
'inclusiv

TVA.lei
Lotul2

Cercetiri arheologice qi non-invazive
in centrul istoric al Chiginaului

a. Cercetarea unrielor muzeului
bisericesc ;i a bisericii Sf.
Arhangheli Mihail gi Gavriil

b. Cercetarea cimitirului bisericii Sf.
Constantin gi Elena (Visterniceni)

c. Cercetareazonet Piefei vechi a
tdrgului Chigindu (curtea maternitAtii
nr.2)

d. Zona turnului de apd (Muzeul
Chisindului)

e. Identificarea qi localizarea urmelor
arheologice ale seligtii tdtdrSgti din
valea BAcului.

f. Elaborarea si prezentarea
rapoartelor arheologice privind
cercetdrile mentionate mai sus.

g. Organizarea unei conferin{e unde
vor fi prezentate publicului larg
rezultatele investigati ilor arheologice.

IP
Universitatea
Pedagogicd
de Stat,,lon

CreangS" din
mun.Chigin6u

c

I buc. 2 896 000,00 2 896 000,00 Cotazero

Anulorea procedurii de achizigie publicd:

intemeiulLegiinr.l3l privindachi.zifiilepublice din03.07.20l5art. Tlalin.l litc)

Argumentare: Se anuleazd atribuirea contractului pentru loturile I gi 3, deoarece niciunul dintre
ofertanti nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute ?n documentafia de atribuire.

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

(Informareaoperatoriloreconomiciimptica!iinprocedurod
pentru achizilii se realizeazd tn conformilate cu prevederile art. 3t at Legii nr. l3l din 3iulie 2015 privind
achiziliile publice)

(Setecta1itermenuldeasteptarereSpectat.CalculareatermenelorprevdzutedeLegea,,.t@
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI U C)pitolul

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Agen{ia Na{ionalS Arheologicd 30.06.2022 E-mail
IP Universitatea Pedagogicd de Stat ,,lon
Creangd" din mun.Chisindu 30.06.2022 E-mail

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la arL.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

X! 11 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin mijloace electronice qi/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

I (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii Moldova).



17. Contractul de achi ielacord

l8' Informafia privind achizilii publice durabile.(achizilii verzi)(rubrica datd se completeazd doar in cazul incare Ia procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de iurabilitate gi s-a incheiat contract/contractepentru lOt/loturi nentru a.Are. Att fncf onli^o+- ^-i+^-ii r^ r..-^L:r:--- \

Prin prezenta dure de 
-seamd, 

grupul cle lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheiereacontractului/contracteror indicate a fost respectat (exceptay! cazur,e pirizute de art. 32 atin. (3)al Legii nr' I3I din 3 iulie 2015-privini achizigiiteTublice), precum;i cd tn cazul depuneriicontesta(iilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de minitorizatri, scestea aa fost examinate siSOIU(iOnAte, wvv*vw .on Jwrt v*un rrtua(

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdgurdriiprocedurii de achizi\ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

rztllelacordu l-cadru in heiat

I)enumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
a,utohton/
Cu capital

rnixt/asociere/
Cu capitat

strtrin

Numirul
gi data

contractuluil
acordului-cad,ru

.Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/abordului-

cadru

2 896 000,00 Cotazero.

IP Universitatea
Pedagogicd de

Stat ,,lon
Creang5" din
mun.Chigindu

Cu capital
autohton 41t22 t9.07.2022

I

ca
$ f'-nl
cn'
r-

31.12.2023

otufl pentru care au fost anlicate criferii de drrrahiti

I f.u_fost anlicate criterii pent
| (achizilii verzi)? (DA/Nu)

I v d.tvirrtrd ue aoruzllre cu I VA drn contract/ contracte a

I 
lotului/lot*ilo: 

_pTttu care au fost aplicate criterii de
i durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)
vLruur \_r v in lo[utul/totunlor pentru care au fbst aplicate
criterii de durabilitate:

Criteriul O. u
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scdzut I
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n

Cel mai bun raport calitate-cost o

Conducdtorul grapului cle lucru:

GRIGORITCH



DARE DE SВАМД

de atribuire а contractului de achizilii publ

Nr. -/f аr" aZQ. фаl?/"l,
1. f)ate cu privire la autoritatea contractanti:

l)clt ulttiгtl:t autoгit:itii corrtractante
l,tlcalitate

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

tru sйnйtate publicд

е pre{uri пLicitalie deschisi

Luсrйri п

!-165581229l098

"public/tend 
er l 2|0587 7 8 l

itatie.md; п

jtem dinamic de achizilic
пСаtаlоg electronic

;get CNAM; пВugеt

Agentia Nаtiопаlй
mun. Chiginйu
l0l8601000021
str. Gh. Asachi. пr.

Num:-tr de telelbn 022)574519
Nunrir de fhx
E-nrail tlticial achizitii
Аdrеsа de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, Chiper Natalia

'l'ipul рrосеdurii de atribuire aplicate

l'rосеdurа de achizitie
'l'ipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч
()lriectul :rchiziti

псеrеrеа ofertelor
пAltele: Ilпdicati

I]unuri п Servicii

utilaiului de uz
39230000-зlз9з

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
uplic,йrii altor proceduri decdt licitayia

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а l ul u i guv е rпаmе пt al wwи,. mt е пdе r. g оv. плd)

l'latlbrma de achizjJll рцЩIiсе utilizatй

l)rосеdurа а lbst inclusi iп planul de achizi{ii
publice а autoritti{ii contractante

Nr: ocds-bЗwdpl-M
Lirik-ul:
https://achizitii.

licйrii:2l .

п achizitii.md; п e-li
пDа пNu
Link-ul сйtrе planul

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

'[ehnici ;i instrunrente specifice de atribuire

Sчrsа de liпапfаrе
nLicitalie electroni
пВugеt de stat; лВ
пSursе exteme; пАl

Vаlоаrеа estimatй Qеi,.fйrd ТVД З 1б720,00 lei

3. Сlаriliсйri privind documentafia cle atribuire:

surse: [Iпdicati
стчдЗ:

.md

ii publice publicat:



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

I)ata soIicitйrii clarificirilor

l)епumirеа operatorului economic
Iixpunerea sчссiпtй а solicitirii de
clarificare

l. 22 iuпiе 2022,
2.2З iчпiе 20

l. Buna ziua.Conform HG212l2018 (ЕЕЕ) autoritatile contractante,

саrе чоr inilia рrосеdчri de achizilii publice репtru рrосrtrаrеа de

produse de echipamente еlесtriсе ;i еlесtrопiсе (ЕЕЕ) urrTeaza sй

iolicite de la ореrаtоrii economici, interesa{i sб dерuпб ofefte. tltttnдгttl

de inregistrare din ,,Lista рrоduсйtоrilоr" dгерt dovad5 а сопгоrmйrii

rеglеmепtёrilоr. Reesind din рrеmizа са iп саdrul licitatiei sc solicita
inclusiv eclriparnente vizate de acest Regulament, rugal1-1 s?l llc
confirmati obligativitatea detinerii Certificatului cu пr. de Iпrеgistrаrе

iп Lista Producatorilor ЕЕЕ репtru ofertanti. Vа multrrmirn anticipat

репtru rаsрчпs.
2. Subiectul intrebёrii:
пчmбrчl de inregistrare din Lista рrоduсltоrilоr
lпtrеЬаrе:
нG 2|2l20l8 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si

Electronice (ЕЕЕ) si deseuri се rezulta din ele (Regulament DI]EE),

&amp;quot; l 1 1. Дgепlii economici care comercializeazб sau сuпrрйri,
primesc рriп donatie оri rесер{iопеаzб рriп alte mijloace репtru LlZ

рrорriu ЕЕЕ, precum gi instituliile publice gi private саrе сumрбrб.

primesc prin donatie pentru uz propriu ЕЕЕ чоr solicita prodr"rcёtorilor

пumёrчl de inregistrare din Lista рrоdшсitоrilоr, constitttit potrivit

рrечеdеrilоr pct. 45.&amp;quot; si сопfоrm comunicatului Дgепtiеi

Achizitii Publice din 10/09/2020

https ://tender. gov.md/ro/content/comunicat-privind-ceri n%C 8%9 В е l е-

fа%С8%9В%С4%8З,dе-ореrаtоri i-econom i с i- саrе-чУоСЗYоА Еп d-

YоС5о/о9F isau_import%C4%83 _produse-de Вепеfiсiаrul l icitatie i А RE
овLIGдтIд de а solicita de la оfеrtапt numarul de inregistrare in

Lista Рrоdчсаtоrilоr ЕЕЕ. Reesind din faptul compania D-rа participa

la Licitatii репtrч Echipament Electric si Electronic, саrе cade sttb

incidenta acestui Regulament. Дgепliа Achizitii publice cotntttliczt

urmitoarele. potrivit informaliei survenite de la Дgеп{iа de Mediu, irl

conformitate cu ргечеdеrilе аrt. 12 alin. (l) 9i alin. (14) lit. Ь) din

Legea пr. 209 din 29.07.20lб privind deqeurile, реrsоапеlе fizice sat"l

juridice саrе, la nivel profesional, proiecteazё, рrоduс, рrеluсrеаz6,
7rateaz6, vind gi/sau importi produse de echipamente electrice 9i

electronice (ЕЕЕ) sint supuse regimului de responsabiIitate cxtillsё tr

рrоdчсбtоrutui. Astfel, сопfоrm art. |2 alin. (5) |it. с), alin. (6) lit. а)

din Legea пr,209 diп29.07,20lб privind deqeurite, punctele 46 qi 47

din Regulamentul privind deqeurile de echipamente eIectrice 9i

electronice (in continuare - Regulament), арrоЬаt рriп Ноtlrirеа
Guvernului пr. 212 din 07.03.20l 8, producаtorii/distribuitorii de ЕЕЕ
au obliga{ia de а se inregistra in ,,Lista producбtorilor" de рrоdusе
Supuse reglementёrilor de responsabilitate extinsi а рrоdtrсitоri|оr.
delinutб de Дgеп{iа de Mediu рriп intermediul unui sttbsistem

informa{ional раrtе integratl а sistemului informa{ional atttotllatizat

,,Managementul deqeurilor" (https://siamd.gov.md/portal/deee.htrT l ).

iпrеgisirаrеа producбtoriloridistribuitorilor in ,,Lista рrоduсЁtоrilоr"

рrеsчрчпе 9i оЬliпеrеа autorizaliei (de mediu) la dеsйЕurаrеа

activilalilor се !iп de implementarea responsabilitalii extinse а

рrоdчсбtоrilоr, саrе le оfеrЁ dreptul рrоdчсбtоrilоr/distriьLlitоrilог de

bomercializare а ЕЕЕ qi intreprinderea m6surilor репtru imрlепrепtаrеа

Resulamentului. tп acest mod, potrivit pct. l l l din RеgLrlапlеrЦ



ti*puo@

Data transmiterii

agen{ii economici саrе colllel
dona{ie оri receplioneazi рriп
рrесum qi instituliile publice
dona{ie pentru uz рrорriu ЕЕЕ
inregistrare din ,,Lista producёt
саrе чоr inilia proceduri de i

produse de echipamente elect
solicite de la ореrаtоrii econom
de inregistrare din ,,Lista рrоdl
сёtrе listй) drept dovadй а confc
de mеп{iопаt сё, potrivit pct,52
pot introduce ре рiа{ё ЕЕЕ nt
producitorilor", iar пеrеsресtаr(
cei implica{i ?n ciclul de vii
consumatori) constituie сопtrl
рrечеdеriIоr аrt. 154 din Codul l

:ializeazб, sau сumрбrё, рrimt
alte mijloace репtru uz рrорr
;i private саге сumреr5, рrimt
чоr solicita рrоduсёtоrilоr nun
:rilor". Astfel, autoritatiIe contl
,ehizilii publice репtru рrосur,ice 9i electronice (ЕЕЕ) urrп
oi, interesa{i sё depunб оfеrtе, l

tсйtоrilоr" (а se vedea tnai sus
гmёrii rеglеmепtйrilоr de mai s
din Regulament, de la l iапчаr
mai produc5torii iпrеgistrа{i iг
а prevederilor RegularTentului
;i а ЕЕЕ (рrоduсitогi, impr
Lven{ie 9i se sanc{ioneaz5 с
_опtrачепtiопаl al Reoublicii М

l. Сопfоrm caietului de sarcini
nu autoritatea de control al rеs
mai mult ANSP аrе inten{ia de l

nu fost folisit sau mai mult
electrice,
2. Сопfоrm рrечеdеrilоr Н
protec{ie а sanatatii tuturоr с
eclripamentelor electrice gi eIec
producitorii, importatorii, dir
economici direct implica{i
valorificarea 9i eliminarea пе
conformitate cu pct. 45 al оrgа
publice line eviden{a producбtot
gi mentine Lista рrоduсбtоrilоr
responsabilitate extinsё а рr(
рrоduсбtоrilоr), рriп intermediu
integrant5 а Sistemului info
degeurilor" (SIAMD), stabilit со
с) 9i art, 12 alin. (5) lit. с) qi ali
iulie 20lб privind degeurile. А.
еlесtriсе сопfоrm аrt. l8 lit. е; le
а solicitat in calitatea de сritеrii
аsigurаrе а calitalii "Certificat d,

de conformitate pentru fiесаrе са

\Nsp este autoritatea сопtгасtа
юсtбrii рrечеdеrilоr НG 2l2l2
l рrосurа utilaj de uz gоsроdёrе
ealificat са dеqеuri de echip

} 2l2l2018 stabileEte condi1
эlоr implica{i in ciclul de v
ronice (in contiriuare - ЕЕЕ),
lribuitorii, сопsumаtоrii qi
iп соlесtаrеа, tratarea, rес
зоluапtё а Dе9еuriIог ЕЕЕ,
lul central de mediu al admini
ilor de ЕЕЕ, in acest sens, into
Се produse supuse reglementйr
duсбtоrilоr (in сопtiпчаrе
I unui subsistem iпfоrmа{iопа
matic automatizat ,,Manage
rfоrm prevederilor art. ЗЗ alin.
п. (б) lit. Ь) din Legea пr. 209
JSP la aclrizilionarea echipam
gii 13ll20l5, in anunful de раrt
Се calificare ;i seleclie - standz
l ca|itate а рrоduсбtоrului" "Се
aan",

l. (23 iun 2022,08:24):
2. (2З iuп 2022, l5:2l):

4. Modificiri ореrаtе in documenta{it

(Se yct completct iп cazul iп care aufost о1

l de atribuire:

эеrqtе modificdri)

l(e zu lltatul lutldilicilriltlr
l'ulrlicate iп tsАр/аltе mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupci caz)

[Iпdiсаli sursa utiliza 'd qi data publicd,riiJ

'I'ermen-limitй de depunere qi deschidere а
o_feTtelor prelungit (dupii caz)

5. l'iini la terntenu1-Iimiti (data 07.07

[Iпdica|i пumdrul de ileJ

2022о ol,а14:00), аu depus ofe 4 оl'сrtапti:

] n.. I Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс
1_1 IDNo Astlcia!iil

administratorii

mesc l)1,1l

lrорriu IiIlI .

primesc 1lгill
r пumirul cir:

contractalltc.
rосurаrеа tlc
urlтleazli slt

эrtе, ntttrlбl,tti
ri sus liIlk-tri
Tai sus. I:.stt,

rпчаriе 20l9,
a{i iп ,,Listir
:ului de cittr,,
imроrtаtогi"
zб cotlltlгrr l

olc]ovtr

lпtй. clirr,

0l 8. tllr

аrеSс ll()tl
hipamcllt*

эпdilii|с tir

de viata lrl

JЕ), precLrrrr

qi agerl!ii
rесiсlаrсlr,,

ЕЕ, iаг irr

lministratici
, intoctllcsl,,,
епtйгilог tll
ге l.isti,

IionaI partc
nagemellltll
alin. (4) lir.
209 din .]9
ipamenteltll
l participtrl,t,
tапdагdс ti,
' "Certil'iclii

i*

aJ
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Nici о oferta

[,ot 2. Fotoliu de Ьirоч

1.ot 3.Dispenser tip
Re['lex pentru hirtie
ruiоtl

43 000,00

Lot 4.Аrа Inoxplus SRL 2| 125,00
t.ot 5.Арагаtе репtru
taiat iаrЬа (motocoasa,

Lot 6.Fiеr de сйlсаt

I-ot 7.Cazan de

Nici о оГепй

Inoxplus SRL || 754.\7

рirоtеrm-sеrчiсе

piroterm-service

Ореr:rtоrчl есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatй

Lot 1. Scara
аluпriпiu, duьlй

Lot 8. Cazan de
Lot 9.Саzап de

* iп cazul utilizdrii licitaliei electronice se ча iпdica pre|ul оfеrtеifiпt
(IпJЬrmа!iа priviпd "CorespuПderea cu сеriп!еlе dеЪаtifiсаrе'' si ''С, spuпdere а с u spe с фс a|iil е
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа prin: ,, + " tп cazul corespunierii si рriп ,, - '' с azul пе с or е s рuпdе r i i)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопftrmаrеа uпоr date рriсеriп{еlе stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificar
nd corespunderea оfегtеi cu
prc{ului anorlrral tle sciizut) s-

а stllicititt:

l)ata solicitirrii

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

l)cnulttircit r:ttorului есопоmiс

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеIоr:

репtru fiесаrе lot п
репtrч mai multe loturi сumulаtе п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofe

Jrrstiflcarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

l1. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

I'reful cel mai sсйzчt п
costul cel mai scёzut п
C'el niai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

matul rйsрuпsulчi
есопоmiс

dcscaIificilrii

IIпdicayiJ

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai mч
iпеliса loate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа [oturilor aferent

l2. [пlЬrпrа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

criterii de atribuire, se vlr

рirоtеrm-sеrчiсе



(se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel

pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

mai Ьuп raport cali|ate,

Factorii de ечаluаrе
Denumirea о .orului economic 1

Denumire factorul 1

l)cnumire factorul n

Denumirea economlc n

Dспumirе factorul 1

Denumire factorul n

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele аu fost reeyaluate repetat)

Punctajul calcuIatV:rltlarea din ofert:i

i\'l tlt ivul rcevalu:irii ofertelor
\,Iodificirrile о

decis:

дtriьuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

14. in urmа ехаmiпйri, evaluirii ;i соmраririi оfеrtеlоr depuse in сасlrul рrосеdurii cle аtriьuirе s-a

Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
misчrй

Рrе{ul unitar
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
,гчА)

Irotoliu de birou Eleamag SRL 20 buc 2150,00 4з000,00 5l 600.00

З.Disрепsеr tip Reflex
,ru hirtie rulon

SRL Akson
Proiect

40 btrc 500,00 20000,00 24000.00

.Аrа Inoxplus SRL 10 buc 2112,50 21125,00 25з50,00

.Fiеr de сбlсаt Inoxplus SRL 28 buc 479,79 |1754,|7 l 4 l 05,00

7 .Саzап de piroterm-service 1 buc 55000,00 55000,00 66000.00

Cazan de piroterm-service 3 buc 27000,00 81000.00 97200.00
20400.009.Cazan de piroterm-service 1 Ьuс 17000,00 17000.00

.ot 2

.tlt j
tсIltr

.tlt 4
оtб
ot
ot
ot

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art,7| alin. 1, lit. а) al Legii пr. 13l din 03.07.2015 privind achiziliile publice "nu а {bst

depusi nici о ofert1" pentru loturile 1,5.

15. lпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Data transmiteriil)enumirea torului есопоmiс Modalitatea de transmitcrc
"Illeamag" SRL [se sресфсd SIД RSДР, e-moil,.fax,

ро;td, etc|SIiL Akson Project
Inoxplus SRL
l'iroterm-Service SRL

(IпJЬrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
'luiru 

репtru ichizilii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 31 al Legii пr. ]31 diп 3 iulie

20t 5 priviпd achizi|iile publice)



l6. Теrпrепчl de a;teptare репtrч incheierea contractului:

lrl cazul in саrе valoarea estimata а contractutul este rnai

tl cazul in care чаlоаrеа estimatё а contractului este
еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile prevйzute la art. 2
alin. (З) al Legii nr, 13l din 3 iulie 2015 privind

Dепumirеа
tl;lcгittorului

ectlnontic

"ELEAMAG"
SRL

ГNOХРLUS SRL

PIROTERM_
SERVICE SRL

rrlicir decAt рrаgurilе рrечйzutе la art. 2 alin. (3) al Legii
tlг. l3l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

smiterii comunicarii рriп
се ;i/sau fax п
netransmiterii соmuпiсйri i

/sau fах п
transmiterii comunicйrii рriп

се gi/sau fах п

se efectueazd iп coп.formitcttc
Codului Civil al Republicii

achizitiile publice
netransmiterii comunicйrii ргi п

i/sau fax п

(selecla!i tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea tеrmепеlоr ute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 20]5 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptar
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепulu| с
Moldova).

l 7. Crrn tractul de achizif ielacorcl ul-cad ru incheiat:

теrmеп tlс
valabi|itate rri

contractullr i,

acorduIui-
саdru

l8. [nlbrma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrt
cctzul iп cure la procedura de achizi|ie рuьliсй aufost aplicate criterii

з1.12.202?

зупэоzz

з|.12.2022

datd se compleleazd dour iп
durabilitate ;i s-a iпсhеiаl

sumа сu ТVА)

пtаi scdzut

tпаi scdzut

сопtrасt/сопtrасtе peпtru lot/loturi репtru care aufost iplicate criterii durabilitate)z

Аu fbst aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizifii verzi)?

\/itltlat,eit tle achizi{ie сu ТVА clin contract/ сопtrасtе а lotului/loturilor
;lelttгu cilre ач lbst aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotuluilloturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate:

Сl,itегiul de аtriЬuirе репtrч lotul/loturile pentru саrе au fost aplicate
сгitсr,ii tle tl urabilitate:

tr

п

п б zile iп cazul
miiloace elect
П 11 zile iп

П 11 zile in

п lб zile in
mijloace elect

ntre;ll,i
псlеrса:

Сu
capital
autohtrr

п/
Сu

capital
nrixt/as
ociere/

Сu
capital
striin

NчmйruI
qi data

contractului/ acord uIчi-
cadru

Cod СРV

3923000з 5l600,00

39455,00

20.07.2022 l83600,00

vаltrаге:r сопtгасtttl ui

firг:i ТVА inclrrsiv
тчА

492
20.07.2022 43000,00

491 20.07.2022 3923000з з2879,17

49з
9300000-5 15з000,00

(DA/NU)



Cel mai Ьuп raport calitate-pres а

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

рriп prezeпta dare cle sепmd, gruрul cle lucru declard сd tеrmепul de aEteptare репlru tпсhеiеrаu

сопlrасtului/сопtrосtеlоr iпclicate а jost ,espnrtпl (excepttiпd cazurile prevdzute de art, 32 пliп, (3) aI Legii

пr. tз1 сliп з iatie 2015 priviпa aiпtzi\iite рuЬIiсе ), рrесum Ei сd tп спzul depunerii coпtestoliilor;i/sott

recep|ioпdrii rapoortelor cle moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi soltt|ioпate.

Prin рrеzепtа clare de seamii, grupul cle lucra репtrа acltizilii соп/irmd соrесtilutliпеа des.fdsurdrii procclurii
de оihizЦiе,.ftryt репtrч core poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de l achizi{ii:чсru pentru

/ое

?\z-'tл 1}'- -..f 
{,/л,

Р\Qriii_,чiлIоъ9lо|







1 
 

 Model-tip 
 

DAREA DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice   X 
de încheiere a acordului-cadru                             □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr.   2    Din   08.07.2021                 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante П.У Центр размещения пожилых для людей 

им.«ЕМИНЕ ЭРДОГАН» Чадыр_Лунгского 
р-на 

Localitate мун.Чадыр-Лунга ул.Ленина,118 
IDNO 1003611005917 
Adresa мун.Чадыр-Лунга ул.Ленина,118 
Număr de telefon (0291)22293 
Număr de fax  
E-mail Yardimnik200@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact Кожокар Екатерина Дмитриевна 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri X  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Продовольственные товары. 
Cod CPV 15000000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire) 

 Nr: 21058977 
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1656049063499 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 04.07.2022 Ora:13:00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

 Nr:  21058977 
 
  
ocds-b3wdp1-MD-1656049063499 
 
Data publicării/ 
transmiterii: 24.06.2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Sursa de finanțare Buget de stat  
Buget local   X  
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 399277,80 
 
 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656049063499
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656049063499
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Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
SRL”Slavena Lux”           30.06.2022 
SRL”Slavena Lux”           30.06.2022 
SRL”Slavena Lux”           30.06.2022 
SRL Lapmol 30.06.2022 
SRL FABRICA OLOI PAK 30.06.2022 
FPC "Serviabil" SRL 30.06.2022 
SRL”Slavena Lux” 30.06.2022 
SRL «Docita-Prim»             30.06.2022 
AO IUGINTERTRANS 30.06.2022 
II  Sintecova Svetlana         30.06.2022 
SRL”Slavena Lux”    30.06.2022 
 

4. 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 rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

5. 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: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
 

6. Până la termenul-limită (data 13.12.2021, ora 11:00), au fost depuse  17 oferte: 
 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL”Slavena Lux”           1002600003240 Smirnov Alexandru 
SRL”Slavena Lux”           1002600003240 Smirnov Alexandru 
SRL”Slavena Lux”           1002600003240 Smirnov Alexandru 
SRL FABRICA OLOI 
PAK 

1003611002499 Acbas Maria 

FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Angheluta Tatiana 
SRL Lapmol 1002600024308 Lonita Sergiu 
SRL”Slavena Lux” 1002600003240 Smirnov Alexandru 
SRL «Docita-Prim»             1003611011482 Кывыржик Петр 
AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Фаурян Вера 
II  Sintecova Svetlana         1008611000021  Sintecov Lev  
SRL”Slavena Lux”    1002600003240 Smirnov Alexandru 
 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 04.07.2022  ora 13:55. 
 



3 
 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
SRL”Slavena Lux”    + + + + 
SRL FABRICA OLOI 
PAK 

+ + + + 

II  Sintecova Svetlana      + + + + 
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 

8. Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot        Х                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

Alte limitări privind numărul de loturi care 
pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

preţul cel mai scăzut                    X                        
costul cel mai scăzut                     □                                   
cel mai bun raport calitate-preţ     □                   
cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

11. Nr
. 
lot 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

SRL Slavena 
Lux  

 
              

 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

1 
Рыба „ Хек 
молочный” 

кг 
260 

52,50 
+    

 
 
 

  
 

 
Рыбные 
консервы 
Сардины в масле  

бан 80 20,75 
+       
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Nr. 
lot 
 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

                                        Operatori economici 

SRL”Slaven
a Lux”                  Denumirea OE   

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

  

 

2 

Грудинка 
куриная  
 

кг 
410 

63,33 
 

+   
     

 
Мясо говядина 
без кости.. 

кг 150 145,83 
+       

Мясо свинины 
без кости.. 

кг 50 104,17 
       

Крыло куриное кг 50 45,00        

 
Суповой набор кг 350 

15,75 
+       

 
Тушенка свиная 
рубленая.  
 

бан 
90 

24,17 
+       

 

Паштет 
пражскиий 
печеночный с 
сливоч маслом 

бан 
80 

15,25 

+       

 
Ножки свиные кг 

30 
20,75 + 

      

 
Сосиски 
молочные 

кг 130 
65,00 + 

      

 
Колбаса 
докторская в/с  

кг 
120 

73,33 + 
      

 
Колбаса п 
/копчённая  

кг 120 71,58 + 
      

 

  
Nr. 
lot 
 
 
 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

                                        Operatori economici 
SRL 
Slavena 
Lux 

+ 
 Denumirea 

OE   

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

  

3 
Сыр твердых 
сортов 
 

кг 
60 120,83 

+ 
  

     
   

 

 
Масло 
сливочное 
 

кг 
320 125,00 

+ 
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Сырки 
глазированные   
 

шт 
1500 5,90 

+ 
        

Сгущенное 
молоко цельное 
без 
растительных 
жиров,  
 

шт 

40 19,17 

+ 

        

 Брынза кг 65 77,00 +         

 Маргарин кг 40 39,92 +         
 

 

  
 
 
Nr. 
lot 
 
 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

                                        Operatori economici 

SRL 
FABRICA 
OLOI PAK 

          Denumirea 
OE   

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

  

4 

Молоко коровье 
пастеризованное 
2,5%  

шт 
2030 11,11 +         

Кефир 2,5% шт 1040 7,87 +         
Йогурт фруктовый шт 2000 4,63 +         
Сметана 10%,  шт 350 14,81 +         
Творог свежий 
жирный 9% 

пач 
1000 

28,89 
+         

 Йогурт питьевой шт 500 10,56 +         
 

 

Nr. 
lot 

 
Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 
m

ăs
ur

ă 

C
an

tit
at

ea
 Operatori economici  

 SRL 
Slavena 
Lux 

 
 

Denumirea 
OE   

     

  
 

 
 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

  

 

Гречка кг 130 39,00 +         
Крупа пшеничная 
“Арнаутка”,  

кг 60 15,00 
+         

Горох сухой 
дробленый,  

кг 80 11,57 
+         

Крупа манная, 
высший сорт. 

кг 140 15,50 
+         
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Крупа ячневая, 
высший сорт,  

кг 60 9,58 
+         

Крупа перловая  кг 30 9,58 +         
Макароны мелкие 
звездочка.  

кг 25 26,00 
+         

Макаронные изделия 
твердых сортов.  

кг 120 26,00 
+         

 
Лапша яичная из 
твердых сортов.  

кг 60 24,17 
+         

 Мука кукурузная кг 60 13,5 +         

 
Мука пшеничная, 
высший сорт,  

кг 200 9,33 
+         

 
Пшено, высший 
сорт,  

кг 150 18,33 
+         

 Хлопья овсяные кг 100 14,17 +         

 Фасоль белая,  кг 35 25,92 +         
 
 
 
 
 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

  II  Sintecova 
Svetlana      

 
 
 

 

 

Denumi
rea  
OE  

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
 

sp
ec

ifi
ca

ții
 te

hn
ic

e 

 
7 

Картофель кг 1100 9,00 +         
Капуста кг 300 12,00 +         
Лук кг 250 9,00 +         
Лимон кг 25 33,00 +         
Свекла красная кг 150 11,00 +         
Морковь кг 300 11,00 +         
Яблоки кг 200 8,00 +         

 
Сухофрукты в 
ассортименте 

кг 20 55,00 + 
 

       

 Укроп  кг 10 75,00 +         

 
Петрушка  кг 10 75,00 +         

 Чеснок кг 10 55,00 +         

 Кабачки Кг 80 20,00 +         

 Баклажаны Кг 80 30,00 +         

 
Перец  Кг 80 24,00 +         
Помидоры Кг 60 30,00 +         
Огурцы Кг 60 27,00 +         
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Вишня  Кг 30 20,00 +         
Абрикосы Кг 30 18,00 +         
Дыня Кг 100 20,00 +         
Арбузы Кг 200 10,00 +         
Слива свежая Кг 50 15,00 +         
Персики Кг 50 13,00 +         
Виноград Кг 50 20,00 +         

 
 
 
 

 
 

Nr. 
lot 

 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

SRL 
Slavena 

Lux 
 

 
Denumirea 

OE   

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 
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Масло растительное, 
подсолнечное 
рафинир. Дезодорир. 

шт 
50 

175,00 
+         

Яйцо куриное,  шт. шт 4500 2,20 +         
Ванилин,. шт 100 1,25 +         
Вафли. кг 65 46,67 +         
Дрожжи сухие 
активные 

шт 50 9,17 +         
Изюм  кг 15 53,33 +         
Конфеты 
шоколадные, 
глазированные.  

кг 
50 

62,42 
+         

Лаваш шт 300 8,33 +         
Лавровый лист шт 100 1,33 +         
Лимонная кислота, шт 100 3,17 +         
Майонез,  
Миладора 
провансаль  

шт 
50 

34,17 
+         

Огурцы 
маринованные,  

шт 60 35,00 +         
Помидоры 
маринованные,  

шт 60 35,00 +         
Повидло фруктовое  бан 

30 25,83 
+         

Джем абрикосовый, 
клубничный 

шт 
60 20,00 

+         

Пельмени свино- 
говяжье  

кг 
250 35,83 +         

Печенье топлённое 
молоко 

кг 20 29,17 +         
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Печенье слоенное 
ушки 

кг 20 34,50 +         
Конфеты 
шоколадные 
вафельные флоупак 

кг 
40 

9,08 
+         

Сахар кг 500 19,07 +         
Приправа мивина 
куринная 

уп 180 4,67 +         
Паприка уп 80 3,33 +         
Приправа чеснок  в 
порошке 

шт 80 3,33 +         
Приправа Хмели 
Сунели 

уп 
80 

3,33 
+         

Сок натуральный  
 

Уп. 400 12,25 +         
Сок томатный  уп 100 12,25 +         
Соль йодиронная, 
высший сорт,  
 

кг 
   100 

6,67 
+         

Томат-паста 25% 
массовая доля сух. 
веществ   
 

шт 
50 

25,83 
+         

Чай черный 
крупнолистовой, 
высший сорт,  

шт 
200 

10,83 
+         

Черный перец 
молотый 

шт 120 3.00 +         
Филе сельди шт 

50 
67,42 

+         

Зефир кг 70 61,58 +         
Крабовые палочки,  шт 80 22,42 +         
Кукуруза 
консервированная. 

шт 70 10,42 +         
Желатин,  шт 40 3,75 +         
Борщ  шт 550 8,25 +         
Зеленый горох 
консервированный 

бан 50 12,50 +         
Уксус бут 5 8,75 +         
Икра кабачковая  бан 30 12,08 +         
Какао пак 50 10,42 +         
Халва в брикетах уп 100 12,42 +         
Сода пищевая Уп. 10 13,00 +         
Разрыхлитель шт 60 1,67 +         

 Тесто слоенное пач 60 24,53 +         

 Мед пчелиный пач 20 70,83 +         
 
 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și 
prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) _ 
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1. По лоту №6 "Хлебобулочные изделия" в аукционе участвовала два экономических 
агента.  AO IUGINTERTRANS был дисквалифицирован в связи несоответствии с 
заявленной продукции, а именно заявлено было хлеб белый пшеничный, высший сорт, 
вес 0.450 кг. а их предложение было хлеб белый пшеничный, высший сорт, вес 0.400 кг. 
и Docita Prim не предоставил банковскую гарантию.  Поэтому рабочая группа приняла 
решение обоих участников дисквалифицировать.  
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel 

____________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

 

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   
Factorul n    
* Informația privind rezultatele licitației electronice: 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Lotul 1  Prețul fără TVA/noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  SRL”Slavena Lux”                  15310,00              15310,00 
Lotul 2 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  SRL”Slavena Lux”     90670,00 90670,00 
Lotul 3 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  SRL”Slavena Lux”     63468,33 63468,33 
Lotul 4 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1 SRL Lapmol 79748,15 79748,15 
Operatorul economic 2  FPC "Serviabil" SRL 80094,44 80094,44 
Operatorul economic 3  SRL FABRICA OLOI PAK 79351,85 79351,85 
   
Lotul 5 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  SRL”Slavena Lux”     22898,63 22898,63 
Lotul 7 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  II  Sintecova Svetlana    43155,00 43155,00 
Lotul n 8 Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1  SRL”Slavena Lux”     90203,72 90203,72 
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12. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   
2   
n   

Lotul n 1   
2   
n   

 
13. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite 
în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

14. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația 
de atribuire: 

 
Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ци

 
эк

ст
ра

з 

Н
ал

ич
ие

 
сч

ет
а 

в 
ба

нк
е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
из

ац
ия

 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
че

т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

 

SRL”Slavena Lux”                   
 

+ + + + + + + + +  

Lotul 2 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ци

 
эк

ст
ра

з 

Н
ал

ич
ие

 
сч

ет
а 

в 
ба

нк
е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
р

т,
ав

то
ри

за
ц

ия
 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
че

т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
и

я Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
и 

бо
йн

и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

SRL”Slavena Lux”                    + + + + + + + + + + 

Lotul 3 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ци

 
эк

ст
ра

з 

Н
ал

ич
ие

 
сч

ет
а 

в 
ба

нк
е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
из

ац
ия

 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
че

т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
и 

бо
йн

и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

SRL”Slavena Lux”                    + + + + + + + +  + 

Lotul 4 

D
en

um
i

re
 

do
cu

m
e

nt
 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ц

и 
эк

ст
ра

з 
Н

ал
ич

ие
 

сч
ет

а 
в 

ба
нк

е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
и

за
ци

я 

Ф
ин

ан
со

в
ы

й 
от

че
т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

т
ви

я 

Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
н

ир
ов

ан
ии

 
бо

йн
и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

SRL FABRICA OLOI PAK  + + + + + + + +  + 

Lotul 5 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

e
nt

 
оф

ер
та

 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ц

и 
эк

ст
ра

з 
Н

ал
ич

ие
 

сч
ет

а 
в 

ба
нк

е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
из

ац
ия

 

Ф
ин

ан
со

в
ы

й 
от

че
т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
н

ир
ов

ан
ии

 
бо

йн
и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

SRL”Slavena Lux”                    + + + + + + + +  + 
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Lotul 7 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ци

 
эк

ст
ра

з 

Н
ал

ич
ие

 
сч

ет
а 

в 
ба

нк
е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
из

ац
и

я Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
че

т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
и

я Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
ни

р
ов

ан
ии

 
бо

йн
и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

II  Sintecova Svetlana    + + + + + + + +  + 

Lotul 8 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

оф
ер

та
 

D
U

A
E

 

С
ер

ти
ф

ик
ат

 
ре

ги
ст

ра
ци

 
эк

ст
ра

з 

Н
ал

ич
ие

 
сч

ет
а 

в 
ба

нк
е 

С
пр

ав
ка

 с
 

на
ло

го
во

й 

С
ан

.п
ас

по
рт

,а
вт

ор
из

ац
ия

 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
че

т 

С
ер

ти
ф

ик
ат

ы
 

со
от

ве
тс

тв
ия

 

Ра
зр

еш
ен

, 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
и 

бо
йн

и 

Га
ра

нт
ия

 
ба

нк
а 

SRL”Slavena Lux”                       + + + + + + + +  + 

 
15. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

SRL «Docita-Prim»   
AO IUGINTERTRANS           

 Лот №6 "Хлебобулочные изделия" в аукционе 
участвовала два экономических агента.  AO 
IUGINTERTRANS был дисквалифицирован в 
связи несоответствии с заявленной продукции, 
а именно заявлено было хлеб белый 
пшеничный, высший сорт, вес 0.450 кг. а их 
предложение было хлеб белый пшеничный, 
высший сорт, вес 0.400 кг. и Docita Prim не 
предоставил банковскую гарантию.  Поэтому 
рабочая группа приняла решение обоих 
участников дисквалифицировать. 

 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic 
celui de la pct. 14. 
 

16. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.7 din 07.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Operatorul economic desemnat 
câștigător 

Cantitatea 
количество  

Prețul 
unitar 
fără 
TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total 
cu TVA 

Lotul  1 
 SRL”Slavena Lux”                  

 

Рыба „ Хек молочный” 260 52,50 13650,00 16380,00 

 Рыбные консервы Сардины в 
масле  

80 20,75 1660,00 
1992,00 

Total  lotul  1    15310,00 18372,00 

Lotul  2 
SRL”Slavena Lux”                  

Грудинка куриная  
 410 

63,33 25966,67 31160,00 

 Мясо говядина без кости.. 150 145,83 21875,00 26250,00 
 Мясо свинины без кости.. 50 104,17 5208,33 6250,00 
 Крыло куриное 50 45,00 2250,00 2700,00 
 Суповой набор 350 15,75 5512,50 6615,00 
 Тушенка свиная рубленая.  

 90 24,17 2175,00 2610,00 

 Паштет пражскиий печеночный 
с сливоч маслом 80 15,25 1220,00 1464,00 

 Ножки свиные 30 20,75 622,50 747,00 
 Сосиски молочные 130 65,00 8450,00 10140,00 
 Колбаса докторская в/с  120 73,33 8800,00 10560,00 
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 Колбаса п /копчённая  120 71,58 8590,00 10308,00 
Total  lotul  2    90670,00 108804,00 
Lotul  3 
SRL”Slavena Lux”                  

Сыр твердых сортов 60 120,83 7250,00 8700,00 

 Масло слив 72,5% 320 125,00 40000,00 48000,00 
 Сырки глазированные 1500 5,90 8850,00 10620,00 
 Сгущенное молоко цельное без 

растительных жиров 40 19,17 766,67 920,00 

 Брынза  65 77,00 5005,00 6006,00 
 Маргарин 40% на развес 40 39,92 1596,67 1916,00 
Total  lotul   3    63468,33 76162,00 
Lotul  4 
SRL FABRICA 
OLOI PAK 

Молоко  пастеризованное 2,5%  1 л 2030 11,11 22555,56 24360,00 

 Кефир 2,5%  0,5 л 1040 7,87 8185,19 8840,00 
 Йогурт фруктовый 2000 4,63 9259,26 10000,00 
 Сметана 10,0%    0,5л. 350 14,81 5185,19 5600,00 
 Творог  9% свежий,жирный 1000 28,89 28888,89 31200,00 
 Йогурт питьевой 500 10,56 5277,78 5700,00 
Total  lotul   4    79351,85 85700,00 
 Гречка 130 39,00 5070,00 6084,00 
 Крупа пшеничная “Арнаутка”,  60 15,00 900,00 1080,00 
 Горох сухой дробленый,  80 11,57 925,60 1000,00 
 Крупа манная, высший сорт. 140 15,50 2170,00 2604,00 
 Крупа ячневая, высший сорт,  60 9,58 575,00 690,00 
 Крупа перловая  30 9,58 287,50 345,00 
 Макароны мелкие звездочка.  25 26,00 650,00 780,00 
 Макаронные изделия твердых 

сортов.  120 26,00 3120,00 3744,00 

 Лапша яичная из твердых 
сортов.  60 24,17 1450,00 1740,00 

 Мука кукурузная 60 13,50 810,00 972,00 
 Мука пшеничная, высший сорт,  200 9,33 1866,67 2240,00 
 Пшено, высший сорт,  150 18,33 2750,00 3300,00 

 Хлопья овсяные 150 14,17 1416,67 1700,00 

 Фасоль белая,  35 25,92 907,20 980,00 

  Total  lotul  5                                                22898,63 27259,00 
Lotul  7  
II  Sintecova 
Svetlana   

Картофель 1100 9,00 9900,00 9900,00 

 Капуста 300 12,00 3600,00 3600,00 
 Лук 250 9,00 2250,00 2250,00 
 Лимон 25 33,00 825,00 825,00 
 Свекла красная 150 11,00 1650,00 1650,00 
 Морковь 300 11,00 3300,00 3300,00 
 Яблоки 200 8,00 1600,00 1600,00 
 Сухофрукты в ассортименте 20 55,00 1100,00 1100,00 
 Укроп  10 75,00 750,00 750,00 
 Петрушка  10 75,00 750,00 750,00 
 Чеснок 10 55,00 550,00 550,00 
 Кабачки 80 20,00 1600,00 1600,00 
 Баклажаны 80 30,00 2400,00 2400,00 
 Перец  80 24,00 1920,00 1920,00 
 Помидоры 60 30,00 1800,00 1800,00 
 Огурцы 60 27,00 1620,00 1620,00 
 Вишня  30 20,00 600,00 600,00 
 Абрикосы 30 18,00 540,00 540,00 
 Дыня 200 20,00 2000,00 2000,00 
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 Арбузы 100 10,00 2000,00 2000,00 
 Слива свежая 50 15,00 750,00 750,00 
 Персики 50 13,00 650,00 650,00 
 Виноград 50 20,00 1000,00 1000,00 
Total  lotul  7    43155,00 43155,00 
Lotul  8  
SRL”Slavena Lux”                  

Масло растительное, 
подсолнечное рафинир. 
Дезодорир. 

50 
175,00 8750,00 10500 

 Яйцо куриное,  шт. 4500 2,20 9900 11880 
 Ванилин,. 100 1,25 125 150 
 Вафли. 65 46,67 3033,33 3640 
 Дрожжи сухие активные 50 9,17 458,33 550 
 Изюм  15 53,33 800 960 
 Конфеты шоколадные, 

глазированные.  50 62,42 3120,83 3745 

 Лаваш 300 8,33 2499,00 2700 
 Лавровый лист 100 1,33 133,33 160 
 Лимонная кислота, 100 3,17 316,67 380 
 Майонез,  

Миладора провансаль  50 34,17 1708,33 2050 

 Огурцы маринованные,  60 35,00 2100,00 2520 
 Помидоры маринованные,  60 35,00 2100,00 2520 
 Повидло фруктовое  30 25,83 775,00 930 
 Джем абрикосовый, 

клубничный 60 20,00 1200,00 1440 

 Пельмени свино- говяжье  250 35,83 8958,33 10750 
 Печенье топлённое молоко 20 29,17 583,33 700 
 Печенье слоенное ушки 20 34,50 690,00 828 
 Конфеты шоколадные 

вафельные флоупак 40 9,08 363,33 436 

 Сахар 500 19,07 9535,00 10300 

 Приправа для приготовления 
курицы  
 

180 
4,67 840,00 1008 

 Паприка 80 3,33 266,67 320 
 Приправа чеснок  в порошке 80 3,33 266,67 320 
 Приправа Хмели Сунели 80 3,33 266,67 320 
 Сок натуральный  

 400 12,25 4900,00 5880 

 Сок томатный  100 12,25 1225,00 1470 

 Соль йодиронная, высший сорт,  
    100 6,67 666,67 800 

 Томат-паста 25% массовая доля 
сух. веществ   
 

50 
25,83 1291,67 1550 

 Чай черный крупнолистовой, 
высший сорт,  200 10,83 2166,67 2600 

 Черный перец молотый 120 3,00 360,00 432 

 Филе сельди 50 67,42 3370,83 4045 

 Зефир 70 61,58 4310,83 5173 
 Крабовые палочки,  80 22,42 1793,33 2152 
 Кукуруза консервированная. 70 10,42 729,17 875 
 Желатин,  40 3,75 150,00 180 
 Борщ  550 8,25 4537,50 5445 
 Зеленый горох 

консервированный 50 12,50 625 750 

 Уксус 5 8,75 43,75 52,5 
 Икра кабачковая  30 12,08 362,50 435,00 
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 Какао 50 10,42 520,83 625 
 Халва в брикетах 100 12,42 1241,67 1490 
 Сода пищевая 10 13,00 130,00 156 
 Разрыхлитель 60 1,67 100,00 120 
 Тесто слоенное 60 24,53 1471,80 1590 
 Мед пчелиный 20 70,83 1416,67 1700 
Total  lotul   8    90203,72 106627,50 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere [se 

specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

SRL”Slavena Lux”    07.07.2022 e-mail 
SRL FABRICA OLOI PAK 07.07.2022 e-mail 
II  Sintecova Svetlana      07.07.2022 e-mail 

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

18. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
 

19. 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 

20.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

21.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

22. 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 

23.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

24.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 

25. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Nr 
cont
ract
ului 

Data 
contractului 

Cod CPV 
Valoarea 

contractului 
Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 SRL”Slavena Lux”    19 08.07.2022 15000000-6 282550.68 337224.50 31.12.2022 

2 SRL FABRICA OLOI 
PAK 

20 08.07.2022 15000000-6 79351.85 85700.00 31.12.2022 

3 II  Sintecova Svetlana      21 08.07.2022 15000000-6 43155.00 43155.00 31.10.2022 

 total    405057.53 466079.50  
 

26. Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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, 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: 
COJOCAR   ECATERINA 
______________________________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
L.Ș. 
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice  

 
Nr.71/22 din 20 iulie 2022 

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

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

Mihail Turanin 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Cererea ofertelor de preț 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Materiale de construcție și articole conexe pentru necesitățile 
unităților militare ale Armatei Naționale 

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

 

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

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1655818220813 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058802/ 
Data publicării: 21.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 03.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_34_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz): NU 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 799 999,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  22 iun 2022, 17:55 
Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte 
tehnice ale bunurilor supuse procesului de achiziție 

Expunerea succintă a răspunsului Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind 

mailto:mihail.turanin@army.md
https://army.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655818220813
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oferită informaţia necesară. 
Data transmiterii 23 iun 2022, 11:51 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 04.07.2022, ora 00:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S.R.L. ,,Mobiclass” 1014600003902 Aurel Cazac 
2. S.R.L. ,,Eleamag” 1006600057355 Eugeniu Moroz 

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

Denumire document  
Denumirea 

operatorului economic 

S.
R

.L
. ,

,M
ob

ic
la

ss
” 

S.
R

.L
. ,

,E
le

am
ag

” 

Garanţie pentru ofertă + + 
Anexa nr.7, Cerere de participare + + 
Anexa nr.8, Declaraţie privind valabilitatea ofertei,  + + 
Anexa nr.22, Specificația tehnică + + 
Anexa nr.23, Specificația de preț + + 
DUAE 
Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72  din 11.06.2020,  
cu modificările ulterioare conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 
146 din 24.11.2020 

+ + 

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

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

+ + 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul public 
naţional + + 

Certificate de conformitate pentru întreaga gamă a bunurilor supuse 
certificării (după caz) + + 

Certificat de atribuire a contului bancar + + 

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operator 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și U/M 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

LOT nr.1. Materiale de 
construcție (Ministerul 
Apărării) 

- - 14 poziții   

LOT nr.2. Tâmplărie 
inclusiv lucrările de 
demontare/montare 
(Ministerul Apărării) 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 446 379,00 4 poziții + + 

LOT nr.3. Materiale 
electrotehnice (Regiment de 
Stat Major) 

S.R.L. 
,,Eleamag” 76 355,00 20 poziții + + 

LOT nr.4. Tâmplărie 
(Regiment de Stat Major) 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 204 616,75 3 poziții +  

LOT nr.5. Tâmplărie inclusiv 
lucrările de demontare/montare 
(Centru medicină preventivă) 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 26 493,00 3 poziții + + 

LOT nr.6. Inventar de uz 
gospodăresc 

S.R.L. 
,,Eleamag” 18 270,00 16 poziții + + 

* 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 Lotul nr.1 nu au fost prezentate oferte. 

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 

05.07. S.R.L. ,,Mobiclass” Documentele justificative 
cuprinse în DUAE 

A fost prezentat întregul set de 
documente, conform solicitării. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost 
Denumirea operatorului 

economic 
 

Motivul respingerii/descalificării 

  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot. 
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut. 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu au fost. 
(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   

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 
(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 U/M 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

LOT nr.2. Tâmplărie inclusiv 
lucrările de demontare/montare 
(Ministerul Apărării) 

S.R.L. 
,,Mobiclass

” 
4 poziții --- 446 379,00 535 654,80 

LOT nr.3. Materiale electrotehnice 
(Regiment de Stat Major) 

S.R.L. 
,,Eleamag” 20 poziții --- 76 355,00 91 626,00 

LOT nr.4. Tâmplărie (Regiment de 
Stat Major) 

S.R.L. 
,,Mobiclass

” 
3 poziții --- 204 616,75 245 540,10 

LOT nr.5. Tâmplărie inclusiv 
lucrările de demontare/montare 
(Centru medicină preventivă) 

S.R.L. 
,,Mobiclass

” 
3 poziții --- 26 493,00 31 791,60 

LOT nr.6. Inventar de uz 
gospodăresc 

S.R.L. 
,,Eleamag” 16 poziții --- 18 270,00 21 924,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul prevederilor art.71, alin.1 lit.(a), din Legea nr.131 privind Achizițiile publice. 

Argumentare: A fost anulat Lotul nr.1, pe motiv că nu a fost depusă nici o ofertă. 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

S.R.L. ,,Mobiclass” 07.07.2022 În format electronic, pe adresele 
electronice afișate în SIA RSAP S.R.L. ,,Eleamag” 

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

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără  
TVA 

inclusiv  
TVA 

S.C. ”Mobiclass” 
Cu capital 
autohton 

14/565 20.07.2022 

44
10

00
00

-1
 

677 488,75 812 986,50 31 decembrie 
2022 

S.C. ,,Eleamag” 14/566 20.07.2022 94 625,00 113 550,00 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării 
rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                     Oleg SOLOMON                                                                   ______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
 



model-t!::

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice xn
de incheiere a acordului-cadru E

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 68 din 20.07.2922

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii Contractante orimdria s. Horodiste, r-nul Donduqeni t

LoCalitate s. Horodiste

IDNO.. I 007601 00s 1 6s

Arlresa s. Horodiste, r-nul Donduqeni

Nur"Ai o. telefon 025r40365

'Numdr de fai
b-mait oficial r

horod i ste. primari a(@mai I.ru

Adresa de internet

n::,;"" 
de contact (nume, prenume, telefon, Burcatii Boris, Q25140365,

horodi ste. primaria(@mai l. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate fce*t.a 
"fettelor 

de prefuri nlicitalie deschisd

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

gunui n Servicii n Lucrdri {

Minisistem de alimentare cu apd a satului

Horodiste, raionul Dondugeni

CoO CPV 45200000-9

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerba procedurii de atribuire (tn cazul

T:::;i:;, 
attor proceduri decdt ticita{ia

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 53 60219059

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 65 5 3 602I9059?tab:contract-notice
Data public Ftrii: | 6.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl r/ achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de

achizifii pullice a autoritlfii contractante

rlDa n Nu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunt de intentie nubliCat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

T;:;;i::,instrumente 
specince de atribuire nAcord-cadru r/Sistem dinamic de achizilie

nlicitatie electronicd nCatalog electronic r

Sursa de finanfaie r/Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: flndicati/

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA)



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

t::,ili

Denumirea operatorului e.co"orni"

qqgp-intI a rispunsuhri
'Data tiansmitbiii

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

Rezumatul mbdificlrilor
Publicate in BAP/alte mi;toaceloi a6-
informare (dupd caz) ', , 

r.

[Indicali surso utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pflnd la termenul-limiti (data 29.06.2022rora-10-:-00J, au depus oferta _l_ ofertan(i:

Nil economic TDNO Asociafii/
administratorii

1. SC Foremcons SRL I 005600001 878

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





uertlllcat de atestare:] : :: :::: :::::: : : :::::::::::::

tenruco-Dforeslonala a.

o]Fqe{\}t oe faniler :

prezentat

neincadrarea acestora in
situalia condamnarir

pentru partiCiparea la

activitdti ale unei,
; '. 't ,:.,, ,

brganizafii sau giupdri

criminale, pentru

Corupf ie, fraud[ ;i/sau
sp4 CIj,gu 

.il'li 
rt..,

prezentqt

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

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

8. 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:

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

iDgumiiea,
oper iuhii... ;

economrc

.'.,te1ul
,j,, ofgrtei
(ftr6TV.A)*

Cahti te
si uhitate

de misurl

Corespunderea
cu Ceiin{elC de

I calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Minisistem
de

alimentare
cu apd a

satului
Horodiqte,
raionul
Donduseni

SC Foremcons SRL 184 986,87 1 + +

Lot n Operator econom cl
Operator econom cn

-;,..1,D".atE,,

r sblicitdiii
Operatorul economic lnforma{ia solicitati Re2matul r[Spunsului

oneratoiului economic t

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oneratorului economic I tvlotivul resninserii/descalificdrii



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut {
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificdrile opCiate

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

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denu rea
fi:idt

Denumirea
operatoiului
i::,econmiC:j:

Cantitate qi

unilaie de
masura

Pretul unitai
lrlre rval

Preful total
traie'fVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Minisistem de

alimentare cu
apl a satului
HorodiEte,
raionul
Donduseni

SC Foremcons
SRL

complet 194 986,87 184 986,87 221984,24
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1.5. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

D,diifi d i uil: u diu tu i$
:11:1:':-1 ;:.:, :;1:.: ::€COtrOlIllC ":::= ,.:=.::

Mod:alitatba :de ttansmitere

SC Foremcons SRL 13.07.2020 [se specfficd SIA RSAP, e-mail,
fax, postd, etcl

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7I aIin. lit

Arsumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

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

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

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 aIin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

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

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

1 7. Co ntractul d e achizilie I aco rd ul-cad ru in cheiat :

!'!!l!

'ii.nu*ir.u
;P"""t""r!yi
if,a9-4;qm.i i

:i:t :ti: :::::::::::l

'.'.

tI4F inoorte
*1,.'+t t! ,'il;,.r:,,. ,

+Ci [pj ll
;:,,'iaiitoh=t 

., 
ii,

i ,i,,,i,Qu c@itatj
',:m.ixtl,asiiliiet;eli

',,,,:€i,c itat:rlr1
,,,,i str:5in,,,,,'.,:',r,

,Nuiniijlt'
: qi data

e.o-iilidctului.
Titt'oidului::,

.caoru

Valoarea
contractului

il: iia.r:j i rt: Termen de
valabilitate al

contractului/acord ulu
, : i-cadru

tt::::::tt :: ::;::i ):;;,tt sF I

r?ji irrrii.#,t'ii

.'inClffi
v TYA

SC

Foremcon
s SRL

c$apii l
dutohton

Nr. 30 din
20.07.2022

45200000
-9

t-
oo

oo

v
oo

.+
N
.f,
oo

Nc\

3r.12.2022

J

L8. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

o



..:! /'

(DA/Nq

........:
:.::::.il' :

(indicali suma cu TVA)

;#.i

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de u;teptare pentru tncheiereu

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 .Ei cd ln cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea procedurii

de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Co nd ucitrlr$ I gru pu luiTd e lucyg pentru achizi{i i :/'a ?4j &u'K\ fl&2U
Q'{ume, Prenume)



Dаrе de sеаmй privind modificarea contractului
de achizi{ii publice Nr. 5/?022 din 9 martie 2022

l9 iulie 2022

I. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

II. Date сч privire la рrосеdчrа de achizilie:

III. Date сu рriчirе la contractul de achizi{ie:

Dепчmirеа autoritйtii contractante pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chiqinйu
IDNo 1 00760 l 009509
Adresa Str. Mihai Viteazul,2
Nчmйr de telefon 022 295070,022295079
Nчmйr de fax 022295069
E-mail buiucani(@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
реrsоапа de contact Таmаrа RoEca, 0796022|5 e-mail

rosca.tamara@smail.com

Рrосеdчrа de аtriЬчirе aplicatй Licita{ie deschisй
Obiectul achizi{iei Luсrйri репtrч conceptul restabilirii

infrastructurii stradale (accesele pietonale
din str. Liviu Deleanu, sectorul Buiucani,
muп. Сhiрiпйч

Cod СРV 45200000-9
Vаlоаrеа estimatй а achizitiei 2.444,50 LEI
Nr. si link-ul procedurii осds-ЬЗwdр 1 -MD- l 6439620559 1 7

link. Мтепdеr
Data publicirii anun{ului de participare 04.02,2022
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе)
publicйrilor anterioare in Jurnalul Oficial aI
Uniunii Еurорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй апuп{ul
respectiv.

Tipul contractului de achizi{ie Вчпuri п
servicii п
Luсrйri п

Contractul se rеfеrй la чп proiect gi/sau
рrоgrаm finan{at din fonduri ale Uniunii
Еurорепе

Nuп
Dап



Sчrsа de fiпап{аrе
Buget de stat п
Buget CNAM п
Buget CNAS л
surse ехtеrпе п

4lte surse: [iпdica{i]
Data deciziei de atribuire а contractului

28.02.2022
Operatorului economic cfi;tigйtor S.A. LUSMEсON
Date de contact ale ореrаtоrulчi есопоmiс MD-2017, str. Uzinelor, 205/1

Telefon: 078308009, , e-mail:
step@lusmecon.md

Nr. contract de achizi{ie 5l2022

Data сопtrасt de achizi{ie 09 martie 2022

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie Сч ТYА 2437160,40 lei

Fйrй ТVА 481432,07lei

теrmеп de valabilitate з1.12.2023

Теrmеп de execu{ie 12 luni

IV. Date сu privire la modificirile сопtrасtчlчi de achizi{ielacordului_cadru:

v. Descrierea achizi{iei inainte ;i duрй modificare (natura qi аmрlоаrеа lчсrйrilоr,
паturа qi cantitatea sau чаlоаrеа Ьчпчrilоr, паtчrа pi аmрIоаrеа serviciilor):

а. Аmепаjаrеа trоtчаrеlоr sectorului 1 L= l 57m :

- in urmа dесарёrii mecanizate а imьrЁсйmiпtеi din beton asfaltic 9i dеmоlаrеа Ьоrdurilоr а
trotuarului existent, s-a depistat in mаrеа majoгitate lipsa constructivul existent descгis in
рrоiесt: Nisip h:l5 сm ре toatй suргаfа{а;

Tipul modific5rilor operate МiсЕоrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezilierea contractului п
Altele: [iпdicayiI

Temeiul juridic Аrt.7б аliп. (7), pct.1 lit. о), с), pc1.2 lit. о), Ь),
с) Legea I31/20I5 рriчiпd ochizi|iile publice

Сrерtеrеа рrе{ulчi in urmа modificйrii 3 029 225,58 lei
Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizi{ie publici/acordului-cadru

Nuп
Dап

Alte infoгma{ii relevante (majorarea valorii este 3,57% v/о vаlоаrеа
iniliald а coпtractului)
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pentru executia luсrйrilоr de aqternere а amestecului de nisip-ciment qi mопtаrеа pavajului,
сопfоrm сеriп{еi proiectului gi solicitarii beneficiarului este печоiе de а completa constructivul
existent cu рiаtrё spaftй h=l5 сm ре tоаtй suрrаfа{а trotuarului;

ь. ln proiect сбt qi ?п caietul de sarcini lipsesc чrmбtоаrеlе чоlчmе :

ajustarea capacelor с5miпеlоr de vizitare саrе sunt рrеzепtе iп zona trоtчаrеlоr Ei раrсirilоr;
tEierea pIr[ii carosabile pentru а ачеа posibilitate de demontare Ei mопtаrеа Ьоrdurilоr
BRl00,30.15 noi йrё а dеtегiоrа раrtеа саrоsаЬilё;
constructivUl preconizat sub pavaj pentru ajustarea tгоtuаrчlчi pietonal cu sta{ia transportului
public

Descrierea сirсчmstап{еlоr саrе аu frсut песеsаri modificarea:

_ se considera песеsаrё achizilionarea de la Antreprenor а uпоr luсrйri suplimentare, care
nu au fost incluse in contractul inilial, dar саrе au devenit strict necesare pentru
indeplinirea acestuia.

VII. Rezultateleexaminйrii:

in.baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de modificare а contractului de achizili
publicё Nr. 5 din 09,03.2022 а fost incheiat асоrdul adilional Nr.l din 19.07,2122privind:
Majorarea valorii coпtractulai de aпtreprizй пr. 5 сIiп 09.03,2022,

104633.1l lei

Conduc5toruI grupului de lчсrч:

Рrеtоr,

L.ý.

Аgеп|iа
e-mail: ,

Аgеп|iа Na|i, Coпtesta|iilor: muп. Chisindu, bd. $tеfап cel Mqre si Sfihпt, l24 et. 4;lel.:022-820-652;fax: 022-820-65t; e-mail: coп,testalii@aпsc.md; -r;.;;;;.;;

Execulor: T.Rosca
Tel.:022295070
E-mail : Ьuiuсапi@рmс. md

и.

m
(Sеmпdturа)

Dепumirе
ореrаtоr
economic

Iпtrерriпdеrеа Сч
capital autohton/cu
capital
mixt/asociere/
сu capital strйin

Nr. qi data
acorduIui
adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor
(dun1 caz)

Fйri ТVА Inclusiv ТVА

S.A, Lusmесоп Са capital аutоhlоп 1/2022 l tg.oT.zz 87I94.25 lei

qos. Hiпcesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2 din 14.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Stolniceni, r-ul Edineț 
Localitate s. Stolniceni, r-ul Edineț 
IDNO 1007601009129 
Adresa s. Stolniceni, r-ul Edineț 
Număr de telefon 0 (246) 63-3-49, mob.067202235 
Număr de fax 0 (246) 63-4-04 
E-mail oficial gabinetedu@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Lupașco Serghei, 078437780, 
lupasco1972@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Reconstrucția sistemului de alementare cu 
apă în s. Stolniceni, r-ul Edineț 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  3 790 001,92 lei (inclusiv TVA) 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1624019474852 
Link-ul: 21041011 

Data publicării anunțului de participare 18.06.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: Buget local 

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

10.08.2021 

Denumirea operatorului economic SRL „Fedion Com” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr.30 

data: 10.08.2021 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 158 334,93 lei 

Inclusiv TVA: 631 666,99 lei 
Termen de valabilitate 31.11.2022 
Termen de execuție 4 luni anul 2021 și 11 luni anul 2022 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului □ 
Majorarea valorii contractului □ 
Modificarea termenului de executare /livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate □ 

http://www.mtender.gov.md/
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Rezelierea contractului □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art.76 alin.7 lit.c din Legea nr.131 din 03.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Se majorează valoarea contractului cu 279 000,00              
lei sau cu 7,4% 

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

Nu □ 
Da □ 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
                    Se majorează valoarea contractului cu 279 000,00 lei sau 7,4%. 

               Valoarea inițială a contractului – 3 790 001,92 lei; 
                    Valoarea finală a contractului – 4 069 001,92 lei. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
            Modificările contractului sunt necesare din cauza necesității achiziţionării  a unor  
lucrări și servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care sunt 
strict necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 

12.07.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu 279 000,00 lei. 
 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Fedion Com” 32 14.07.2022 232 500-00 46 500-00 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

                   Lupasco Serghei                                                         ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                                        (Semnătura) 
L.Ș. 
 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

                                                            Nr.6 din 21 iulie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s.Valea Perjei 
Localitate s. Valea Perjei r-ul Taralia 
IDNO 1007601008269 
Adresa Str. Lenin 190 
Număr de telefon 0291 47 2 36 
Număr de fax 0291 47 2 38 
E-mail oficial  primariavaleaperjei@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Nereuța Ivan E. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Materiale de construcții (pietriș) cu livrare 
Cod CPV 14212000-0 
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: 21059009/ocds-b3wdp1-MD-1656072296128  
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656072296128 
Data publicării: 24.06.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 660000,00 
 
 

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  27.06.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cantitatea totală pentru pietriș cu fracția 40x70 

Lotul 1 și Lotul 2 
Expunerea succintă a răspunsului  Lotul 1 – 300 tone și Lotul 2 -300 tone 
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  06 iulie 2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Voinkoff Group” 1012603000632 Voinscki Victor 
2. SRL „Laridan Lux” 1007601008269 Danilov Larisa 
3. SRL „Izvorul din Piatra” 1015609001285 Ceban Veaceslav 
4. SC „Novex Prim” SRL 1007600002994 Cojocaru Maxim 
5. SRL „Autocaravana” 1006600012552 Caraman Serghei 
6. SRL „Kass Expo Cargo” 1020600001587 Berlinschi Ruslan 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „Voinkoff 
Group” 

SRL „Laridan 
Lux” 

SRL „Izvorul din 
Piatra” 

SC „Novex Prim” 
SRL 

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

Propunerea tehnică nu corespunde prezentat prezentat În process de 
așteptare Propunerea financiară    nu corespunde prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

nu este caz nu este caz       nu este caz 

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

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat  
 
 
 
 

În process de 
așteptare 

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

 
 

prezentat 

 
 

prezentat 

 
 

prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Certificat de efectuare    
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sistematică, 
contribuițiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal  
de Stat 

 
prezentat 

 
prezentat 

 
prezentat 

Ultimul Raportul 
financiar vizat și 
înregistrat de la 
organelle competente 

 
prezentat 

 
nu corespunde 

 
prezentat 

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat 

Specificația de preț nu corespunde prezentat prezentat 
Specificația tehnice nu corespunde prezentat prezentat 
Certificat de atribuirea 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind 
confirmarea identității 
beneficiarelor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării pentru 
participarea la 
activități ale unei 
organizații sau grupări 
criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau 
spălare de bani 

 
 
 
 
 

prezentat 

 
 
 
 
 

prezentat 

 
 
 
 
 

prezentat 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC„Novex 
Prim”SRL 

SRL 
„Autocaravana” 

SRL „Kass Expo 
Cargo” 

 

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

Propunerea tehnică În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

 

Propunerea financiară    
DUAE    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

    

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

                                În process de așteptare 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 Materiale 
de construcții 
(pietriș) cu livrare  
contract cu TVA 

SRL„Voinkoff 
Group” 

358333,33 * - - 

SRL „Laridan 
Lux” 

508041,67 * - + 

SRL „Izvorul din 
Piatra” 

590908,33 * + + 

SC „Novex 
Prim”SRL 

610000,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

SRL 
„Autocaravana” 

637825,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

SRL „Kass Expo 
Cargo” 

817337,90 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

Lotul 2 Materiale 
de 
construcție(pietriș) 
cu livrare 
contract fără TVA 

SRL „Izvorul din 
Piatra” 

136750,00 * + + 

SC „Novex 
Prim”SRL 

141000,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

SRL 
„Autocaravana” 

143250,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

SRL„Voinkoff 
Group” 

150000,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

SRL „Kass Expo 
Cargo” 

185001,00 * În process de 
așteptare 

În process de 
așteptare 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

08.07.2022 SRL „Laridan Lux” Prezentarea Ultimul 
Raportul financiar 
pentru  anul 2021. 

Nu a prezentat documentele 
solicitate 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL „Voinkoff Group”  Specificație  tehnică și specificație  de preț nu 

corespunde  
 
 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lotul 1 Materiale 
de 
construcție(pietriș) 
cu livrare 
contract cu TVA 

SRL 
„Izvorul din 
Piatra” 

   
590908,33 

 
709090,00 

Piatra Sparta 
din calcar fr. 
5-10mm 
(cu livrare) 

 
160 tone 

 
326,67 

 
52266,67 

 
62720,00 

Piatra Sparta 
din calcar fr. 
10-20 mm 
(cu livrare) 

 
190 tone 

 
455,83 

 
86608,33 

 
103930,00 

Piatra Sparta 
din calcar fr. 
20-40 mm 
(cu livrare) 

 
620 tone 

 
455,83 

 
282616,67 

 
339140,00 
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Piatra Sparta 
din calcar fr. 
40-70 mm 
(cu livrare) 

 
300 tone 

 
455,83 

 
136750,00 

 
164100,00 

Nisip din 
savură de la 
concasarea 
calcarului 
(cu livrare) 

 
 

100 tone 

 
 

326,67 

 
 

32666,67 

 
 

39200,00 

Lotul 2 Materiale 
de 
construcție(pietriș) 
cu livrare 
contract fără TVA 

SRL 
„Izvorul din 
Piatra” 

   
136750,00 

 
136750,00 

Piatra Sparta 
din calcar Fr. 
40-70 mm 
(cu livrare) 

 
300 tone 

 
455,83 

 
136750,00 

 
136750,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Voinkoff Group” Nr. 232 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Laridan Lux” Nr.231 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Izvorul din Piatra” Nr.233 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SC „Novex Prim” SRL Nr.229 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Autocaravana” Nr.230 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Kass Expo Cargo” Nr.229 din 14.07.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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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 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
„IZVORUL 
DIN PIATRA 

 

Cu capital    
autohton 

 

Nr 
33 

     din 
21.07.2022 

14
21

20
00

-0
 

727658,33 845840,00 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. 



DARE DE SEAMA

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

Nr^riin ,^ - f  СУ .

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemitanu”
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 165
Numar de telefon 022 20-52-65
Numar de fax 022 20-52-65
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet http: / / www.usmf. md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dinga Olesea, 022 20-52-65, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preturi □ Licitatie deschisa 
□ Altele:

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

Bunuri V Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Materiale electrice
Cod CPV 31000000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia 
deschisa)

Autoritatea contractanta, prin cererea ofertelor de 
prepm, poate atribui contracte de achizifii publice de 
bunuri, care se prezinta conform unor specificatii 
concrete, cu condi^ia ca valoarea estimata a achizi|iei 
sa nu depaseasca 800000 de lei.

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
wm-’w . m tender, gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1654870057516
Link-ul: https://m tender.gov.m d/tenders/ocds- 
b3w dn 1 -M D -1654870057516
Data publicarii: 10.06.2022

Platforma de achizifii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achizitie 
V Licitatie electronica □ Catalog electronic

Sursa de fmanfare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; V 
Surse exteme; V Alte surse: surse proprii

Valoarea estimata (lei, fara TV A) 522 149,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)
Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic

1
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Expunerea succinta a solicitarii de 
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)
Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)
Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

5. Pana la termenul-limita (data 20.06.2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/administratorii
1. S.R.L. ’’ELEAMAG” 1006600057355 Moroz Eugeniu
2. S.R.L. ’’CEGOLTAR” 1003600017268 Bolgarin Mihail
3. S.C. ’’HABSEV GRUP” S.R.L. 1006600038877 Habed Gheorghe
4. S.R.L. ’’EUROLUMINA” 1008600024540 Vasiliev Veaceslav
5. S.R.L. ’’LED MARKET” 1004600060124 Danu Vadim
6. S.R.L. ’’EURO LIGHT” 1016600031961 Scobioala Eugeniu

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

Denumire document
Denumirea

operatorului economic

Conform Anexei nr. 1
(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire si se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand 
documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea operatorului 

economic

Pretul
ofertei
(fara 

TV A)*

Cant.,
buc

Corespund.
cu

cerinfele de 
calificare

Corespund.
cu

specificafiile
tehnice

Conform Anexei nr. 2
* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale (Informatia privind 
’’Corespunderea cu cerinfele de calificare” si ’’Corespunderea cu specificatiile tehnice” , se va 
consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data Operatorul economic Informafia solicitata Rezumatul
solicitarii r a s p u n s u l u i

operatorului economic
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28.06.2022 S.R.L. ’’ELEAMAG” prezentarea propunerii financiare 
finale, rezultate ca urmare a 
licitatiei electronice

prezentarea informatiei 
solicitate

28.06.2022 S.R.L. ’’CEGOLTAR” precizarea informatiei solicitate 
la poz. 2A. 11.2, 2A. 11.3 din 
cadrul cap. II al DUAE-ului si 
prezentarea propunerii financiare 
finale, rezultate ca urmare a 
licitatiei electronice

prezentarea informatiei 
solicitate

28.06.2022 S.C. ’’HABSEV GRUP” 
S.R.L.

prezentarea propunerii financiare 
finale, rezultate ca urmare a 
licitatiei electronice

prezentarea informatiei 
solicitate

28.06.2022 S.R.L.
’’EUROLUMINA”

precizarea informatiei solicitate 
la poz. 2A.11.2, 2C.1, 2D.1, din 
cadrul cap. II al DUAE-ului §i 
prezentarea propunerii financiare 
finale, rezultate ca urmare a 
licitatiei electronice

prezentarea informatiei 
solicitate

05.07.2022 confirmarea corespunderii 
parametrilor tehnici conform 
cerintelor din documentatia de 
atribuire prin prezentarea 
mostrelor sau Pasapoartelor 
tehnice pentru Loturile nr. 7, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
34, 55,57,58

prezentarea mostrelor §i 
pasapoartelor tehnice

28.06.2022 S.R.L. ’’LED MARKET” precizarea informatiei relevante 
solicitate la poz. 2A. 11.3 din 
cadrul cap. II al DUAE-ului

prezentarea informatiei 
solicitate

05.07.2022 confirmarea corespunderii 
parametrilor tehnici conform 
cerintelor din documentatia de 
atribuire prin prezentarea 
mostrelor sau Pasapoartelor 
tehnice pentru Loturile nr. 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,21

prezentarea 
pasapoartelor tehnice

9. Ofertantii respin§i/descalificati:

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificarii

S.R.L. ’’ELEAMAG” Conform documentatiei de atribuire s-a solicitat prezentarea obligatorie a 
Declaratiei privind detinerea experientei specifice de minim 3 ani 
(calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor) in livrarea 
bunurilor similare, confirmata prin anexarea unui contract cu о valoare 
egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract (valoarea ofertei, 
inclusiv TV A) §i a recomandarii pentru contractul respectiv, insa 
operatorul economic, ca urmare a solicitarii de prezentare a documentelor 
justificative aferente DUAE, a prezentat mai multe contracte, insa 
valoarea acestora este mai mica decat valoarea ofertei, inclusiv TVA, 
rezultata ca urmare a licitatiei electronice. Totodata, ca urmare a solicitarii 
repetate de completare a raspunsului, p r in  confirmarea d e tin e r ii 
experientei specifice de minim 3 ani (calculati pana la termenul limita de 
deounere a ofertelor) in livrarea bunurilor similare, prin anexarea unui
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contract cu о valoare egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract 
(valoarea ofertei, inclusiv TV A) si a recomandarii pentru contractul 
respectiv, operatorul economic nu a prezentat alte acte in vederea 
confirmarii corespunderii acestei cerinte de calificare.
A prezentat Anexa nr. 22 ’’Specificatii tehnice”, incluzand la о serie de 
loturi mai multi producatori §i mai multe tari de origine, respectiv, 
propunerea tehnica prezentata pentru anumite loturi nu este nici ferma si 
nici univoca, fiind contrara cerintelor solicitate de prevederile legale.
Loturile nr. 38, 46-49, 56 -  valoarea ofertei depa§e§te cu 30% valoarea 
estimata.

S.R.L. ’’CEGOLTAR” Conform documentatiei de atribuire s-a solicitat prezentarea obligatorie a 
Declaratiei privind confirmarea faptului ca producatorul/distribuitorul de 
echipamente electrice si electronice (EEE) este inclus in Lista 
producatorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate 
extinsa a producatorilor, conform Regulamentului privind deseurile de 
echipamente electrice §i electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 
07.03.2018 prin indicarea numarului de inregistrare din Lista 
producatorilor mentionata, insa operatorul economic, ca urmare a 
solicitarii de prezentare a documentelor justificative aferente DUAE, a 
prezentat confirmarea privind inregistrarea in ’’Lista producatorilor” de 
produse supuse reglementarilor de responsbilitate extinsa a producatorului 
(echipamente electrice si electronice), pentru un alt operator economic, si 
anume, S.C. ’’ENERG-CABLU” S.R.L.. Totodata, ca urmare a 
solicitarilor repetate de prezentare a acestui act, avand in vedere ca in 
cazul respectiv, distribuitorul, este operatorul economic participant la 
procedura de achizitie, astfel, acesta urmeaza a fi inclus in aceasta Lista, 
acesta a prezentat о declaratie, prin care precizeaza ca S.R.L. 
’’CEGOLTAR” este reprezentant oficial al companiei S.C. ’’ENERG- 
CABLU” S.R.L., care este inclusa in cadrul listei mentionate.

S.C. ’’HABSEV GRUP” 
S.R.L.

Conform documentatiei de atribuire s-a solicitat prezentarea obligatorie a 
Declarafiei privind detinerea experientei specifice de minim 3 ani 
(calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor) in livrarea 
bunurilor similare, confirmata prin anexarea unui contract cu о valoare 
egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract (valoarea ofertei, 
inclusiv TV A) si a recomandarii pentru contractul respectiv, semnate 
electronic, insa operatorul economic, ca urmare a solicitarii de prezentare 
a documentelor justificative aferente DUAE, a prezentat actele solicitate 
cu exceptia recomandarii pentru contractul ata§at. Totodata, ca urmare a 
solicitarii repetate de completare a raspunsului, prin prezentarea 
recomandarii pentru contractul respectiv sau prezentarea unui alt contract 
§i a recomandarii pentru acesta, pentru a corespunde acestei cerinte de 
calificare, operatorul economic a prezentat о recomandare ce nu se refera 
la contractul atasat, nesemnata electronic.

S.R.L. ’’EUROLUMINA” Loturile nr. 1-5, 8-16, 19, 20 - a prezentat Anexa nr. 22 ’’Specificatii 
tehnice”, incluzand mai multi producatori si tari de origine, respectiv, 
propunerea tehnica prezentata pentru loturile respective nu este nici ferma 
§i nici univoca, fund contrara cerintelor solicitate de prevederile legale.
Loturile nr. 10-16, 19, 20 -  conform documentatiei s-au solicitat bunuri 
cu termenul de garantie de 36 luni, insa operatorul economic ofera bunuri 
cu termenul de garantie de 12 luni.
Lotul nr. 31 - a prezentat Anexa nr. 22 ’’Specificatii tehnice”, fara a 
nreciza p r o d u c a to r u l .  incluzand la aceasta rubrica tara de origine.
Lotul nr. 56 -  valoarea ofertei depa§e§te cu 30% valoarea estimata.
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S.R.L. ’’LED MARKET” Lotul nr. 8 -  valoarea ofertei depaseste cu 30% valoarea estimata.
S.R.L. ’’EURO LIGHT” Lotul nr. 56 -  valoarea ofertei depaseste cu 30% valoarea estimata.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
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:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scazut V 
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 fi denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publica:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate,
bucata

Pretul 
unitar 

(fara TV A)

Preful total 
(fara 
TV A)

Pretultotal 
(inclusiv 
TV A)

Conform Anexei nr. 3

Anularea urmatoarelor loturi din cadrul procedurii de achizitie publica: 

-  Lotul nr. 60, din considerentul ca nu a fost depusa nici о oferta;
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Lotul nr. 8, din considerentul ca valoarea ofertei calificate depaseste cu 30 % valoarea estimata;

-  Loturile nr. 38, 46-49, 56, din considerentul ca valoarea ofertelor prezentate depa§esc cu 30 % 

valoarea estimata;

-  Loturile nr. 1-5, 19, 20, 31, 32, 35-37, 39-45, 50-54, 59, din considerentul ca ofertele prezentate 

nu corespund cerintelor de calificare solicitate conform documentatiei de atribuire.

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. ’’CEGOLTAR” 08.07.2022 e-mail
S.R.L. ” LED MARKET'’ 08.07.2022 e-mail

S.R.L. ’’ELEAMAG” 08.07.2022 e-mail

S.R.L.’’EURO LIGHT” 08.07.2022 e-mail

S.R.L.’’EUROLUMINA” 08.07.2022 e-mail

S.C”HAVSEV GRUP” S.R.L. 08.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de asteptare pentru mcheierea contractului:
A '  t

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

V 6 zile in cazul transmiterii 
comunicarii prin mijloace electronice 
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 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 □

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

17. Contractul de achizifie incheiat:

I n tr e p r in d e r e a :  

C u  c a p ita l  a u to h to n /
C o d  C P V

V a lo a r e a

c o n t r a c tu lu i

6



D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i

e c o n o m ic

C u  c a p ita l  

m ix t /a s o c ie r e /  

C u  c a p ita l  s tr a in

N u m a r u l  

s i d a ta  

c o n tr a c tu lu i
fa r a  T V  A

in c lu s iv

T V A

T e r m e n  d e  

v a la b il i ta te  al 

c o n tr a c tu lu i

SRL
’’EUROLUM

INA”

C u  c a p ita l  a u to h to n Y  W  , 31681410-
0

61649,16 73979,00 31.12.2022

SRL ’’LED 
MARKET”

C u  c a p ita l  a u to h to n tu f  t  d i  // 31681410-
0

215158,33 258190,00 31.12.2022

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

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

Valoarea de achizifie 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:

Pre(ul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:
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I

l'

DARE DE SEAMA

de atribuirc a cottractului de achizitii Dublice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a pfocedurii de atribuire tr

Denumirea autoriti!ii contractante Pdmdria Macdacesti

Localitatc S. M6sdicesti. r-ul Criuleni

IDNO 1007601009934

Adresa S.Misddcesti, r-ul Criuleni,str. Mihai Eminescu 14

Numtrr dc telefon 0248-34-897, 0248-34-236

Numir de fax 0248-34-897, 0248-14-2.16

E-mail oficial orimaedacesti@gmail.com

Adresa dc internet w\\rw.magdacesti.md

Persoana de contact(nume, prenume, telefon,

e-nail)
Cuzun Anisia, 06825 | 240. anisiachiperi@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de alribuirc:

TiDul Droccdurii de atribuire aplicate trCererea ofcrtelor de preturi V Licitatie deschisi

Procedura de achizitie repet^td (dupd caz) Nrl
fipul obiectului contractului dc achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri tr SeNicii tr Lucriri V

Obiectul achizitici Lucdri de rcparatie a strazilor din satul Magdiceqti

Cod CPV 45200000.9

Expunerea moJivului/temeiului privind
alegcrcn procedurii d.e 

^tribuire 
(in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura dc atribufte (setaindica din cadrul
potalului guverndmental

Nfl ocds-b3wdp1-MD- 1 655292016935
Link-ul rhttDsr//mtender.sov.md/tendgrs/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 6552920 1 693 5?tab:contract-notice
Data oublicdrii: I 5.06.2022

Platforma de achizitii Dublice utilizati Yachizitii.md; D e-licitatie. md; o I ptender.md

Anunl de inten{ie publicatinBAP (dupii caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi imirumcnte speci{ice d€ atribuire
(dupd caz)

aAcord-cadrn DSistem dinamic de achizilie
V Licita!ic electronici oCaralog eleclronic

Sursa de finanfare oBuget de stat; trBuget CNAM; oBuget CNAS;
trSurse externe; V Alte surse: Brg?11oc4l

Valoarca estimati 0ei, JAfi TVA) 7198 150.70

3. Clarificdri privind documentxlia de rtribuire:

(Se Nd completa in cazul in care au.fbst solicitale clarilicdri)



Data solicitirii clarifi cirilor 15 itn2022,16:20
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarilicare

Vd rugdm sd schimbali ccrinfele de participare

conform legislalieiin vigoare, deja este vizibil cine

va cagtiga ca de obicei. contract 7 mil - experienla

20 mil, oare ce ar spune consiliul concurentgi?
Expunerea succinti a rispunsului Bund ziua. Vi mullumim pentru intercs fi vd

comunicam faptul cdcerinlele departicipare au fost
elaborate in baza legislaliei in vigoare. VA rugim
sa menlionali care adicol nu a fost respectat sau

incdlcat. VA mullumim.
Data transmitcrii l7 un 2022,12112

,1. Modificiri opcratc in documcntalia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost operate modiliciri)

6. Informalii plivind ofeltele depuse $i documentelc de calificare gi alerente DUAE prczentate de
cltre oDeratorii economici:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/dte mijloacelor de
irlotmare (dupii caz)

[Indicali sulsa utilizatd ti data publicdrii]

Termenlimiti dc dcpunere Qi deschidere a
ofertelor prehtngit (dupd caz)

[]ndicali numdrul de zilel

5. PAiI la termenul-limiti (data 06.0?.2022, ora 10:00)j au depus ofefia 4 ofertanti:

Nr. Denumirea oDeratorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

1. SC"DROMAS.CONS"S,R,L. 100160010790s Dacin Piotr
Vicoliv Crup SRL 101460001897s Turcanu Liviu

3. Autocaravana S.R.L 1006600012552 Caraman Serghei
1, ,.CENESIS Tnternational,, SRL 1010600006879 Vitalii Mrus

D€numirc document
Denumirea opcratorului economic

SC"DROMAS
-coNs"s.R.L.

Vicoliv Grup
SRL S.R.L

,,GENESIS
lnternational,,SRL

Documentelc ce constituic oferta
(Se ya consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Fornularul Standard al
Documentului Unic de Achiifii
Euroiean

Declaratie privilrd valabilitatea
ofertei
Garanfia pentru oferta- 1% din
valoarea ofertei frrd TVA

Staiur ..1n



Informalii/documente privind
capacitatea economice $i/sau
financiard
Declaralie privind situalia
financiari pentru poioada de

eestiune
Llchiditatea generale

Ultimul raport fi nanciar

Docunentatia de doviz

Grafic de €xecutare a lucrerilor NU
CORESPUNDE

Statut:,,in

Declaratie privind experienla
similare in ultimii 5 ani

Statut: ,,in

Declaralie privind lista
principalelor iucdri executate in
ultimul an de activitate
Declaralie privind dothrile
specifi ce, utilajul $i echipamentul
necesar pentru indeplinirea
coresDunzhtoare a contractului

Stalulr.,in

DecJaralie privind personaJuJ de
specialitate plopus pentru
indeplinirea contractului
Lista subcontractanlilor ti partet
partile din contract care sunt
indeDlinite de aceslea

SratDti ,,in

Statut: ,,in

Angajanent te4 sustindtor
financiar
Angajamont privind susf inerea
tehnici si profesionalS a

ofef antului/ grupului de operatori
economici- duDd caz,

Statut:,,in

Declaralie terf suslinator tohnic Sralur:.,in

Declaralie terf suslinAbr

Aviz peniru palticipare la
licitaliile publice de lucrari din
domeniul construcliilor ii
instalatiilor
Declarafie cu privire Ia speciali$tii
at€stali in construcfii, care
activeazi in cadrul int.eDrindeii

Sratutr .,1n

Informalii privind def inerea
labricii de producere de asfalt
propriu autorizat $i acreditat in
modul stabilit, sau a contractelor
cu acaste fabrici pentru procurare
de asfalt.
Infomalii privind dclinerea de
laboratoare propdi autorizate fi
acreditate in $odul stabilit, sau a
contractelor cu aieste laboratoare-



penlru incercari Si teste a
malerialelor ce vor fi utilizate.
Certificate de confonnitate li
calitate la principalele materiale
utilizate
Caran-tie de bunl execufie 107o Statuli,.in

Se

Documente de calificare
consmna prin: prezenlaL neprezentat, hu 99!9!p!!49

Ceftificat/ deciz;e de inregistrare
a intrepfinderii/ Exlras dirl
RegGtrul de Stai al persoanelor

iuridice.
Certificat privind lipsa sau

existenfa datoriilor la Bugetul
?ublic Nafional, eliberat de

InsDectoratul Fiscal

Stalut: ,.:n

Certificat de atribuire a contului
barcar, eliberat de banca
detinAtoar€

Statut: ..in

Declaralie privind pcrioada de
garanlie asupra lucFrilor de

construclie,

(lnformali.t ptiNind denumirea c{ocunentelor prezentate se va indic.t i conformitate cu cerinlele din
documentalie de alribuire li se 1)a conse na prin: prczenlat, eprezentat, na corespanle (ik cazul

caind docvrenlul a.fost prezentat, dar nu corespunde cerin!elol de calirtcare))

7. Infonnatia privind corespundcrea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se ra indica prelul ofertei:/inale
(ln|brnalia p ind "Corespunderea cu cerinlele de calAicoe" ;i "Corespunderca cu specijTcaliile
tehnice" , se |a cohsemna prin: ,,+" in cazul corespunderii ti prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidar€a unor ncclaritili sau co firmarca unor datc privind corespunderea ofcrtci cu
cednfele stlbilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarer! prelului anormal de scdzut) s-
a solicitat:

Dcnumirea
lotului

Dcnumirea
operatorului

economic

Prerul ofcrtei
(fhra TVA)*

Cantitate
$i unitate

de mdsurd

Corespunderea
cu ccrinlele de

calificare

Corespunderea
cu specifica!iile

lehnice
Lucftui de

reparalie a
sfezilor din

satul
MAgddcetti

SC"DROMAS-
CONS"S.R.L.

6 514 3i0,44 I lucrare

Vicoliv Grup SRL 6 520 000,01 I lucrare
Autocaravana
S.R,L

6 978 608,52 I lucrare

,,GENESIS
lntemational,,
SRL

7 04'7 Q63,t6 I lucrare

Data
solicitirii

Operatorul economic lnformalia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertantii respin$i/descalificati:



uenumlrea operalolulul economlc Motivul respiiierii/descalifi clrii
SC "DROMAS.CONS" S.R,L. Ofertantul nu indeplinelte termenii $i condi,tiile

de orestare/ executare solicitati.

10. Modalitstea de eyaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe lotu cumulate o
Penau toate loturile tr
Alte limiteri pdvind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaii ofertafi|. Fndicctlil

Justifrcarea deciziei de a nu atribui contactul pe lotu :

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut V
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun mpoit calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se 1)ot

indica toate criteriile de atribuire aplicate ti de umirea loturilor aferente)

12, Inlomafia privind lactorii de evaluare aplicafi:

(Se ra completq pentru loturile carc au fost atribuite ih baza cfitefiilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport cc itate-cost)

13. ReeYaluarea ofertelor:

(Se ta completa tn cazul in care ofellele au fost reevaluate rcpetat)

Motivii :iitiiiiriliiiiiirofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examintrri, evaluirii $i compartrrii ofertelor depuse in caalrul proceilurii de atribuir€ s-4
decis:

Atdbuirea contractului de achizitie publicd,/acordului-cadru:



.. Denumirea
i : lotului

Denumirea
operatorului

economic .

Cantitate ti
unitate de

mAsurd

Preful unitar
(firn TvA)

Pretul total
(fnrn TVA)

. Prelul total
:. (inclusiv

TVA)
Lucriri de
reparalie a
stizilor din

satul
MAsdAcesti

Vicoliv Gnry
SRL

I lucrare 6 520 000,01 6 520 000,01 7 824 000,01

Anularea procedurii de achizilie publica:

tn temerut an. / I alrn. lrt

Argumentare:

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

D6numirea operatdiului
economic

Data transmiterii

SC''DROMAS-CONS"S.R.L. 11.07.2022, scrisoarea nr.I l9 e-mail
Vicoliv Grup SRL | 1,07.2022, scrisoarea nr. 120 e-mail
Autocaravana S.R.L 1 1.01.2022, scrisoarea nr. 12 1 e-mail
,,GENESIS International,, SRL 11,.07 .2022, scrisoarea nr.122 e-mail

(InJbtmarea operatorilor economici implicali in proceclura de atfibuie despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in confotmitate cu prevederile art. 3l al Legii w. I31 din 3 iulie
2015 ptiind achiziliile publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decat pragu le prevezute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
p vind achizitriile publice

E 6 zile in cazul transmiterii comunicArii prin
mijloace electronice si/sau fax o
I 11 zile in cazul netransmiterii comudcirii
prin milloace electronice si/sau far o

In cazul in care valoarea estimatd a coltractului
este egali sau mai mare decat pragurile
previzute la afi. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizigiile publice

V 11 zile in cazul transmiterii comunicirii
Drin miiloace electronice si/sau far
E 16 zile in cazul netransmiterii comunic5rii
prin mijloace electronice gi/sau fax o

(Selectali tenne ul de atteptare rcspectaL Calcularea termenelor prerdzute de Legea nr. 13 t din 3 iulie
2015 pri|ind achiziliile publice, inclush' a termenelor de atteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Cil,il al Repubticii Motdow).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadruincheiat:



Denumirea
operatiriului

economic

intreprindcrea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixtasociere/
Cu capital

strdin

Numlrul
qi data

contraclului/
acordului-

cadru

t)

O

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

Vicoliv
Grup SRL

Capitai
autohton

75/
2022 22.07.

2022

6 520 000,01 7 824 000,01 3t.12.2023

18. Informtrtia privind achizifii publice dumbile (^chizitii ycrzi) (rubrica datd se conpleteazd daar in
cazul in care la proceduru de dchizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat
contracl/cantracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicale criterii de durubililale)|

(D.4/NU)

rct/ contrncte a
aplicrte ciiterii de (indicdli sunla cu TI/A)

Codul CPV al lotuluvlotuiilor p6ntru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de at buire pentru lotuyloturile pentru car€ au fost
onl!.ar^ ^-t|^-ii,1..1..-okili,-r-.

Prelulcel mai scdzut t

Costulcelnai scdzul E

Celmai bun rupo calilale-prel E

Cel fiai bun raport calitate-cast E

Prih prezenlfl dare (le sedmd, grupul .le lucru declaft cit temenul .le aEteptirc pentru irrcheierea
contraclului/contrcctelor indicate afost rcspectat (axceptAnl cazu le prerdzate le q . 32 alin. (3) al Legii hr.
131 tlitt 3 iulie 2015 privind achiailiile publice ), precum ti cA in cazul .lepunerii cohtest(4iilor si/sau
receplionifii tapoafielor de monitorizare, aceasten aufost exaninate $i sol lionate,

Prih prczenla dare de seanti, gruptl le lucru pentru achizilii conJirmd coreclitu(lifiea lesfssurd iprccedurii
de achizilie,Iapt penua care poa d fispundere confonn prevederilor legaletn igonre.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Coiocaru Liuba
(Nrme, Prenune)

L.$.

















ВАНЕЛ  ОЕ  ЕАМА  

о  де  апiбииге  а  contrвcmlui де  achiziiii риЫгсе  J 
о  де  incheiere а  acordului-садги  
о  де  апи1аге  а  ргоседиггг  де  антiЬигге  

гп  Ьazа: о  deciziei АМ8С; о  гаропи1иг  де  monitorizare; J deciziei autorititiii соiмtrас[ал  е  

Кг. 2 din  12.07.2022  

1. Вии  си  иrivire 1а  аиногiна[еа  сопаiс[aatii: 
Deuumirea autoпtiЦii coutractaиte Ministerul Agriculturii ф  IndusЬ•iei А1гтеп[аre 
Localihte тип. Chiginiiu 
ФNО  1008601000570 
Адгеаа  Ыд. $tefaп  се1 Маге  gi 5fint, 162 
Numitr де  telefon 022-204-512 
E-mail oficial сапсе1агiа@maia.gov.md  
Адгеаа  де  in[егоен  www.maia.gov.md  
Реrsоапа  де  contact (пите, ргепите, ге1еjоп, е- 
тай) 

1ппа  Мапгпоча  022 204527 
1nna.martinova@maia.gov.md  

2. Оае  си  privire 1а  ргосейцгв  де  atd6uire: 
Tipui pгroceдurii де  atri6uire aplicate J ЫсПвйе  де$сЫ5 	оСегегеа  ofertelor де  рге;ыиi 

❑A1te1e: [Indica/i] 
Ргоседига  де  achizijie геренаЫ  (дирд  саг) Кг: 
Tipui o6ieMului cootnetului де  achiziiie/ 
а  со  гб  а  iii i-сад  тм  

J Servicii оВипигг  о  Luctii i 

ОЫес*й! achiziiiei Servicii де  exteпsiune гига18 
Сод  СР  V 79415000-6 - Scпicii де  cппctdtonpi Уп  

сгЬТ $И//еО  //Уид1К(lc/ 

Ехрииегеа 	т❑дуи1иiЛетеiи1иi 	priviпd 
alegeree procedurii де  atribuire (Туз  саги! 
aplicdrii 	айаг 	proceduri 	десд( 	1ici1alia 
а'езсбйй) 
Ргоседига  де  atп6uire (те  .'а  iпdica "бп  садгиг  
рог!а!и(ui хиетпатаеп$а1 
илп.. ттпдег. еог. тд) 

?Чг; ocдs-63wd.1-MD-I 650545254935 
Liпk-и1 
https://achizitii.md/го/рцбiс/tender/21055497/  
Data pu6iciцii: 2_К  арг  2022.9:19 

Р1аПогта  де  acЬizi{ii pu6ice utilizatii J acЫzitli.md; о  е-licitвtie.md; о  yptender.md 

Ргоседига  а  fost inclusii in р1апи1 де  
achiziiii риЫгсе  а  аи[оri[й(ii cnntractante 

J Da о  Nu 
Link-и1 сг1це  р1апи1 де  achiziiii pu6ice рибгсан: 
https:o /mafa.gov.md/sitesldefauldfile  оОьситепне%20ан  
asate /о20АдУапсе%20Pegines/р1впи1 /о20апив1_O.pdf 

Аиип( де  iпteniie риЫlеа[ in ВАР  (дирд  саг) Data: 21 ianuarie 2022 
Liпk-и1: 
https://[е  er.gov.md/го/system/£i1ев/Ьар/2014/Ьар  
пг_5_0.pdf 



Te6oici •1 iпstгvmeпte specitiee де  atribuire 
(дирЬ  саг) 
%гГа  де  Яяал$аге  

оАсогд-садти  oSistem dinemic де  achiziiie 
❑Icita(ie еlесиюлгсА  оСана1о8 electronic  

JBuget де  1а1; оВпе1 СГ'44М; ❑Виуе[ СЫА8; 
о$игве  ехегюе; оА1[е  surse: [!лдiса/i]  

Vа1оагеа  ев[iтанА  (/ег, /йтй   ТУЛ) 2 720 575,001ei 

3. С1агiбсiгi ргiиiпд  доситепна1iа  де  atri6uire: 

(Яе  уа  сотр1е!а  й? сахтл  in саге  аи  [оsг  solicitare clarificdri) 

Data aolicitАrii с1агifiсгfгi1ог  4 inai 2022, 15:39 

Deoumirea орегаfоги1иi есоаотiс  Fedemlia NalionalА  а  Peппierilor din Ма1доча  

Ехрипегеа  вuceiпti а  solicitilrii де  
с1агi1iсвге  

1п 	сорп1 ectualizarii даг  gi exeпit8rii 
1а  conlinutul caie[ului де  sercini privind 
serviciilor де 	extensiune 	гига1А 	реп1ги  
Federa[ie 	Na%ionalА 	а 	Fermierilor 
considerА  inoportuna condiSia де  iпregistrare 
video а  рАг1гг  teoretice 1а  desfle$urarea 
Асеав[а  аг  ри[еа  рипе  iп  dificul'а  е  дгерт11а  
в  peпicipenlilor din садги1 gmpului. 
ce1e1e1te condiliile s[ipulate in caietul 
sunC ргегеп[агеа  agendei seminarului, 
prezenmrea programului Ронг  PoinI. 
oferirea pвrticipanlilor materiele didactice 
де 	5peciali[ане, 	1is[а 	participaniilor 
асе 1ога. 	ргееп1агеа 	fotogafiilor 
seminarelor 	вл1 suficieпte condilii реп[ги  
@i 	reflectarea 	6unei 	organizвri 
activitй(ilor геspective 

ипог  modificёri 
achiziiionareв  
апи1 2022. 

din 	Мо1дауа  
audio ti 

юminarelor. 
ехрггтаre 

И  viziunea повап8 
де  sancini сит  
е1вЬогагеа  gi 
pregatirea si 
ре  tematici 

си 	ветпо[urile 
din 	садги1 
confinnerea 

ф 	destАyurйri 	а  

Ехрипегеа  5иссiтА  а  riispunsului $е 	ассер[й 	observeliile 	си 	рпчгге 	1а 	cerinla 	де  
fiгеgisпarea 	audio 	5i 	video 	а 	рАпгг 	еогеНсе 	1а  
деst 	цгагеа  seminarelor. 
A5tfe1, аи[oritвlea contractanul modifice дьситепна1га  
де  licicaiie Рггп  саге  5С  ехс1ид  асеве  cerinle. 

Оа[а  iraпsmцerii 12 таi 2022, 13:46 

J. ModificАri орегЁс  1п  documenta(ia де  atri6uire: 

(~е  ча  сотр!е(а  нп  саги! (и  сате  аи  fosг  оретаГе  тойфсйтй) 

Аегита[Ш  тодifiсЬгi1ог  Ны  este сагШ  
PuЫicate 1,' ВАР/alte mijloacelor де  
iпногхпаге  (дирб  саг) 

Мд  ее  саги! 

Тегтеп-tiтг[А  де  дерипеге  yi deachidere а  
ofertelor preluegit (йирй  саг) 

19 mai 2022, ога  15:00, 
Prelungit — 25 та1 2022, 17:00 

РiпА  1а  негтепи1-liгоitА  (да[а  -25 mai 2022, ога  17:00), аи  depus о[ег[а  5 ofertao(i: 

Г4г. Ileпumirea operвtorului есопотiс  ФNО  AвociapU admiпiatлtorii 

1 Asьсia(ia O6gteascА  „ Federa(ia а  
АугiсШ[огi1ог  din Мо1доуа  „РА~М" 

1009620002093 АигеСа  Вопдагi 

2 Federa{ie Nа(iопа1А  а  Fermieгilor дй  
Мо1доча  

101262000618 Vа1егiи  Cosarciuc 



3 ГР  „Сепгт1 де  Ехсе1ещА  $л  ViticulturА  gi 1016620005681 ,Guvemul RepuЫicii МоГдоуа  
Vinificalie din ChiginАu" Ministerul Agrieultшii $i 

Industriei Alimentaге  
СосiогуА  Svetlana 

4 lnstitu(ia РиЫ  iсА  „Сетт1 де  Ехсе1еп(А  
гп  Нопгси1ншА  gi Tehnologii А8ггсо1е  din 
Таи1" 

1007604001559 Guvemul RepuЫicii Moldova 
Ministeml Agriculturii $i 
lndustriei Alimentтe 
Serdegniuc Аше1 

5 Universitatea АугагА  де 	а1 дiп  Мо1доиа  1007600002710 Veronica РггвАсаги  

б. lиformaRii privind оег*е1е  аерпе  yi доситеп[еIе  де  califcare gi аГегепе  О']АЕ  ргегеа[а[е  
де  сАнге  operatoпi economici: 

Оеиитггеа  operatoгvlui ec000mic 
Asосia(ia Federatie 1Р „Сеп[ги1 1ns[itu(ia llпiversiiлrл  
ОЬ$[еавсА  NationalА  а  де  ЕХсеIеП$ РиЫгсА  А@глгй  дс  

Denumire Federetia а  Pennierilor 'ип  й' ViticultшА  Сеп[ги1 де  йаi ("1 

доситеп[ АBncultorilor 
din Moldova 

Moldova gi Vinificaiie 
Нп  Chiginau” 

Ехсе1еп$ гп  
Нопгси1нигА  5i 

Мо1до~л  

„ FARM"" Tehnologii 
Ауггсо1е  ‚Нп  

Таи1" 

Documeпtele се  coпstituie о(ег*а  
(5'е  уа  сопветпа  ртй2: ргегеп1аЁ  пергегепнаг , пи  сотезрипйе) 

Ргорипегеа  
[еЬпiсА  

ргегепт[ pгеzentat ргегегйа  рте2еп1а  пи  
согеsрипде  

(lipsa 
semniiturii 

electronice) 
Ргорипегеа  
£ипапсiшА  

prezentat prezeпtat pгеzentat ртепЫ  пи  
согсзрыпде  

(lipsa 
5С  ТВ  А  (ц  й  
electronice) 

ЫЗАЕ  ргсеп1а  Ргегепна[ prezentat prezentat пи  
согеарипде  

(lipsa 
ветпАгиггг  
electronice) 

Свгап(iа  репнги  
of¢rtH 	(дирЬ  
саг) 

ргегепна[ pгеzentat ргеепю1 prezentat пи  
corespuпde 

(lipsa 
semnilturii 
е1еснгопгсе) 

Доситеп[е  де  сабГсаге  
Зе  Уа  сопветпи  priп: ртеяепВаВ, пергегел!а!, пи  еогетрипде  



Длуада  
inгеgistrйrii 
регвоалег  
jшidice. {п  
conformitaze си  
prevederile 
1egale din {azа  
in свге  
оfеггал[и1 este 
stabilit 

prezental регеп1я1 пи  
согеврыаде  

(lipsa 
аетпй[иrii 
е1еспопгсе) 

preиntнt пи  
corespunde 

(lipsa 

semnbturii 
electronice) 

Оегхюпвтатеа  
ехреггеп  {i 
operatorului 

economic {п  
domeniul де  
activitate 
аГегеп  
o6iectului 
contractului се  
иппеагй  е  П  
avi6u t 

prezental prezental пи  
согезрывдс  

(lipsa 
аепгпй[цгii 
electronice) 

пи  
corespunde 

пи  
согеарипде  

(lipsa 
вепийтггг  
electronicel 

1Kmonstтarea 
accesului 1а  
infrastruclura/ 
mijloacele 
indiceee де  
аигогггагеа  
сопtтсtалtй. 
ре  саге  aceasta 
1е  considerй  
песеаге  репги  
inдeplinirea 
сопнгасни1иг  се  
игтеахй  а  
П  atribuit 

pгеzemat рггепа  ргееп1а1 ргеипнаг  пи  
согеврипде  

(lipsa 
semnйtuпi 
е1еспопгсе) 

Neincadrazea ?п  
si[uapile се  
деtепшiпй  
ехс1идегеа  де  1а  
ргоседигв  де  
etri6uire, се  vin 
{п  aplicarea агн. 
19 din 1 е  еа  
лт. 131/2015 

ргегетна  ргееп1а  pгеzentat preuntat пи  
соге5рыйде  

(lipsa 
ветпй[шii 
elecvonice) 



Петопвнатеа  
accesului la 
регаопа1и1 
песеваг  репци  
indepliniгеa 
corespunzatoare 
а  obiectului 
contrвctului се  
иппеаг3 а  П  
а[ri6ui[ (ехрег1г  
саге  юг  асогда  
сопги1[ап1а) 

рreгеп1е[ рте  жеп(аI пи  
corespunde 

(lipsa 
semnaturii 
electronice) 

рте  хе  iйаI пи  
corespunde 

(lipsa 
semnatшii 
electronice) 

Minim ал  де  
ехреггеп1а  в  
expegilor 
ореганогг1ог  
ecoпomici саге  
'юг  асогда  
consultan(а  
ргодиса[огг1ог  
agricoli 

ргегепнвг  ргехепа1 пи  
corespunde 

пи  
сотезрплде  

пи  
corespunde 

(lipsa 
ветпа[иrii 
electronice) 

Indep6nirea 
оЫ  igaRiilor де  
р1вна  а  
impoгitelor. 
нахе1ог  gi 
conцibupilor де  
asigurari 
sociale ?п  
confonпitate си  
ргеиедегг1е  
1egale гп  
vigoare 

ргегепна[ ргегепьи  пи  
согещэпяде  

(lipsa 
semnAtшii 

electrortice) 

ргегепа  пи  
сотерипде  

(1(рва  
ветпа[иrii 
electronice) 

Сегегеа  де  
paпicipare 

prezentat ргегепга[ ргехета[ prezentat пи  
соге$рыпде  

(Iipsa 
semnaturii 

electronice) 
Declaralia де  
va1a6i1itate а  
ofertei 

ргехеЫа  ргегеп[а[ ргегеп[а[ рге2еп1а  пи  
corespunde 

(lipse 
semnatuгii 

electronice) 
(ln(orma( га  priviпd deпumirea documentelor prezeтºге  зе  "а  гпдгса  их  conjormitate си  cerin/еЁе  дiп  
доситепт /га  де  atri6uire Si зе  "а  сопветпа  ртЫ: ргегепгог, мергеипы, пи  corespиnde (Ы  сºги! 
сдпд  доситепги1 а  jost ргегеп!аl, йот  пи  corespunde сеггп/е1ог  де  calificare)) 

Constatari: 



Mem6rii grupului де  1исги, гп  игта  evaluarii о£епе1ог  дерпзе  де  са!re IP ,.Cenw1 де  Ехсе1еп{а  in 
Viticul[urH gi Vinihcaiге  дсл  Chiginau" (реппи  1о[и1 1 gi 1о[ыи  2) gi 1 niпrsilatcu Пупий  .1г  цаг  din 
t`4и1ди  а  lpentru 1о[и1 З, 1otu1 4 (;i 1otu1 5). аи  constatat с  documentele o6igatorii 1а  еиа1иагеа  о£епе1ог  
пи  согеврилд  сеriщe10roЫigatorii;i алите  пи  аи  Го  senиate е1еснгопгс, in confortnitate си  ргеиедип1е  
ап. 33 a1in. (14) 1i[. i) din 1ееа  т. 131/2015 privind achizi{iile риЫ  гсе  potrivit саги iа  ..ре  оfепг!е  
е1есггомiсе  евге  ар/гсагй  ветпйгцга  е/есггопгсй" 

Тои[дана. 1а  solicitarea аи[orita{ii сопнгас[ал[е, си  пг. 14-02/1575 din 02.06.2022 transmisa сапе  [о{i 

о£епал{i 1а  ргоседига  де  achizilie, си  ргорыпегеа  де  а  рге1пп81 tertnenul де  va1a6i1itate а  уагвп{iei репгги  

оГепа, [Р  „Сеп(ги1 де  Е%СеiеП{а  гл  Viticultш$ gi V inifica(ie din ChiSinaa'", пи  аи  prezentat valabilitвtea 

о£епеi prelungita. iп  acest спя, соп£огт  ап. 67 a1in. (2) 1it. Ь) дiп  Ьецеа  1Э  1/2015 privinд  асЫгЧ ii1е  

риЫiсе, ,. [и  сахи1 ёп  саге  gjertaпtuf пи  а  рге1ипуiг  гегтепи! де  а!аЫ/!тге  а  garanliei репнги  цjerrL 

вгги  Ни  а  асагдиг  п  ппий  Дагап(iе  репtrи  ц!ёттй. ве  сопвгдегй  сй  е! а  геfитн  рге1ипуггеи  гегтепи /иг  де  

valabi[itule а  ojeпei,,. 

Ь  temeiul ап. 69 зип. (Ь) 1it. Ь) din Ьееа  131/2015 pгivind вchizi{iile риЫiсе, аишггацеа  гипнгагшпг :г  

пи  а  ассернан  и1'епе1с  operrtorilur есоиптгсг  1Р  „Сепнги1 де  Ехсе1еп$ Тп  Viticultшa gi Vinifica{ie 'Нп  

Chiginau" gi а  lhг iversit.(ii Agrarc де  к  din Ч  огдо'т. 

7. 1д£огп[а4iа  рггтiлд  corespuдderea о£ertelor си  сеггд4е1е  solicitate: 

Оелитггеа  
1от1иi 

Деттiгеа  ореге[orulul 
копоти  

Ргеви1 
о(епег  

( й  ТУЛ) 

Caпtitate gi 
‚юiтtа  де  
тИига  

Согеарипдеге  
а  си  пгiп[еiе  
де  са1гднаrc 

Согеврыпдегеа  
ги  вркгпга(iik 

tehniгe 

Lot 1 AsOcia{ia ОЬеас  1800 48 
.Уедега{ia а  1600 39 + + 

А8ггси1[огг1ог  din 12800 5 
Мо1доиа  .УАКМ"" 

2050 48 

Federa{ia Na;iona18 а  2200 39 
Feпnierilor din Мо1доуа  - + 

Chi$inaa" 12200 
5 

1Р  „Сепгги1 де  Ехсе1еп{а  гп  2100 48 
Viticultшa gi Vinifica(ie 

din Chiginaй' 2100 39 - - 
12900 5 

Со[ 2 Asocia(ia O6gteasc8 1800 24 
„ Federa{ia а  1600 39 + + 



Ауггси1ногг1ог  din 

Мо1доуа  „уАКМ" 12800 5 

iР  .,Сепнги1 де  Ехсе1еп1А  1л  2100 24 

39  Viticulturи  ф  iinificalie 
din Ch ginАd" 2100 

12900 5 

ю ! 3 Asocialia ОЬяеавсгi 1800 24 

„Federalia а  1600 39 
AgricultoriIor дгп  - + 

Мо1доуа  ,,ЕАКМ"" 
12800 5 

Universitatea Аgггиа  ас  2200 24 

йа 	in Мо1доие  1500 39  
15000 5 

Со[ 4 Asосialia ОЬ$[еавсй  1800 24 
,,ed4r а1iа  е  1600 39 + + 

А8ггси1lоггlог  дгл  Мо1доуа  12800 5 
„FARM„” 

Federalia Najional6 е  
Feпnierilor дгп  Мо1доуа  

2050 24 

+ + 
2100 39 

12200 
5 

ипгуег$,(агеа  Аугаг0 дс  вгаг  
дь, мо1аоиа  2000 

2а  
1500 39 

15000 5 
[ы  5 Aюcialia ОЬугеввс& 1800 24 

„ Federalia а  1600 39 
Agricultorilordin + + 
Мо1доуа,УЛКМ'", 

12800 5 

llnivcrsitatea А8гага  де 	ик  2500 24 
din МоIдо'а  1500 39 - - 

15000 5 
Со[ Ь  Аюсiа1га  ОЬ~неавс8 1800 48 

„ Federalia а  
1600 39 А8ггсШ[огг1ог  din 

Мо1до~а  .,FARM" 
+ + 

12800 5 

~Iot 7 Federa{ia Nalional8 а  
Fertnierilor din Moldova 

2050 48 + + 
2200 39 



12000 5 

Asocialia ОЬ 1еазсА  
„Federalia а  Agricultorilor 

дiп  

1800 48 

+ + 1600 Э9 

Мо1доуа „FARM'"' 12800 5 

Lot 8 Asocialia ОЬугеавсу  1800 72 
„Federalia а  1600 39 + + 

Agricultorilor din 5 
Мо!доиа  „FARM" 12800 

lnstitulia Pu6icB 2000 72 
де  Ехсе1еп1гг  in „Сеп[ти1 

1700 39 
Нопгси1[ш6 yi - - 

Tehnolo8ii Ауггсо1е  дгп  
Таи1” 12000 5 

Со[ 9 Asocialia 06g[eascif 1800 72 
„Federalia а  1600 39 + + 

Agricultorilor din 

Мо1доуа, РАКМ  ", 12800 5 

ы  10 Asocialia О$еаса  1800 48 

,,геаетара  а  1600 Э9 + + 
Аупси1ногг1ог  din 

Мо1доуа  ..гАкМ'"' 
12800 

5 

о[ 11 Asocialia ОЬ$ еа8сё  1800 24 

„ Редега1га  а  1600 39 
Agricultorilor 'ип  12800 5 + + 

Мо1доуа  ,,ГАКМ"" 

Federalia Nalionali3 	а  2050 24 - - 
Fertnierilor 'ип  Мо1доуа  2100 39 

12200 5 
lпstitulie Pu6icH 2000 24 

,.Сеп[ги1 де  Ехсе1еп1Н  in 
Нопгси1[иги  gi 1600 39 - 

Tehпologii А  ггсо1е  din 10000 5 
Таи1" 

* 1n саги/ utilizarii liciгaliei е!еса-опгсе  те  уа  inдica рге(и/ цjеггег  fта!е  

llnforma(ia ргi-iiпд  'Согерила'етеа  си  cerin(е!е  де  calificare " fi "Согетрипдегеа  си  speciJ ic;(ile 

iehrsice зе  "а  саиветпа  prin: „+" Тп  саги/ corespuпderii i ртбп  -" (Н  саги! пecarespunderiil 



8. Pentru elucidarea плот  ceclaritii(i sau гопбгтагеа  ипог  datc privind согеарипдегеа  оfеrtег  
си  cerinlele sta6ilite гп  доситеые (ia де  atri6uire а-а  aolicitat: 

Dam 
юlicit><rti 

Operatoгvl ec000mic 1п(оппа«iа  solicitatS Rezumatul riispuпsului 
operatoгvlui ec000mic 

24 iunie Asосia(ia ОЬ 1савсА  То  temeiul ап. 17 в1гпеа[Ш  (4) Operatorii economici аи  
2022 „Federa{ia Аутгси1!огг1ог  din Legea 131/2015 Privind prezentat infonna(i 

din Мо1до~а  ,УАКМ'"' achizi(ii риЫ  гсе, ., [п  саги! Ти  
сате  injorma(ii1е  таи  

suplimentar3 си  pгivire 1а  
ехреггеп(а  ехрег{гIог. 

Federa(ia Na)ionalit а  доситепre!е  ргегепгаге  де  сдае  Ас[еiе  ргеипнв[е  s-аи  
Feгmierilor сИп  Мо1доуа  

Institu(ia Pu6icB 
„Centnil де  Ехсе1ел1й  Тп  

Horticulturil gi 
Tehnologii Ауггсо1е  дгп  

Таи!" 

ojerlaл(/салдгдаг  sinг  incompleгe 
ан  егопаге, аигог!гагеа  
сотгастпгЬ  то!гсгнЬ  
оjепалги1иИсапдгдаги1иг  гл  
стай  тд  тир!гтепнехе, эй  
с!аггfгсе  эаи  эй  сотр/егеге  
iпforma/iile таи  досытепге!е  
corespunzдtoare. respecгйnd 
principiu! traпsparenlei $ се! а/ 
ггаттети1и( ega1.., 	-а  solicitat 
ргегепнarеа  ас[е1ог  си  privire й  
пыгватыи  де  оге  ргев1ае  де  
experlii propugi, ТпЁгцЫ  ипе1е  
contracte егаи  псошр1ее, 
1грвгпд  апехе1е  din саге  ве  ри[ев  
s[abili асе 1 адрес[ песеааг  
реп[ти  evaluarea ofeпei 

алеха  1а  доавги1 де  
асЫг11ге. 

9. O(ertaп{ii resрiиуi/4саса1гбса'i: 

Лепит[гга  operatoгvlui ec000mic Motiwl гespiпgeriiI ieacalSeйrii 

Lotu! !. 

ОЕ  descalificat, деоагесе  досител[еiе  оЫ  igatorii Та  
е~а1иarеа  о£епе1ог  пи  согеарипд  сепл;с1ог  

оЫ  igatorii gi впите  пи  аи  fost semnate electrortic, й  
IP „Сепнги1 де  Ехсе1еп1й  й  Vitiси1[иrй  gi conformitate си  prevederile ап. 33 a1in. (И) IIi. i) 

Vinifiealie din СЫ~iпёи" ..ре  ofertele electronice етге  ар/гсагк  тетпдгига  
(гпеп1гипг 	р''. б  ., Сипааиггг ..1 electronicЬ" а1 LeBii пт. 131/2015 privind achiziliile 

риЫ  icc. 

iони12. 0Е  descalificat, деоагесе  доситеп[еIе  oЫigatorii 1а  
'Р  „Сепнги1 де  Ехсе1еп1гi Тп  Viticиl[итд  gi evaluarea ofeпelor пи  corespund сеггл)е1ог  

Vinifica(ie йп  CЫginiiu" oЫigatorii gi апите  Ни  аи  fost аепиане  electronic, ?п  
(ттйliune - рс[. G _Гпnstut5ri.. confonni[ate си  рге~едегг1е  ап. Э3 аВя. (14) Iit. i) 



,.ре  аjепе1е  е1естойсе  езве  aplicatB ветпйгша  
elecnonicd" а1 Legii пт. 131/2015 privind achizi(iile 

риЫ  гсе. 
юогы1 З, 4. 5 

1 пi'сг,i аIса  Ацгагй  де  виц  дiп  Мо1до' а  
ппыпггипг 	рсг. h .. (wL,1'цЙГг,. / 

ОЕ  descalificat. 
Воситепне1е  оЫгуа[orii 1а  еиа1иагеа  ofenelor пи  

согеврипд  сеггп(е1ог  оЫ  igatorii 	i алите  пи  аи  fost 
semna[е  electronic, Тя  confotnгitate си  prevederile 
ах'. 33 a1in. (14) 1it. i) „ре  ofertele е1есаопгсе  етге  

ар1гсаи➢ sетп4 Внта  electronicb" а1 Legii т. 
131/2015 privinд  achizi)iile pu6ice. 

Ьоги1 б. 
ASocialia ОЬ$неавса  .Усдега{га  а  

Ауггси1югг1ог  din Мойоуа  „ЕААМ"" 

Эс  respinge ехрепи1 ргорпя  - Ротриу  цiпе, din 
motiwl neprezeтАrii апехе1ог  1в  сопtrвс[. са  доуада  
глвпиггг1ог  девЩиrаtе  баи  питапг1 де  seminare 
ешаВсе  linute нп  дотепiШ  pentru саге  зе  ар1гса  де  

сйtrе  experti ре  ultimii 3 алг. 
доги! 8. 

Instim(ia 	Pu6icif 
„Сеп[ги1 де  Ехсе1еп(а  iп  НопгСШнига  gi 

Tehnologii Аупсо1е  дinТаи1" 

ОЕ  descalificat, iппис£t пи  sum ргегеп1ае  - 
1) асе  се  conftrmв  ргедагеа  1есйi1ос  (instmirea) ре  

domeniul 1oeului. 
2) Ни  sunt ргегепна[е  figele де  ро ( аде  expeпilor 

алgajali ?п  institu(iile де  invOlifmtut; 
3) пи  sunt ргеея1а1е  cel ри(in 3 contracte, саге  

детоПа[геа]А  ехреггеп1а  ехрепШиг  neалgajat ai ОЕ  -
Jitari !оп  ?п  ultimii 3 алг. 

юоtШ  /0. 

Asocialia ОЬунеа5са  „Feдerajia а  
Agricultorilor дгп  Мо1доиа  „УАКМ"" 

ОЕ  descalificat, inhucёt pentru ехрег{ii ртри$i - 
Vologciuc [еопiд  yi Gu$и  Costel пи  sunt preтxntate- 

1) доиада  рrestаrii serviciilor де  Готтате  
profesional0 а  expeпilor ?п  ultimii 3 алг. 

2) се1 ри(in 3 contracte саге  соп iппа  ргев[агеа  
serviciilor де  consu1tал19 гп  domeniul де  activitate 

(1огШ) репнги  саге  ар1гса  орега[оги1 economic. 

jп  асев[ 5СП$. iпнгие011а  1о  ц1 respectiv $С  descalifica 

ип  singur оГеrtал2, achizilionarea serviciilлr де  
сопви1нал(а  in дотелiШ  fltotehniei (culturi 

leguminoase) пи  "а  й  realiiz t. 

доги! 11. 
Federalia Na(ionala а  Fermierilor din 

Мо1доиа  

ОЕ  descalificat. 
Ехрепи1 рroрив  - Daniela ОвЫ'. пи  Pndepline5te cerinle 

„minim ani де  experien(а  а  ехреПг1ог  орега[orilor 
ecoпomici саге  'от  асогда  сопви1'ал  (producatorilor 
egricoli", intгvcit соп[тснс1е  впехв1е  пи  аи  са  оысст  

servicii де  соп$о1ащй  iп  вуггси1[ига, си  ezceptia 
сопнгвст1иг  incheiвt си  АО  „С1пЬи1 

ingineгesc Micro ЕаЬ" in апи1 2021, Рггп  саге  ехрепи1 5- 

а  апа]а1 $А  рге$ еге  servicii де  Trвiner iп  садги1 

work5hop-ului ,Ri5curile gi во1и  {!Il in Tehnologiile 
Agricole". 



То[ода[А, пи  аи  Го 	ргеип[а[е  соп[нвсге  privind 

ехрепеп1а  а  expertului in ultimii 3 ал! - А1ехееу  V гс[ог. 

Grupul де  1исги  din domeniul achiziliilor риЫ  гсе, в  

respins са  inaccepta6ilA oferta privind seminere гп  
domeniul implementАrii elementelor де  agricultur8 

conservativA, imrucit а  ргоро 	ехрег1гг, саге  пи  а  fАси[ 

до~ада  а  се1 ри[in 3 ani де  ехрепеп1а  in prestarea 

5erviciilor де  consullanlA. 

юньи  I. 0Е  descвlificat. 

lпstim(га 	РиЫгсА  Ехреп  ргорпз  - Gheorghe Panfi1, respins, йнтисан  ре  
„Сеп1ги1 де  Ексе!еп1А  in HorticulturА  gi contractele си  privire !а  serviciile pгеstate, lipse~te 

Tehnologii Agricole din Таи1" semnйtura electronicA. 

In conformitate си  ргеиедеп1е 	рсг. 	121 din НО  
986/2018 реп[ги  аргоЬагеа  Regulamemului privind 
тоди1 	 де 	 linere 
а  Registtvlui де 	1ы  а1 achiziliilor pu6ice fоппа[ 
de5istemul informalional аи[ота[izat ,,eg istrul де  
sтt 	а1 	achiziliilor 	риЫгсе" 	(МТспёег) 	„[оа[е  
доситеп[е1е  ofertelor inciцca[е, ргесит  gi соппасtе1е  
remltate 1п  игта  procedurii де  achizilie и[теагА  а  Г  
етпае 	digital, 	utilizгnd 	sетпАtша 	electronicA 
аиалваЫ  са1гЛсащ. 

10. Modalitatea де  еуа1иаге  а  ofertelor: 

Реп[ги  Лесяге  1о[ J 
Реп[ги  mai тиПе  1о[игi cumulate о  
Релнги  оае  1о[игг!е  о  
АПе  limitAri privind питАт1 де  !о[цй  саге  ро[ и  atribui[е  aceluiagi ofertant: [!пдгсагб] 

lustificarea deciziei де  а  пи  анпЬиг  соп[тет! ре  1о[игi: 	  

11. Сгг[егги1 де  аtri6иirе  юр1гсан: 

Се! тºi Ьип  гароп  calitate-preS J 
Соани1 се! mai scАzut о  
Се! mai Ьил  гароп  calitatecost о  
Pre1u1 се! mai scАzut о  



Fnrmula ]с  атгдаге  а  punctajului: 

L 	Рге{и1 оГепег. 
а) ретт  се1 mai mic рте' ве  асогда  punctajul maxim де  40 рипсге; 
Ь) репнги  Ш[ рге{ десаг  се1 ргейиы  1а  Ш. а) 5С  aplica игтб[оагев  fortnula: 
(Рге!и! се! тиг  тбс  Х40р.)/Рге!и! цfertei. 
П- 	Numarul де  seminare, сшвип  де  instruire 1а  саге  а  participat ехрепи1 ?п  Шtimii 3 алг, ?л  scopul 

perfeclionaтii $i acumularii де  noi cunogtin{е: 
а) реп[[и  се1 та  шаге  питаг  де  seminare, сит5пгг  1а  саге  а  participat ехрепи1 зе  асогда  punctajul 
maxim де  20 рипс!е; 
Ь) реп[ги  питаг  mai mic де  seminare десг[ реп[ги  саге  s-а  асогда[ рипс1а  ыи  maxim, зе  aplica 
иnnii[оагеа  (onnula/ питати! де  seminare*20р  Г1итпты1 се(mai тате  де  semiпare. 
111. 	Ыцтйгыи  де  оте  а  instmirilor ёевЩцтае  ааи  питёги1 де  seminare (1 seminare = 6 оге) 

tematice Iinute 111 дотепги1 реп[ги  саге  5е  aplica де  санге  ехрет{i ре  ultimii 3 алг. 
а) penw се' mai шаге  питйг  де  оге  5С  асогда  punctajul твхгт  де  40 де  рипе[е; 
Ь) ретт  ип  питйг  mai mic де  оге  десг[ репtт  саге  s-а  асогда[ punctajul maxim, se aplica 

unnatoarea fопти1а  / питати! де  оте*40р  Numaru( се( mai мате  де  оге  . 

12. luforma{ia priviad factorii де  evaluare aplicali: 

/Хе  'о  сотр[е/а  реиат  (огигг(е  сан  аи, fогг  анггЬигге  Уп  Ьа.а  cтiгeriilor: се[ та! Ьип  гарпгг  са0наге-

рге( таи  се! та! !7Нп  гарог / сп1iгаге-соиq 

Factorii де  evaluare Vatoarea дгп  oferti4 
leiffiriTVA 

Puuctajul 
сЫсвЫ  

Lotu1 1. Servicii де  coneultaulii ?п  domeuiul vitivinicol 

Asocialiя  ОЬеасй  „Federa4ia а  Agricultorilor дiп  Мо1доуа  „РААМ^^ 

Рге{и1 оСепег  40 16200 40 

Numarul де  seminare. cursuri де  
instmire 1а  саге  а  participat experiul ?п  
ultimii 3 алг. in всори1 регГес{ionarii gi 
асити1аггг  де  noi cunogtin{е  

20 4 20 

Numarul де  оге  а  instruirilor 
destAyшate зад  питаги1 де  seminare 
tematice {inute гп  domeniul ретт  саге  
зе  ар1гса  де  саге  experti ре  ultimii 3 
алг  (1 ветгпш  — Ь  оге) 

40 42 40 

Tota1 100 



Federa([а  Na(ioпalii а  Fermierilor д  
Рге(и1 ofeпei 
NumiW1 де  seminare, сигвигг  де  
пstruire 1а  саге  а  participat ехрепи1 гп  
и(timii 3 алг, iп  асори1 рег£ес{гоп&rii i 
асити1fггг  де  noi салоугй(е  

NumiW1 де  оге  а  instruirilor 
desti lгute ваи  питАги( де  seminare 
[emaiice {inute Тп  domeniul реп[ги  саге  
$С  ар1iсд  де  cАtre ехрепг  ре  ultimii 3 
алг  (1 seminar - 6 оге) 

гп  Мо1доуа  
40 
20 

40 

39.39 

0 

40 

Тон' 79,39 

16450 

0 

42 

iо[и1 2. Servicii де  consultan(ii 7n дотепги1 particularitii(ilor organb3rii producerii ргодиве1ог  
vitivinicole си  iпdicaiii АеоАгаГсе  @i denumire де  origine рго1еаЫ   
Asocia(ia ОЬнеа8сй  , Гедега(ia а  Agricultorilor дгп 

 
Мо1до"а  „ЕААМ"" 

Рге(Ш  ofeпei 	 40 
	

16200 
итгАгц1 де  ветглаге, cuгswi де 	 20 

	
0 

йstruim 1а  саге  а  participat ехрепи1 ?г1 
Шtimii 3 ani, гп  всори1 рег(ес(ionаrii gi 
acumularii де  noi сипо~[irt{е  

NитгцШ  де  оге  а  йstruiriloт 	 40 
	

30 
desfйgшate зап  питАпг1 де  seminere 
temetice {inute гп  domeniul ретт  саге  
se ар1гса  де  сг1це  experti ре  ultimii 3 
алг  (1 seпvnar - 6 оге) 

40 

0 

40 

Тона180 



Lotu13. Servicii де  сопви1[ап(ii гп  дотепги1 zootehnic (bovine 1врне, сагпе) 

Aaocia(ie O6;teяscii „Federejia а  Agricultorllor дгп  Motdova „рААМ"" 

РщиI ofeпei 
	

40 
	

16200 
	

40 

NumiUul де  seminare, cursuri де 
	

20 
	

0 
	

0 
inswire 1а  саге  а  paпicipa[ ехрепи1 in 
ultimii 3 ani, in scopul perfecponiiпi gi 
acumuliцii де  пог  cunogtin{е  

Nит3ти1 де  оге  а  instruirilor 
desfвsurie зац  питёги1 де  seminare 
tematice {inute ?п  domeniul pentru саге 

	
40 
	

96 
	

40 
зе  ар1гс3 де  с (ге  ехрепг  ре  ultimii 3 
ani (1 seminar - б  оге) 

Тоня180 

Lotu14. Servicii де  сопвп11апй  й' domeniul zootehпic (о~гае  yi саргfпе) 

Гедега(ia Na{ionali4 а  Fermierilor 'Ни  Motdova 

Рге{и1 ofertei 40 16350 39,63 

Numйrul де  ветгпаге, cursшi 
де  inswire 1а  саге  а  participat 
ехрепи1 ?п  ultimii 3 ani. гп  
всори1 регfес{ioniuii;i 
асити1arгг  де  пы  cumgtin{е  

20 0 0 

Numiцul де  оге  а  instruirilor 
дев1аушане  ап  питбги1 де  
seminare tematice {inute in 
дотепги1 реп[ты  саге  ае  aplic 
де  с~нге  ехрепг  ре  Шtimii 3 ani 

40 36 9.23 

Total 48,86 

(1 seminar - Ь  оге) 



AsociaRia ObpteaacH "Federo$[а  а  Agricultorllor д[п  Мо1дота  "РАКМ" 
Рге(и1 ofertei 	 40 	 16200 	 40 

NumHrul де  seminшe, сиrsшг  
де  inвtruire 1а  саге  а  participat 
ехрепи1 ?п  ultimii 3 алг, ?п  
всори1 регfес(ionHrii gi 
acumulHrii де  noi сипоу[in(е  

20 I 20 

NumHrul де  оге  а  instmirilor 
desfHgura[е  ац  пшпйги1 де  
seminare (ешайсе  jinute in 
domeniul ретпги  саге  5е  aplicH 
де  с 1те  ехрепг  ре  ultimii 3 eni 
(l аетгпш  — б  оге) 

40 156 40 

Тона1100 

ЕоЫ  5. Servicii де  сопви1[ап  Н  5п  дотепги1 zootehnic (рокiпе) 

Asociatia ОЬ  еас  "Геделщга  а  Agricultorilor din Мо1дота  "ЕААМ" 
Рге{и1 ofeпei 40 16200 40 

'NumHrul де  seminare, сиrsигг  
де  ins[гигге  1а  саге  а  participat 
ехрепи1 ?п  ultimii 3 апг, iп  
scopul perfec(ionrii i 

20 0 0 

'acumulHrii де  noi cunogtin(е  

?4итйлц1 де  оге  а  instгuirilor 
девРН$urate ац  питг[ти1 де  
seminшe tematice (irmte Уп  
domeniul pentru саге  5С  aplicH 
де  cHtre ехрепг  ре  ultimii 3 ani 

40 '-4 40 

(1 ветгпаг — боге) То[а180 

Lotu1 Ь. Servicii де  consultao(ii 1п  domeniul pomicol(culfиri bacifere) 

Asocia(ia ОЬ (еасй  "Federa(га  а  Agricultorilor дгп  Мо1доиа  „ЯАI4М" 
Рге{и1 ofertei 40 16200 40 

NumHrul де  вепtiпаге. си[тигг  
де  insttviге  1а  сше  е  participat 
ехрепи1 ?п  ultiпцi 3 апг, ?п  
асори1 регfес(ionHrii $i 
acumulHrii де  noi сипо  ff[in)е  

0 0 0 



~Кцтаги1 де  оге  а  inshuirilor 
desPagшate ваи  питаги1 де  
seminaze tematice linute ?п  
domeniul репон  саге  5е  ар1гса  
де  саеге  ехрепг  ре  ultimii 3 апг  
(1 seminar - 6 оге) 

40 

Tota1 80 

40 

 

20 

   

от1 7. Servicii де  соааи1[аи(а  га  domeniul pomicol (р1аиЬ(ii регеие) 

Federo(гв  Na(ionala а  Fermierilor din Мо1доиа  
Рге(и1 ofertei 40 16450 39,39 

итаги1 де  seminare, ситвип  20 0 0 
• е  inswire 1а  саге  а  participat 
хрепи1 Тп  ultimii 3 апК  2п  
. ори1 рег£ес{ionaпi 	i 
$cumularii де  noi cunogtin(е  

италд  де  оге  а  instrиiпlor 
• е 	ыгае  ваи  питаги1 де  
.eminare tematice linu[е  гп  
ютепги1 реппи  саге  se ар1гса  

40 82 18,63 

•е  санге  ехрепг  ре  ultimii 3 ani 
1 seminar - Ь  оге) 

Тот138,02 

Aaocia(ia ОЬ 4еяясй  „Гед¢ra(ia а  Ауггси1ногi1ог  ёй' Мо1доуа  ,3АКМ" 

'ге(иiо£епег  40 16200 40 

итаги1 де  seminare, сигвип  
де  instгvire 1а  саге  а  participat 
ехрепи1 ?п  ultimii 3 ani, гп  
иори1 редес{ionarii gi 
acumulйrii де  noi cuno~tin(е  

20 1 20 

Nитаги1 де  оге  а  ins[гиггг1ог  
девfа$шаге  ваи  питаги1 де  
seminare tematice linute in 
domeniul ре!йги  саге  se ар1гса  
де  саге  experti ре  ultimii Э  ani 

40 176 40 

(1 seminar - 6 оге) ТоЫи  100 



Lotu1 8. Servicii де  сопви1[ап(й  1п  domeniul legumicol ((егеп  ргоеа1) 

Аьосга1iа  061tеа~сй  „Federe(ia а  Ауггси1[ог)1ог  дгп  Мо1доуа  „ЕАКМ^ 

Ргеjи1 ofertei 40 16200 40 

Nитйт1 де  ветгпше, сигвигг  
де  insuuire 1а  саге  а  participa[ 
ехрепи1 ?п  ultimii 3 ani, in 
соры1 perfec(ionйrii gi 

acumuliSrii де  noi cunogtin)е  

20 0 0 

Nитйт1 де  оге  а  iпstruirilor 
desturate аы  питйти1 де  
seminare tematiee (inute ?п  
domeniul реп(гы  саге  5е  ар1гсй  
де  сйие  ехрегй  ре  ultimii 3 апг  

40 1 14 40 

(1 епйпаг — б  оге) То  ав  80 

Lotu19. Servicii де  consultan{й  1п  domeniul legumicol (с1тр  4е5сЫ ) 

Аао¢ia{ia О6у[еавсй  „Feдerelia а  А8ггси1[огг1ог  дгп  Мо1доча  „РАКМ^ 

Рге)и1 о£епеi 40 16200 40 

гVитйги1 де  seгоinaze, сигзит  
де  insuuire 1а  саге  а  paпicipat 
ехрепи1 гп  ultimii 3 ani, ?п  
тсори1 рег£ес(ioniцii gi 
acumulйrii де  noi cunogtin(е  

20 

1 

6 20 

Nитйги1 де  оге  а  instruirilor 
desfйgшate ваи  питйги1 де  
seminaze [ematice (inute 1п  
domeniul peпtru саге  $С  ар1гсй  
де  сй[ге  ехрсгё  ре  ultimii 3 ani 

40 198 40 

(1 seтinaz-6ore) Tota1100 

Lotu110. Servicii де  consultan(i5 iп  domeniul fitotehniei (си1[ыгi leguminoase)—ОЕ  descaliГcali 
/ге=г  рс  . Ч/. 



iо[и1 11. Seminare ?ю  domeniul 1тр1етеп[itrii е1етео[е1ог  де  agricul[иг3 cooservativii 

Asocia(ia ОЬ$еахсi „Редего(iа  а  Agricultorilor дго  Мо1доиа  „ЕАкМ" 

Рге;и1 ofeпei 
	

40 
	

16200 	 40 

Numёrul де  етвшаге, cursuri 
	

20 
	

z 
	

20 
де  inswire 1а  саге  а  participat 
cxperiul гп  ultintii 3 алг, ?л  
scopul perfeclionarii i 
acumulrii де  пы  сипоунiп1е  

Numдrul де  оге  а  inswirilor 
	

40 
	

44 
	

40 
деsЩитне  ваи  питёаж1 де  
seminare tematice linute ?п  
domeniul репгы  саге  ве  aplicS 

	
Tota1100 

де  сагге  expeni ре  ultimii 3 ani 
(1 ветгпar— боге) 

13. Reevaluarea оГсте1ог: 

(Зе  Уи  сагпр1е!и  iп  едги/ (л  сцге  оfетее1е  аи  josf гееча!идге  гере!а1 

Motivul reevaluiltti ofertelor 

МодSсгцг1е  орега*е  

1а. iii игта  examinitri, evaluйrii yi comparлrii ofertelor дериsе  га  садги1 ргоссдиггг  де  atri6uire 

s-а  decis: 

А[пЬиггеа  contractului де  achiri(ie pu6ic5/acordului-садги: 

Denumirea 
IotIli 

Deиumirea 
operetorului 
есоаотгс  

Caatitate gi 
uoitate де  
miisur3 

Рге(и1 uaitar 
(fiг3 ТУА) 

Ргерг1 оя1 
(С€гг1 ТУА) 

Рге4и1 total 
(й'гй  
ТУЛ) 

Iо[и11. 
5ervicii де  

А5осгайа  
06$1еа  е8 

48- Оге  (рспви  
semiпare) 

1800,00 86400,00 86400,00 

consultanlй in 
domeniul 
vi[ivinicol 

„Редегыгаа  
ABricullorilor йп  
МО1доУа  УААМ" 

39-Consu6atii 
иегЬа1е  си  
дер1аавге  
5- 5chimb де  
ех  ре  т  е  п  

1600,00 

12800.00 

62400,00 

64000,00 

62400.00 

64000,00 

Тонаа  1они1 1 212800,00 

Lotu1 2. Servicii 
де  consultan { ?п  

Asocia(ia 
ОЬ$1еасА  

24- Оге  (репнт  
seminare) 

1800,00 43200,00 43200,00 

domeniul 
particularicalilor 

orвaniгйrii 

„Federa{iaa 
ABriculюrilor din 
Moldova..FARM 

39-Con5ulta{ii 
иегба1е  си  
deplesare: 

1600,00 62400,00 62400,00 

pmducerii 



ргодиве1ог  
vitivinicole си  

indicalii 
geografice 5i 
denumire де  

origine prolejaffi 

5- 5сЫтлЬ  де  
ехрепеп(а  

12800,00 64000,00 64000,00 

Тона11они12 169600,00 

Lotul3.Servicii 
де  consul[ап{8 гп  

domeniul 
uюlehnic 

(6ovine lapte, 
саше) 

Asocia(ia 
ОЬ$еа5сй  
„Еедаге17аа  

Agгicultorilor din 
Мо1до'ча „РАКМ  

24-Оге (репнги  
seminare) 
39-Consulta(ii 
ver6ale си  
дер1аваге; 
5- 5сЫглЬ  де  
ехрепеп1а  

1800,00 

1600,00 

12800,00 

43200,00 

62400,00 

64000,00 

43200,00 

62400.00 

64000,00 

Totº11otu13 169600,00 

Еого14. Servicii 
де  сопп1ыл'А  in 

domeniul 
то1е1тгс  (ovine 

gi caprine) 

Asocia{ia 
ОЬ 1еазсА  
„Еедеге(ia а  

Agricultaпlor din 
Мо1доуа  
„FARM" 

24- От  (реп(ги  
seminare) 
39- Consultalii 
ver6ale си  
дер1аваге; 
5- Schimb де  
ехрепеп(Б  

1800,00 

1600,00 

12800,00 

43200,00 

62400,00 

64000,00 

43200,00 

62400,00 

64000,00 

ТоЫи  1ыи14 169600,00 

1ого15. Servicii 
де  сопти1нап(а  гп  

domeniul 
uюtehnic 
(рогсгпе) 

Авосгаjга  
O6gteasc$ 
„Редеге1iае  

Agricultorilor 'ил  
Мо1доуа  
„FARM" 

24- Сте  (рстiтi 
seminare) 
39-Consultajii 
иегба1е  си  
дер1аваге; 
5-Schimb де  
experienlº 

1800,00 

1600,00 

12800,00 

4320000 

62400,00 

64000,о0 

43200.00 

62400,00 

64000,00 

Того1 1они15 169600,00 

Lotul6.Servicii 
де  сопви1нащ8 iп  

domeniul 
pomicol(cuhuri 

6acifere) 

Asосia(ia 
Об;неавс  
„Еедеген{ае  

Agricul[orilor din 
Мо1доуа ,.ЕААМ  

48 - Оге  (реыгы  
етiлаге) 
з - СапцIщИ  
иегЬа1е  си  
дер1аваге  
5 - 5сЫл'Ь  де  
енреггеп(й  

1800,00 

1600,00 

12800,00 

86400,00 

62400,00 

64000.00 

86400,00 

62400,00 

64000,00 

ТоМ1 1они1 б  2128011,00 

Lotu17. 
Servicii де  

consultan(а  й' 
domeniul 
p
оглп
omicol 

в ii 
регепе) 
(рiав екреггеп(а  

Asocia'ia 06 iевас8 
„Federapa а  

Agricultorilor din 
Мо1доиа  „ЕАКМ  

48 - Оге  (репги  
seminare) 
з 	Соп5пИа;П  
иегЬа1е  си  
deplasere 
5 -Schimb де  

1800,00 

1600,00 
12800,00 

86400,00 

62400,00 
64000,00 

43200,00 

62400,00 
64000,00 



Тога11от11 212800,00 

Lotu1 8. 
Servicii де  

Auxia;ie ОЬ@[еавса  
„Federe{iaa 

72- Оге  (репки  
кminare) 

1800,00 129600,00 129600,00 

сопви1гапСА ?п  Agricul[orilor дiп  39-Cunsultalii 1600,00 62400,00 62400,00 
domeniul 

legиmicol (тегеп  
protejai) 

Moldova,.FARM" иефа1е  си  
дер1аваге; 
5- Schim6 де  
experien(А  

12800,00 64000,00 64000,00 

ТоЫи  1они1 S 256000,00 

Eotu1 9. 
Servicii де  

Ааосгадга  ОьSгеавс8 
„Federelia а  

72- Оге  (pentm 
seminare) 

1800.00 129600.00 129600,00 

гопш1[ап1& ?п  
domeniul 

legumicol(cimp 

Авггси1[ап1ог  din 
Мо1доиа  „РААМ" 

39- Consultalii 
verbale си  
дер1аваге; 

1600,00 62400,00 62400,00 

(ieкhis) 5- Schim6 де  
ехрепеп18 12800,00 64000,00 64000.00 

То[а1 Юси19 256000,00 

[.от111, 
seminare in 

Аsосiа1iа  ОЬ 1еака  
„Federa{iaa 

24- Оге  (репЁто  
seminare) 

1800,00 43200.00 43200,00 

domeniul 
implemeпtБrii 
elementelor де  

Agricultorilor din 
Мо1доиа „ЕАКМ” 

39- Сопзпiщii 
иег6а1е  си  
дер1аааге; 

1600,00 62400,00 62400,00 

agriculmra 
conкrvativА  

5- Schim6 де  
experienlE 

12800,00 64000.00 64000.00 

Total lotu111 169600,00 

15. Iлformarea operatorllor ecouomici деарге  deciziile gtvpului де  1исги  реигго  achizilii: 

Denumiгеa opemtoтlui economic Da1a transmiterii Modalitatea де  transmitem 

Asocialia ОЬ  iеавсй  „Редет{ia а  
Авггси1ногг1ог  дгп  Мо1доиа  „ГАКМ"" 

04.07.2022 е-mail 

Pederalia Naponal6 а  Fermierilor din 
Мо1доуа  

04.07.2022 е-таг1 

'Р  .,Сепгвi де  Ехсе1елн6 Тп  Viticultur8 
$i Vinifica4ie din СЫ~iniiti' 

04.07.2022 е-mail 

lnstitujia РиЫ1с9 ,,Сеыл  1 де  
Ехсе1еп1й  Тп  Horticultura @i 
Tehnologii Аугсо1е  дглТаи1" 

04:07.2022 е-mail 

1 htiveraitatea AgrarS де  sun дгп  
Мо1доеа  

04.07.2022 е-тагl 



(lлjormarea орегаготг1ог  economici implicali гп  ргоседита  де  atribuire ехрте  дecizii!е  угири1и( де  

1исги  репtrи  асЫг1(ii те  геа1(иеагд  Ти  сопjогтг!аее  си  ргее4етЙе  аН. 31 а1 Ьей  пт. / З! 'ип  З  iulie 

2015 privind achizi(йiе  риЫiсе) 

16. 	Тегтепи1 де  а *ср$агс  реп[ги  Yпcheierea соп[гасни1иг: 

Уп  сагШ  гп  саге  а1оагеа  евнгтаТ3 а  conпactului 

este таi тгса  десй[ pmgurile рге 'йгае  1а  ап. 2 

alin. (3) а1 Legii т. 131 сВг  3 iulie 2015 

рп~iпд  achiziliile риЫ  гсе  

J 6 г(1е  Уп  саги! tceпsmiteпi сотипгс  iгii фи  
mijloace electronice gi1заи  [ах  о  

П  11 211е  Ув  cazul netraпsmiterii сотипгсаггг  
рий  mijloace electronice gVsau [ах  о  

Та  саги! й  саге  valoarea estimata а  contтcmlui 
este еуа1а  вац  mai таге  десйн  рта8итг1е  
ргеёгпге  1а  ап. 2 айп. (3) а1 Legii пг. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizipile риЫ  гсе  

❑ 11 г  1е  Уп  саги! traпsm terii comunicarii рггп  
mijloace electronice ;ilsau Гах  о  

❑ 16 гг1е  й  саги) neпansmiterii сотипгсаггг  
рггп  mijloace electronice $i/sau (ах  о  

(8е1есга/i [егтеi и! де  асгернаге  respectat. Са/си[area гегтепе!ог  рте  "йхиие  де  Legea пт. 131 "‚п  З  iulie 
2П15 priviпd achizi(iile риЫгсе, inclusiv а  ‚еттене/от  де  ацеервате, зе  ejeetueazk гп  coпjormilare си  
prevederi(е  TITLUL(Л  IV Сар11оди! 1(Са1си1агеа  Тегтепи!иг) Ы  Соди/иг  Civi1 а1 ЯерыЫйсй  Мо1доиа). 

17. 	Соо[гасни1 де  achiziYie/асогди1-сад[ Yпcheiat: 

Dewmirea 
о  Р  eratorului 
есопо  оис  

Numarul 
5i да[а  

coлtractuluU acordului- 
садги  

Сод  СРV 

Valoare a 
caлtractului 

т  Тегеп  де  
va1a6i1itate а1 
contractului/а  

cordului- 

садги  fars ТVА  

Asocia{a 
Obgteasca 

1ге  а  гЕса
)[огг1ог  А8ггси1 

din Moldova 
„рААМ'" 

45/00400 12.07.2022 79415000-б  1.998.4110,00 31.12.2022 

Prin ргегепга  дате  де  театр, угири1 де  fucru дес[агд  еб  еттепи! де  аS[ер!аге  рел1ги  incheierea 
соп!гасги1и(/сопггасге1ог  (пд(саге  а  jast гетресгаг  (ехсерндпд  сагцгг1е  ргеидхиге  де  агг. 32 а[in. (3) а/ 
Legii пт. /31 дгп  3 iulie 2015 pтiviпu! achizi(ile риЫгсе  ), ртесит  Si сЬ  1n саги! дерипеггг  caпtesta(iilaг  
;i/таи  recep(ioпkrii тароатвеЁот  де  тonilorizare, асетгеа  аи  fasl ехатгпа!е ;г  solu/ioлate. 

Prin prezeтa дате  де  теит3, угири1 де  lvcru pentru achizi/ii солЛттй  согесапайпео  дesJ 3sur i 
procedurir де  achizi(ге,,[ар; репгги  саге  paartk rдspundere сапjогт  рте  уеа'етiiот  1еуа!е  гп  vigoare. 

Рге~ед(пге1е  угири/ui де  Виси' 1п  дотемги! осЬ  iхi(iiВот  
р  

Апаго((е  ЕАЁА  ~9' 	(semnbнurº) 
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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. 16 din 21.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601007125 
Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III 
Număr de telefon 027322639 
Număr de fax 027322639 
E-mail oficial  primariacantemir@gmail.com 
Adresa de internet primăriacantemir.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Puică Tatiana, GSM 078308494, 
puicatatiana@gmail.com  

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 Reparația sistemei de canalizare în subsol, Grădinița nr. 
2, or. Cantemir 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

N/A 

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

Nr: 21059292 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1656601293755 
Data publicării: 30.06.2022 

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

Link-ul: N/A 
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) 321 763,32 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

(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  

mailto:primariacantemir@gmail.com
mailto:puicatatiana@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656601293755
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 13.07.2022, ora 11:00), au depus oferta 2 agenți economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL Bioenerg Construct 1014600001573 Nu 
2 SRL Vega Total 1018600014632 Nu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
SRL Bioenerg Construct 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (nu s-a cerut) N/A 

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

DUAE- Documentul Unic de Achiziții European, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020 

prezentat 

Cererea de participare prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei-60zile prezentat 
Scrisoare de garanție bancară- 1% prezentat 
Devizele locale aferente ofertei prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile 
legale din țara în care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier prezentat 
Certificate de conformitate la materialele ce vor fi utilizate la lucrarea 
respectivă 

prezentat 

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces 
la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului 
contract 

prezentat 

Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat 

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate 

prezentat 

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

prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat 

Informații privind asocierea prezentat 
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Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor 

prezentat 

Garanție de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din 
valoarea totală a contractului 

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 

Reparația sistemei 
de canalizare în 
subsol, Grădinița 
nr. 2, or. Cantemir 

SRL Bioenerg 
Construct 

278 262,75 1 proiect + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

14.07.2022 SRL Bioenerg Construct Confirmarea prezentării 
certificatelor de 
conformitate la 
materialele utilizate la 
lucrarea respectivă 

Conform DUAE depus la procedura 
de achiziție, vom prezenta 
certificatele de conformitate la 
încheierea contractului 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Vega Total Respins, operatorul clasat pe locul I a îndeplinit 

criteriile de calificare și selecție, a depus oferta cu 
cel mai mic preț și conform cerințelor anunțului de 
participare  

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: lucrare pe proiect.               

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: nu sunt 

(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) 

Reparația sistemei 
de canalizare în 
subsol, Grădinița 
nr. 2, or. Cantemir 

SRL Bioenerg 
Construct 

1 proiect 278 262,75 278 262,75 333 915,30 

TOTAL:  333 915,30 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Bioenerg Construct 14.07.2022 Poșta electronică 
SRL Vega Total 14.07.2022 Poșta electronică 

(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. 

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

 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 

SRL Bioenerg 
Construct 

100 21.07.2022 45200000-9 278 262,75 333 915,30 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(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. 

Președintele grupului de lucru: 
 
Roman CIUBACIUC, 
Primar al or. Cantemir                _______________________ 











DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 20.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

IMSP Centrul Stomatologic Municipal
de Copii
Chisindu

IDNO I 003600 1 53049
mun. Chisindu, bd. Negruzzi.3

Numii de telefon : r, 022-27-25-31
tlNumar de lax 022-27-25-31

imspcsmc@mail.ru
csmc.md

FCrS0ana de contact Coiuhari Ludmila

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

UI. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizitie: Licitatie deschisd
Obiectul achizitiei Materiale si accesorii stomatolosice
Cod CPV 33 I 00000- 1

Valoardd'bitimfitn a achizitiei : 1 153 655,00
'din cadrul Nr:ocds-b3wdp I -MD- | 650028122441

Link:ocds-b3wdp l-MD- | 650028 122441

Data publicirii.anuntului de DarticiDare 15.04.2022

,/ Bunuri Servicii n Lucrlri
tr

'/ Nu Dan

Sulsa de finanfarC Buget de stat n
'/ Buget CNAM

Buget CNAS n
Surse externe n

,/ Alte surse - Miiloace Speciale
Nr.2 din 21.06.2022

Denumirea oDeratorului economic Triumf-Motiv SRL
Nr, Et, dafl
'cailru

achizi{ielacordului-
lr" ;r :

Nr: 19

Data:28.06.2022
Valoarea contractului;,ide achlzifielaggrdului;.
CadfU.r.. . .::, ,,.,, : .i'"r" -

Fdrd TVA: 66 930.00
Inclusiv TVA: 80 316.00

Termen de valabilitate '. '':r.:,::: ; I 31.12.2022
Termen db executie:.: . r:: ::r':r i'

3t.r2.2022



z ivficsorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executatel livtarcl
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate a

Rezelierea contractului o
Altele: flndicali]
,qrtJ6, oti"J, t"bpunctul 4, al Legii privind
Achizitiile Publice nr.l3I din 03'07.2015

Alte informatii ielevante

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

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

(se vor indica natura si amploarea lucrdrilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i
ampl o ar e a s erv ic iil or)

conform tabelului nr. 1 qi anexa nr.1 a Acordului Adilional nr'1 la data semndrii

vI. Descrierea circumstan{elor care au f[cut necesarl modificarea:

(Se vor indica motiveli/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Agentul economic aiolicitat retragerea loturilor cu nr.50, 53, 55 din motivul imposibilitifii executirii

contractului la loturile date.
e de Triumf-Motiv SRL: fo(a majori punctul 7'1,

.06.2022,in scrisoarea nt. 143 '07 122 din 08 '07 '2022,
nfirmative atagate la scrisoarea sus menfionat[ sunt:

28.02.2022,

-situaliaepidimiologicddinChina.dindatade12.04.2022.

V6nz6torul este in drept de a argumenta altfel in cazuri, cAnd forfa majord apare dupd data semnarii

contractului gi anume: a,rp^a zs.oo.zo:zz ltegeaprivind Achizifii Publice nr.131 din 03.07.2015)'

pentru neexecutarea integral6 a Contractului prin loturile excluse, se re{ine gatan\ia de buni execufie,

conform punctului 1 0.2, capitolul Sancfiuni, in surna de 40 1 6,0 lei (Legea privind Achizilii Publice nr' I 3 1

din 03.07.2015).

VII. Rezultatele examinirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi[ielacordului-cadrul nr'19 din

28.06.2022a fost incheiat acord adilional privind Micgorarea valorii contractului'

grupului de lucru:

NtCtIi.LDE COPI



DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii рчЬIiсе/асоrdчlцi-саdrч

Nr. б din |8.07.2022

LDa

П. Date

ШI. Date сu рriчirе

Ш. Date cu privire Ia modificf,rile песеsаrе а fi efectuate:

te сu rе la autoritatea сопtrасtапtй:
Dепчmirеа ацtоritйtii contractante Prim5ria comunei Rlzen
Localitate s. Rйzeni raionul Ialoven
IDNo 1007601006944
Adresa i0lДD-7728, RM, raionul Ialoveni, s. Rйzeni,

str. ýtefan cel Маrе qi Sfint, 62
Numёr de telefon 026874688,
Numir de fax 026874236
E-mail oficial rаzеп i prim aria@, gmai l. соm
Аdrеsа de internet wwvy.rёzeni.md
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Munteanu Serghei, 02687 4688,
razeniprimaria@,gmail. соm

сu rе л еdчrа de ach
Тiрчl procedrrrii de achizi{ie Сеrеrеа оfеrtеlоr de prefuri п

Licita{ie deschisй-Y Altele: flпdicatil
Obiectul achizi{iei produse alimentare
Cod СРY 1 5800000-6
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 977з20,45
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wуlvl,mtепdеr, яоу. md)

Nr:21049939
Link:osds-b3wdp 1 -MD- 1 64 1 986898 1 70

Data publicirii anuntului de раrtiсiраrе
Data (datele) qi rеfеriп!а (referin{ele) publicf,rilor
апtеriоаrе in JчrпаIцl Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) Ia саrе se rеfеrй апчп{чl
respectiv (duрd caz)

сu рriчirе la contractul de achizi ul-cadru:
Tipul сопtrасtulчi de achizifie/acordului-cadru вчпцri-y servicii п Luсrйri в
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la чп
proiect qVsau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale Uniunii
Вчrорепе

Nu п Dап

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat-V Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse externe п
Alte surse: [Iпdicati|

Data deciziei de atribuire а contractului de achizitie/
асоrdulчi-саdru

0з.02.2022

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic Delmix Prim SRL
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:027

Data:)9.02.2022
Yаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cadru Fбrб ТYА:362900,67

Inclusiv ТУ А:4 |З9 52,7 2
теrmеп de valabilitate з|.|2.2022
Теrmеп de execu{ie з|.|2.2022

rе ra moolllcarlle песеsаrеu а
Tipul modificirilor Мiс9оrаrеа valorii сопtrасtчlчi-V

Maj оrаrеа valorii contractului
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea tеrmепului de valabilitate п
Rezelierea раr[iаlй сопtrасtulцi-Y
Altele: Ппdiса|i]

Теmеiчl juridic дrt 77 аliп, 1 lit. Ь) Lеяеа 131 diп 03.07,2015
Сrеqtеrеа рrе{чlчi ln urmа modificйrii (dupd caz) [Se va iпdiса dacd se utilizeazd pretrul actualizat al

сопtrасtului de achizi|ii publice/acordului-cadrul -



Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizi{ii
рuЬliсе/асоrdului-саdrч (durld с az )

[Se vor iпdiса toate modiJicdrile operate aпterior si
vаlоаrеа acestoral

Alte informatii relevante
V. Descrierea achizi{iei lnainte qi dupi modificare:

(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sau valoarea buпurilor, паturа si amploarea

serviciilor)
in procesul achiziliei publice ж. 2|049939 din 12.01 .2022,1ink-ocds-b3wdpl-MD-t641986898170 cu SRL
,,Deimix РrimО' а fost incheiat сопtrасtчl de achizi|ie а produselor alimentare пr.027 din09.02.2022 ln valoare de
4|З952,67 lei. Contracful in cauzй а fost executat partial.

YI. Descrierea сirсчmstап{еlоr саrе ач fhcut песеsаri modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)
SRL ,,Delmix РrimО' а expediat iп adresa Рrimiriеi comunei Rёzeni о scrisoare prin саrе а indicat, сЁ este in
imposibilitatea de а executa contractului la anumite pozi{ii, din oauza majorйrii рrефrilоr.
Operatorul economic dat а explicat, сЕ la momentul desйgurlrii achizifiei publice gi incheierii contractului de
achizi{ie а prezentat pre{urile la produsele alimentare, pentru саrе а fost desemnat ciqtigбtor,Гatd а prognoza
majorarea fEri precedent а pretrrrilor la produsele alimentare.
Рrеfчl la rodusele alimentare сопfоrm poziliilor din contract in cantiйtile саrе n-au fost livrate s-a majorat, сееа
се face inposibilf, exercitarea obligatiunilor asumate prin confuact la liwarea acestor produse.

Vп. Rezultatele examinйrii:
in baza deciziei grupului de lчсru de modificare а contractului de achizi}ielacordului-cadru nr. б din
t8.0'7.2022 а fost incheiat асоrdul adilional privind rozilierea раr[iа16 а contractului de achizitie а
produselor alimentare пr 027 din 09.02.2022, cod CPV 15800000-6, qi micqorarea valorii contractului
prin excludorea poziliilor in suma de 76163,10 loi, сопfоrm anexei.

Dепчmirе ореrаtоr
economic

Intreprinderea:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч capital strйiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor
(duрб caz)

Ff,rf, ТYА Inclusiv
тчА

SRL,,Delmix Prim" 027lI 18.07.2022 7бlб3,10 lei

Д'gепуiа Дсhizi|ii Publice: muп. Сhigiпdu, sos. Нtпсеsti, 53; tel.: 022-820-70З; fclx: 022-В20-72В;
е-mqil : Ь ар@tёпdеr. gov. md ; www. teпder. gov. md
Дgеп|iа Nа|iопаld репtru Solu|ioпarea Coпtestaliilor: muп. Chisiпdu, bd. $tеfап cel Mqre si Sfdпt,
6 5 2 ; fqх : 0 2 2 - 8 2 0 -6 5 1 ; е-m ail : сопt es t at ii@апs с. m d ; www. апs с. m d

de lчсru:
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. __5/A_ din _20.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești 
Localitate comuna Cruzești 
IDNO 1007601009392 
Adresa mun.Chișinău, com.Cruzești, str.Teilor, 24 
Număr de telefon 022419523,022419555 
Număr de fax 022419523 
E-mail oficial primariacruzesti@yahoo.com 
Adresa de internet www.cruzesti.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

069418933-Gratii Elena 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  
Obiectul achiziției Reparație curentă la Complexul Educațional  Gimnaziu-

Grădiniță  din com.Cruzești 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  323042.36 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr:21057345 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1653911992710 

Data publicării anunțului de participare 30.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat □      
 

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

20.07.2022 

Denumirea operatorului economic INTELHOME SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:1/A 

Data:16.06.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:269201.98 

Inclusiv TVA:323042.36 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 30 zile 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  V 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653911992710
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Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizitii 
publice pct.1(a) din contractul 1A din 27.07.2021 

1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) devine necesară achiziţionarea de la 
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia; 

b) schimbarea contractantului este 
imposibilă; 

c) orice majorare a preţului contractului 
reprezentînd valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depăşește 15% din valoarea contractului iniţial; 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

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

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

Alte informații relevante  

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
__ În urma executării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări adăugătoare, neprevăzute 
în deviz, după cum urmează: _a)_Demontarea elementelor de acoperiș - 72m; b) Desfacerea de borduri – 220 
m; c) Instalarea borduri mici – 70 m; d) Aplicarea stratului de fundație din piatră spartă – 15mᶾ; e) 
Montarea burlane demontate anterior – 72 m; f) Turnarea betonului n egalizări, în pante - 1846 mᶾ; g) 
Trotuar executat cu plăci de beton – 17 m²; h) Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv – 11,64 m² . 
 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru  nr.4/A_din 
20.07.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea sumei contractului  cu INTELHOME  SRL , 
prin care sa fie achitare serviciile pentru lucrari prestate peste valoarea contractului de achizitie 

 

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 
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INTELHOME SRL  2/A  21.07.2022 40374.00 48454.76 

Conducătorul grupului de lucru: 

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

de atribuire а contractului de achizi{ii publice
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.5 din 25 iiie 2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

llrl
l

п
tr

Directia Generala EducatieDenumirea autoritйtii contractantq
Localitate

101 5601000293
or.Orhei str,M.Eminescu 2

02з5 2|707Numйr de telefon
02з5 226|2Numir de fax

Adresa de internet
Gorgos Galina, 02З5 2|'70]/079 106889Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

2. Date cu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ЪСеr.".а "f.rt.rbr 
de рrеfuri пLicita{ie deschisd

пАltеlе: IIпdicatil
Рrосеdurа de achizitie repetati (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

В""*, tr S*"*r, tr Lucrlri fi

Obiectul achizi{iei Repara{ia sбlii sportive la gimnaziul din satul

Morozeni
Cod СРV 4545з000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Procedura de atribuir е (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
у,учw. mt еп der, gоч. md|

Nr: clcds-lr3wclp 1 -MD - L65 605 66rJ7 7 ý
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1-MD- 1656056 65'7'7 |9?tab:contract-
notice
Data publicбr|i: 24.06.2022

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

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
ELicitatie electronic1 пСаtаlоg electTonic

Sursa de fiпап{аrе пЬugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSuЙе exteme; ЕДtt. surse: [Buget locall

Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrй ТVД) з49623,34



D ata solicitirii clarifi сirilоr
Dепumirеа оDеrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: п-аu fost

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:щЩ!
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсйri)

б. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

сitrе operatorii economici:

Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicйriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе pi deschidere а
ofertelor рrеluпsit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рiпй la termenul_Iimiti (data 11 iulie 2022, ora 15:00), au depus oferta 8 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Ditusam Grup SRL 1012606004240 Disori Ion
,, SRL Kedacons 101 8600005878 Drasutanu Ion

3. SRL VIC DAR СОМ 1,022600023,1з7 Obreia Ion

4. SC Strongboss Construct SRL l019606005017 Melnic Elena
5. Casabella Grоuр 101460002б503 coiocaru corina
б. Sеrчiсопs Plus SRL 1020600000719 Boclinca Serghei

7. cooperativa Remontnic 1 004606002 1 02 Chisenco Nicolae
8. Datacons service 1012605001057 sеrчiсе Datacons

Denumire document
Dепumirеа ореrаtоrului economic

Ditugam
Grчр SRL

SRL
Kedacons

SRL
vlc
DAR
сом

SC Strongboss
Construct SRL

casabella
Group

Servicons
Plus SRL

Cooperativa
Remontnic

DataconS
Sеrчiсе

Documentele се constituie oferta
бе vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пl,t соrеsрuпdе)

(DUAE) - Documentul
unic de achizi{ii
еurореап.

prezentat 1( ,l. ,t *
'.

{< {(

oferta financiarй Drezentat ,l. ,t( >t ,К ,r ,t< {<

оfеrtа tеhпiсй
prezentat ,К >F * 1. :t< >! i<

Se
Documente de calificare

сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdеча

Cererea de participare,
сопfоrm Anexei пr. 7

prezeпtat ,|. )l< * ,l. * * >t<

Declaralie privind
valabilitatea ofertei,
сопfогm Anexei nr. 8

prezeпtat {< ,В ,t( {. )t< ,t( *.
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Grafic de ехесutаrе а

luсrйrilоr, сопfоrm
Anexei пr. i0.

prezeпtat ,К ,К ,l. ,l. * ,l. {.

certificat/decizie de
inregistrare а
intreprinderii/extras din
Registrul de Stat а1

oersoanelor iuridice

prezeпtat {. >в ,Ё {. * * ,fi

certificat de efecfuare
sistematici а plй{ii
impozitelor,contribuliilor
еliЬеrаt de Inspectoratul
Fiscal de stat

prezeпtat )t( * * * * >t {.

Declaralie privind
ехреriеп!а similarб,
conform Anexei пr. 12.

Declaralie privind lista
principalelor luсrйri
executatein ultimul an de
activitate, сопfоrm
anexei пr.13

prezeпtat * * *
'.

{. * *.

Declarafie privind
dotбrile specifice,
utilajul qi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzёtoare а
contracfului, сопfоrm
Anexei пr. 14,

prezentat {<

'.
* * {< х< *

Declaralie privind
personalul de specialitate
gi/sau а expe(ilor
propus/propuqi pentru
implementarea
contracfului, сопfоrm
Anexei nr, 15.

prezeпtat t( {. ,< {< * {< *

certificat de atestare
tehnico-profesionalй а

dirisintelui de santier

prezeпtat ,l. t * ,l. ,В ,К {<

*- dосumепtеlе suпt iп statatul ,, asteptare"

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп codormitate сu сеriп|еlе diП

dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (|п cazul
сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

7. Informa(ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriпfеlе solicitate:



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(йrё

TvA)*

cantitate
qi unitate
de misurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Reparalia
sйlii
sportive la
gimnaziul
din satul
Morozeni

Ditugam Grup SRL 2з5104,28 l buc + +

SRL Kedacons 2з850з,77 1 buc * ,{<

SRL VIC DAR
сом

240000,00 1 buc i< {.

SC Strongboss
Construct SRL

260000,00 1 buc ,$
'.

Casabella Group 280000,00 1 buc * {<

Servicons Plus SRL 291252,95 1 buc {. {<

Cooperativa
Remontnic

315820,00 1 Ьuс + ,В

Datacons service 3244|2,48 l buc ,t ,{.

*- dосumепtеlе suпt iп statutul ,, asteptare"

* jп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespunderea сч сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu specфca|iile

tеhпiсе" , Se ча сопSеmпа рriп: ,,+ " iп cazul corespunderii si рriп ,,-" ill cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrц еlчсidаrеа чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

D епumirеа ор еrаtо rulццlgqцg!цЦ Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

Pentru fiecare lot fi
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lоturilе п
дltе limitlri privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica|i]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe lofuri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut fi

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul r5spunsului
operatorului economic

1з.07.2022 Ditugam Grup SRL Justifi саrеа prefului апоrmаl
de scйzut la oferta
prezentatб qi anume
explicalii privind : salariu,

рrеlurilе 1а principalele
materiale si utilaie

Iпfогmаliа solicitatб а fost prezentatб la
data de 14.0'1.2022 cu explicalii la
саlсulаrеа salariului, cheltuielilor de

regie, transport gi utilajele necesare. Ач
fost anexate conturi de plat6 1а

materialele de Ьаzй indicate in оfеrtй,
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costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yor

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se ча completa репtrч loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se ча completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

14. tn чrmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriьuirе s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi|ie publicй/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Factorii de ечаluаrе valoarea din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum rе factorul 1 Ропdеrеа

Denum rе factorul n Ponderea
Denumirea operatorului е9рц9!ц19д Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsuri

Pre{ul unitar
(tпrй тVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Reparalia
sйlii sportive
1а gimnaziul
din satul
Morozeni

Ditugam Gruр
SRL

1 buc 2з5|04,28 2з5|04,28 282|25,||

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

Denumirea ореrаtоrului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

Ditusam Grup SRL |5.07,2022 e-mai1

SRL Kedacons |5,07,2022 e-mail
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SRL VIC DAR СОМ |5,07.2022 e-ma l
sc stronsboss construct sRL |5.07.2022 e-ma l
casabella Grочр |5.07.2022 e-ma l
Servicons Plus SRL |5.07.2022 e-ma l
cooperativa Remontnic 1,5,07.2022 е-mа l
Datacons sеrчiсе 15,07,2022 е-mа l

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi intplica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazй iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 31 al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de agteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

In cazul in care чаlоаrеа estimatб а contracfului
este mai miсй decAt pragurile prevlzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

Щ б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este egall sau mai mаrе decAt pragurile
prevбzute la art, 2 alin. (3) al Legii nT. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 31 diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatorului

economic

Iпtrерri
nderea:

Cu
capital
autohto

пl
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Сч
capital
strйiп

Nчmirчl
gi data

contractului
/ acordului-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractuluilac
ordului-cadrufйrй ТVА iпсlчsiч

тчА

Ditugam
Gruр SRL

Nr. 1З8

25,01,2022
45453000_7 2з5|04,28 282|25,LL з|.|2.2022

18. Informafia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп

cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпcheiat
coпtract/contracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

(DA/NU)
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(iпdiса|i sumа cu TVA)

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre1o

Cel mai Ьuп raport calitqte-cost а

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de luсrч declard сЙ tеrmепаl de a;teptare репtru iпсhеiеrеа
contractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) ol Legii пr.

131 diп 3 ialie 2015 privind ochiziyiile publice ), рrесum 9i сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor Ei./sau
receplioпйrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea оu fost ехаmiпаtе si solulioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru репtrч achixi|ii сопtirmd corectitudiпea desJdsarЙrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartй rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

L.ý,

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе pentru lotul/loturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice V

Nr. /J din $, 0/:,(0;p
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Agenfia Nationald pentru Siguranta Alimentelor
Localitate mun.Chigindu
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun. Chisindu, str. Kogilniceanu 63
Num6r de telefon 022-26-46-48
NumIr de fax
E-mail oficial info(Eansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Burlac Cristina
tel 022-26-46-48
e-mail : cristina.burl ac@ansa.Eov.md

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Mlicita{ie deschisl

Procedura de achizifie repetatl
(dupd caz)

Nr:-

Tipul obiectului contractului de
achizifie I a co rd u lui-c a d ru

Bunuri M

Obiectul achizifiei Ustensile, consumabile Si echipament pentru inspectorii tn
do me n i u I s an itar-vete r in ar

Cod CPV 33100000-l
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o ceduri de c dt li citatia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
lvv,y,. ntlender. cov. rucl)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 650 3827 02137
Li nk-ul : lrt s : I I achizitii.md holpub I i c/te nder I 2 1 0 5 5 3 4 I I

Platforma de achizi{ii publice
utilizatl

M achizitii.md

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

@Da
Link-ul cdtre planul de achrzilii publice publicat:
ItltpL//Wy1ll.Arrga,eov.rncl/r'o/corILent/achizi %C 8 %9Bii-publice-
o#rab-0- I

Anunf de intenfie publicat in
BAP (dupd caz)

Data: BAP Nr.29 din15.04.2022
Link-ul:
https:i/tender.eo em/tiles/bapl20l4lbap nr 29 3.pdf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

1

Data publicidi: 19.04.2022



Sursa de finantare MBuget de stat
Valoarea estimatl (lei, fdrdTVA) 2 396 525,00

3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:

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

Clarificdri la lotul nr. 6 " M6nuqi unicd folosinfd".

4. Modifictrri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

Nu au fost operate modificIri cu privire la lotul nr. 6 " Mdnuqi unic6 folosinf6".

5. PAntr la termenul-limitl (data 22.05,2022,ora 10:00), au depus oferta 22 ofertanliz

La lotul nr. 6" M6nugi unic6 folosinfi" oferta gi-au depus 8 ofertanfi dup6 cum rtrmeazdz

Data solicitirii clarifi cirilor 20 apr 2022,13,33
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintl a solicittrrii de
clarificare

Materialul mdnuqilor. Nu acceptali mdnuqi din nitril?
Calitatea este similarE, fXrd pudra, dar nitril este
hipoalergenic

Expunerea succinti a rlspunsului BunI ziua, ofertantul are obligafia de a depune oferta in
conformitate cu prevederile prestabilite in Anunful de
participare. prin urmare avem nevoie de,,M6nuqi de
unic6 folosin!6, nesterile, latex, fbri pudr6, mdrimea L
qi XL. Unitatea de mdsur6: bucat6. Ambalaj: maxim
100 buc6fi. Cu proprietdfi de protec{ie impotriva
microorganismolor; rezistente la penetrarea viruqilor Ei
a substantelor chimice. Rezistentd la rupere."

Data transmiterii 27 apr 2022,09:53

Data solicitlrii clarificlrilor 29 apr 2022,13:46
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Lotul 6. Bu:ra ziua. Cate procente din lot trebuie sa fie
Marime L si Marime XL?

Expunerea succinti a rlspunsului BunI ziua, 10 000 buc. - mirimea L; 10 000 buc -
mdrimea XL.

Data transmiterii 29 apr 2022,14:08

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. ,,M-Inter-Farma" S.A. I 00360000s263 Morozov Maria - 100%
) SC "Imunotehnomed" SRL 1002600012s6s Ratd Sergiu - 100%

3. "Medglobalfarm" SRL 1 01 660000076s Granaci Boris - 100%

4. "Profi pentru sdnltate" SRL 101960001472t Ene Gabriel - 100%

5. "Med-M" SRL 10206110003s9 Rotari Vladimir - t00%

6. "Natusana" SRL 1 006600025657
SC "In Corpore" SRL - 80%;
Tutunaru Diana - 5%o:
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Tutunaru Nicolae - 15%

7, "Absolutely Safety" SRL 10t360002291t Dubic Irina - 100%

8. iCS "Farmina" SRL 1002600010549
Investpharma LTD, Marea Britanie

- t00%

6, Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:
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1 ,,M-Inter-
Farma" S.A.

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

)
SC

"Imunotehnom

Ed,, SRL

prezentat prezentat prezental prezentat prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

3
"Medglobalfar
M,, SRL

prezentat prezent0t prezentat nu
corespund

e

prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

4 "Profr pentru

sindtate" SRL

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

5 "Med-M" SRL prezental prezentat prezental prezentat prezentat prezen
tot

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

6 "Natusana"
SRL

prezentat prezentat prezentat prezenlat prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

7 "Absolutely
Safety" SRL

prezentat prezental prezentat prezentat prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

8
ICS "Farmina"

SRL

prezentat prezent0l prezent0t prezentat prezentat prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezen
tat

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conforrnitate cu cerinyele din dociumentalia de
atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corcspunde (tn cazul cdnd documentul afost prezentqt, dar nu
c or es pundec er inlel or de c al ifi c ar e))



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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mIsurtr

Corespund
erea cu

cerinfele de
calificare

Corespu
nderea

cu
specifica

{iile
tehnice

Lotul6
Mdnuqi unic6
folosinlS

1. M-INTER-FARMA t3 703.70

20000 buc

+ +
2.

SC"Imunotehnomed"SR
L

13 800,00
+ +

3. Medglobalfarm 14 166.67 +
4. PROFI PENTRU
SANATaTE SRL

16 777,20
+ +

5. MED-M 17 998.00 + +
6. IM Natusana SRL 20 000.00 + +
7. Absolutely Safety SRL 37 000,00 + +
8. ICS "Farmina" SRL 46 620,00 + +

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica preSul ofertei/inale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificayiile tehnice" , se yq
consemnq prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cqzul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de sctrzut) s-
a solicitat: Nu aufost solicitate clari/icdri tn urma Deciziei ANSC,

9, Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificIrii
"M.INTER.FARMA'' SA Temei al respingerii pentru oferta depustr la lot nr. 6 ,'

Minuqi unicl folosinfl":
Conform Deciziei Agentia Nalionald pentru Solulionarea
Contestafiilor (ANSC) Nr. 03D-403-22 din 12.07.2022:
Se admite contestalia nr, 02/428/22 din 14.06.2022,
depusd de cdtre SC,,Imunotehnomed" SRL, pe marginea
r e zul t at e I or de sJdS ur dr ii pr o c e dur i i de ac hi zi li e pub li c d
nr. MD- I 650382702 I 37, privind achizilia,, Ustensile,
consumabile Si echipament pentru inspectorii tn domeniul
sanitar-veterinar", iniliatd de cdtre Agenlia Nalionald
p entru S i gur anla Al iment e I or,
In temeiul art.69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 13 Tl20l5,

autoritatea contractantd nu acceptl oferta in cazvl in care
aceasta nu corespunde cerinfelor expuse in documentafia
de atribuire, lipsa Formularului ,,Specifica1ii tehnice"
(Anexa nr.22) pentru lotul nr.6 "Mdnuqi unicd folosinf6".
Totodat6, urmeazd de relinut cd eroarea admisd de c6tre
operatorul economic ,,MINTER-FARMA" SA, pentru
lotul nr. 6, nu poate fi considerat6 o abatere neiusemnatd in
sensul art.69 alin. (5) din Legea nr. 1311201,5, fapt ce ar
determina acceptarea acesteia de cdtre grupul de lucru ca
fiind conformd cerinfelor stabilite in documentafia de
atribuire.
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot EI

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scilzut M

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplicd.

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: nu se aplicd.
In temeiul art.71 alin, lit
Argumentare:

(lnformarea operalorilor economici implicali in procedura de qtribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziyii se
reqlizeazdin conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind aihiziyiile publiie)

5

Motivul reevalulrii ofertelor Reevaluarea ofertelor depuse prin SIA "RSAP", la lot nr. 6 "
Mdnuqi unicd folosin!6", in urma Deciziei emise de Agenfia
NafionalS pentru Solulionarea Contestaliilor nr. Nr. 03D-403-22
din 12.07.2022, prin care a fost anulatd Decizia grupului de lucru
de atribuire a contractului de achizilie nr. 20 din 13.06.2022. in
parte ce tine lotul nr.6 " Mdnusi unic[ folosint6".

Modificlrile operate Desemnare cOqtigdtor SC"Imunotehnomed"SRL

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Pre{ul
unitar

(fIrn TVA)

Preful total
(fflrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot nr. 6
"MInuqi
unicI
folosintl"

SC"Imunotehnomed"SRL 20000
buc

0,69 13 800,00 14 904,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,rM-Inter-Farma" S.A. 14.07.2022 Prin e-rnail, fax, postd,

"Absolutely Safetv" SRL 14.07.2022 Prin e-mail, fax, postd.

"Natusana" SRL 14.07.2022 Prin e-mail, fax, postd.
SC "Imunotehnomed" SRL 14.07.2022 Prin e-mail, fax, po$td,

"Profi pentru sinltate" SRL 14.07.2022 Prin e-mail, fax, postd.
"Med-M" SRL 14.07.2022 Prin e-mail, fax, po$td.
ICS "FARMINA" SRL 14.07.2022 Prin e-rnail, fax, po$td.



16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este mai micd dec0t pragurile prevEzute la arl.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizi{iile publice

Z 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax o
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin mijloace electronice si/sau fax n

in cam] in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdnttela art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

flll zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice si/sau fax
Z 16 zile incanlir netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax n

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

I 7. Contractu I de achizi[iel aco rd u l-cad ru incheiat :

Denumirea operatorului
economic

intreprinder
eai

Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere

Cu capital
strtrin

Numlrul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

inclusiv
TVA

SC

''IMUNOTEHNOMED
'ISRL

Cu capital
autohton

154 LD

din
25.07.2022

33 I 00000- 1 13800,00 14904,00 3r.122022

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitqte Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)t

6

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost t

frri TVA



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepAnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum Si cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceaslea aufost examinate Si solulionate.

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

Pre;edintele grupului de lucru :

Alexandr MANCIU

Executor : Iuliana Pris acar i
e mai l : iul ianctful ea@an s a. gov. m d
Tel: 022-26-46-48

ffi
i,""'r$

t.;h
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 74/22 din 25.07.2022  

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md    
TATIANA MARIAN 
tatiana.marian@army.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 de îngrijire personală pentru asigurarea 
efectivului Armatei Naționale 

Cod CPV  33700000-7  
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) 

  
ocds-b3wdp1-MD-1654259167639 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654259167639?tab=contract-notice 
Data publicării: 03.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) nu 
nu 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 681874,99 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Prima clarificare: 
Data solicitării clarificărilor   7 iun 2022, 16:21 
Denumirea operatorului economic - 

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654259167639
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

DOCUMENTE OBLIGATORII 
Va rugam sa emiteti din caietul de sarcini ca document 
obligatoriu certificat de conformitate eliberat de un laborator 
acreditat deoarece laborator acreditat in RM pentru produse 
cosmetice este unicul la Viorica cosmetix care tot participa la 
aceasta licitatie si singura isi scrie aceste certificate.Se 
urmaresc conflict de interese cu favorizarea a unui singur 
operator economic de pe piata RM(VIORICA COSMETIX 
SRL)Aceleasi pretentii avem si la formula indicata in 
descrierea tehnica care este exacta ca la certificatul prezentat 
de Viorica Cosmetix SRL Pe baza acestor pretenzii o sa 
depunem contestatii . 

Expunerea succintă a răspunsului 

Bună ziua! Conform cerințelor documentației de atribuire, la 
rubrica - Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificațiile solicitate, 
autoritatea contractantă a solicitat documentul justificativ 
obligatoriu – Raport de încercare/testare, emis de un laborator 
autorizat de încercări, cu reflectarea indicilor solicitați în 
specificațiile tehnice dar nu Certificat de conformitate. 
Totodată, art. 37, alin. (13), Legea 131/2015 prevede: Un 
mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile 
tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al 
producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un 
organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru 
de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi 
inspecţie care asigură respectarea standardelor 
naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a accepta certificate emise de organisme 
recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii 
Europene. Referitor la contestarea documentației de atribuire, 
Vă informăm că, orice operator economic, care consideră că, 
i-a fost încălcat dreptul pretins ori interesul legitim din 
documentele publicate de către autoritatea contractantă, care 
sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor, este în 
drept să acționeze în bază prevederilor art. 83, alin. (1) și (2), 
Legea 131/2015. 

Data transmiterii 8 iun 2022, 16:18 
A doua clarificare: 

Data solicitării clarificărilor  8 iun 2022, 12:16 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Anunt de participare 
Gel de dus - s-a solicitat anume de 0.4 L limiteaza 
participarea operatorilor economici 

Expunerea succintă a răspunsului 

Bună ziua! Potrivit prevederilor art. 37, Legea 131/2015: 
Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 
solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o 
descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît 
fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, 
să fie îndeplinite. În acest sens, specificațiile tehnice, inclusiv 
volumul/ cantitatea, pentru lotul Gel de duș, au fost elaborate 
în conformitate cu normele de asigurare a efectivului 
unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu 
produse de igienă personală. 

Data transmiterii 8 iun 2022, 16:40 
A treia clarificare: 

Data solicitării clarificărilor   8 iun 2022, 14:08 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Anunt de participare 
Rugam clarificare la pozitia gel de dus - ambalajul de la 0.4L 
pina la .. pentru a nu limita participarea la procedura de 
licitatie a mai multor operatori si pentru a beneficia de mai 
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multe oferte reale si a nu favoriza monopolismul pe piata 

Expunerea succintă a răspunsului 

Reiterăm, specificațiile tehnice ale bunurilor propuse pentru 
achiziție, au fost stabilite în funcție de necesitățile autorității 
contractante. Astfel, cantitatea necesară de asigurare a unui 
militar în termen cu gel de duș constituie 400 ml pentru 1 
lună. 

Data transmiterii 8 iun 2022, 16:58 
 
 

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 11.06.2022, ora 17:30), ofertele au depus 7 (șapte) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Standelev” 2005042070897 Allahverdiev Gabil 
2. SRL „Onega-M” 1003601007149 Cemortan Ion 
3. SRL „Rodital Lux” 1002600050071 Misnei Ilarion; Misnei Tamara 

4. SRL „Romedcom” 1004600066975 Cobzari-Țurcanu Rodica 
Lupașcu Claudia 

5. SRL „Deniadi” 1006601001229 Arnaut Serghei  
6. SA „Viorica Cosmetic” 1002600033793 Marcenco Elena  
7. SRL „Chimexpert” 1015611001028 Chiulju Svetlana 

 
 

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

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„S
ta

nd
el

ev
” 

SR
L 

„O
ne

ga
-M

” 

SR
L 

„R
od

ita
l L

ux
” 

SR
L 

„R
om

ed
co

m
” 

SR
L 

„D
en

ia
di

” 

SA
 „

V
io

ric
a 

C
os

m
et

ic
” 

SR
L 

„C
hi

m
ex

pe
rt”

 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, 
conform documentației standard)  – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, 
conform documentației standard) – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea 
ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, 
conform documentației standard) - 
original eliberat de bancă, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 
sau  
2. transfer la contul autorităţii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 
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contractante copia ordinului de plată cu 
aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziţii 
European, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr.7, 
conform documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Declaraţie 
privind 
valabilitatea 
ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr. 8, 
conform documentației standard) 

* prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * 

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

neprezentat prezentat nu 
corespunde 

nu 
corespunde 

nu 
corespunde prezentat Statut „în 

așteptare” 

Notă: * - operatorul economic n-a confirmat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei și termenul de valabilitate a garanției pentru ofertă. 
 
Constatări/Comentarii:  

 
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 

Săpun de toaletă SRL „Standelev” 125 666,67 2000 kg - Statut „în așteptare” 

Săpun de rufe SRL „Onega-M” 64 000,00 2000 kg + + 
SRL „Standelev” 110 416,67 - Statut „în așteptare” 

Săpun lichid  
5 litri 

SRL „Rodital Lux” 104 345,00 

15000 litri 

+ - 
SRL „Romedcom” 104 850,00 + - 
SRL „Deniadi” 173 250,00 + - 
SA „Viorica Cosmetic” 210 000,00 + + 
SRL „Chimexpert” 212 547,50 - Statut „în așteptare” 

Săpun lichid  
0,5 litri 

SRL „Rodital Lux” 26 375,00 

1500 litri 

+ - 
SA „Viorica Cosmetic” 32 750,00 + + 
SRL „Chimexpert” 35 208,25 - Statut „în așteptare” 
SRL „Romedcom” 43 950,00 - Statut „în așteptare” 
SRL „Deniadi” 46 725,00 - Statut „în așteptare” 

Gel de duş 

SRL „Rodital Lux” 146 000,00 

8000 litri 

+ - 
SRL „Standelev” 220 866,67 - Statut „în așteptare” 
SRL „Deniadi” 359 600,00 + - 
SA „Viorica Cosmetic” 398 666,67 + + 

* 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 c
u  
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cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  
 

Data 
solicitării Operatorul 

economic Informația solicitată 
Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

08.07.2022 
SRL „Onega-M” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
„specificații tehnice”, „DUAE”; solicitarea 
documentelor justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Rodital Lux” 
Solicitarea clarificărilor la documentul 
„specificații tehnice”; solicitarea 
documentelor justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete 

12.07.2022 

SRL „Romedcom” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
„specificații tehnice”; solicitarea 
documentelor justificative, prezentarea 
originalului garanției bancare pentru ofertă.   

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete 

SRL „Deniadi” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
„specificații tehnice”; solicitarea 
documentelor justificative, prezentarea 
originalului garanției bancare pentru ofertă.   

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete 

12.07.2022 SA „Viorica 
Cosmetic” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
„specificații tehnice”; solicitarea 
documentelor justificative, prezentarea 
originalului garanției bancare pentru ofertă.   

A prezentat informațiile 
solicitate 

 
 
 

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

SRL „Standelev” 
Oferta neconformă, în baza art. 69 alin. 6, Legea nr. 131/2015 

privind achiziţiile publice. 
SRL „Rodital Lux” 
SRL „Romedcom” 
SRL „Chimexpert” 

SRL „Deniadi” 
Pentru loturile: „Săpun lichid 5 litri”  și „Gel de duş” - oferta 

neconformă, în baza art. 69 alin. 6, Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

- Pentru fiecare lot în parte       
     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut  
 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 
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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) 

Săpun de toaletă - 2000 kg Nu s-a calificat nici o ofertă 
Săpun de rufe SRL „Onega-M” 2000 kg 32,00 64000,00 76800,00 
Săpun lichid 5 litri SA „Viorica 

Cosmetic” 

15000 litri 14,00 210000,00 252000,00 
Săpun lichid 0,5 litri 1500 litri 21,84 32760,00 39300,00 
Gel de duş 8000 litri 49,84 398720,00 478400,00 

 
* La data de 15.07.2022 a fost depusă o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea 

Contestațiilor, respectiv, în temeiul art. 85, alin. (18), Legea nr. 131/ 2015,  semnarea contractului 
de achiziție, la loturile „Săpun lichid 5 litri”, „Săpun lichid 0,5 litri”, „Gel de duș”, se suspendă 
pînă la decizia finală a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
 
1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Standelev” 

14.07.2022 prin e-mail 

SRL „Onega-M” 
SRL „Rodital Lux” 
SRL „Romedcom” 
SRL „Deniadi” 
SA „Viorica Cosmetic” 
SRL „Chimexpert” 

(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). 
 
Comentarii: Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

  
Întreprinderea: Numărul și  Valoarea contractului Termen de 
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Denumirea 
operatorul
ui economic 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

data 
contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

SRL „Onega-M” - 14/ 571 25.07.2022 33700000-7 64000,00 76800,00 23.12.2022 

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 încheia
t contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

(indicați suma cu TVA) 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Oleg SOLOMON  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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рtаlД mai avanta.ioase, сс i-
аr реrmitе sd оfеrе чп
аSеrпепеа рге( scДzut ai
оfёrtеi;
La fel grupul de lчсru
solicitё са operatorii
economici paгticipanti la
СоР пr
https;4mtender. gоч. md/tend
eг_s{QQds-b3wdo l-MD_
! О)5Е8З809540 din
04^.07.2022, de а рrеzепtа
о.Геrrеlел( speci I;calia се рrе1
5l spectttca{ia tеhпiсi)
репtru servicii сопfогm

,anunluIui de раrtiсiраrе ре
tоturt (Iotul I si lotul Il) iп
urmа iicita{iei еlесtгопiсе
din 05.07.2022

cu рriчirе la solicitarea dчmпеачоаstr1 чё iпfоrmбm

iilfr#"T lж;,,:,;;.Jfl ' ::Tld., it;, :r;;:l,реrmltе si finalizam acest obiect n"nr.,, ",,-. "::;---ЁЁЁ;fi;1'.;:'*' репtrч Suma speci fi саrд,

саrасtеrй
са
iпtrерriпdег
ii, clДdirii,
cdificiuIuI
sau tipurile
de lчсrtrrl

Nч. PД4ii
capitolul

ui,
IabeluIui

Ei
punctului
, indicalii
|а capitoi
sач раrtе

al
CuIegeril

оr
de рrеlчri la
luсr. proiect

;i prospect in

voIumul lчсririlоr
qi montaj x(%l00)
cantit. Х рге(

Lost
ul

Lucr
ёriIоr

a[ia
capital
iа
drmul
ч i local
s.

Ghiolt
oSu,

catego
riаIV

L - 2.7k пл

NC
м

L,0
2,1l

z,bo
lз

ТаЬ.2, р,5

(63,5 l +6з.5
l х2.7)

х0.66

CPL.0l l2_

Astral-Proiect Totodata tiп.r.й?йБЁfrffiidе 
obieclia cu rеfеrirе la

ii,::;::Я,??'!})!;,"";'":,,!,:kй',;;:;;;й'i",i|,bspecфce,utilajul
саrе а гоst апехаtа la п";,,,l!!i,!,!rI!Пlrеа corespunzdloare а сопlrасlulut,саrе а гоst апехаtд la docur 

-. .,,6lY.lIlllcц LUrеSрuпzаlоаrе.а сопlrасlulul,
а. r''.,"b, l l iъ", ;.]; ж Hrj: ;.gil ll., i;;ж # ъ: 

j} 
;,"J]TJ;;:оrumllrl, Topontatic RоЬur,СulсuJе . r;i;;;i;;;ti.1. Гороrч,i. Kobu,ý|S(eme de ечасuаrе реп[rч drч,пчri дr,"ёБi? zЪ]il'дu,осдо LT 202з)саrе пе permit Sa proiectam cu profesionalis;. ;;";;;,; 9i in tеrmепi redusiоrlсе (Ip de complexrtate aletrtimuritoi, t-u';I ;;;;#;"tali cu utiiaje topo-geodezice (inzestrate cu GРS). utilaje СЪ .;;;;;;;';]ехреrtizагеа s istemu l u i *,,1 

l:1ч 
..* 

..; ;й,,';; ;-:.Тfi ,ТЕ:Т;,;tlp de complexltate а iucrariIor ln trmp gi la nivel suоеriпrСоmрапiа ПОаSlrа.аге ..'i"i,й. i..ffi iu anur U OI I gi la ziua
9: 

ur,чi suntem pozilionali la uп nivel in оrimеIе 1.лfiБ.л;; 
'^ -__:



la l l апiБйЕйаi
9. Ofertan{ii reýpinýi/descalifica{i: пu suпr

10. Plodalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
pentru mai multe loturi п

l l. Сritеriul de atribuire apticat:

Pre}ul cei mai scazut п

12, Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:nu este
13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr: пu este

"'Il"#;: r:;ХllТri, 
evaluЙrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчI рrосеdurii de

Atribuirea contractului de achizilie рuЬIiсё:

Anularea procedurii de achizilie publicй: nu este

Dепumi.еаТБй
Dепumirеа

ореrаtоrulu i

Cantitate qi
unitate de
misчri

Рrеfчl total
(йrй ТVА) (inclusiv ТVА)

segmentuI strizilor: l. Ri1 - ý;.;;':;ý;;Й';'fiЙ:.::
ff;].,,sj;:9l 

'.ý.T'i".::l y".;; io'- s;;;;',;r" ..,
**;РЕ+цчgц.i," .., Й,.ir 1;; -Ёl:

devizului de
cheltuiel i

Lotul lt
"Repara(ia capitali а t
segmenflll qfriтilл_. , .].11,u'1' local s. Jiganca реsegmentul strizilor: l. Strada lrvoa.elo. ";;;;;;;,,u:panta "Isac"; 2. Strada Trandafi.iior Cur"* Pu".''' -Strada Trandafirilor'' C.uu..n.o 

, 

l";;;'; 'St.udo
T_randafirilor "Botea Liuba', - sйсr"i.lпj'чл.,lо. .
Munteanu''; 4. Strada Izvoarelor ;Ё"'iri"' Й".'r'' _"Цqnul lч Тudоr''

Astral-Proiect СопfЬrm
devizului de
cheItu ieli

255 041,04 30б049,25

Denumirea орБЙББ Data transrnit*п Modalitatea се t.ййБй
INDuSTRIAEТrEcT Nr. 90 din l4i7.2022 SIA RSдР, u-matlAstraI-Proiect Nr.90 din 14IП-.Й22 SIA RSдР, ,-roit

In cazul rn. OUr'

Conform сеriп{еlоr din anunJul de participu::.p:t 20 9i сопfоrm ord. пr l45 diп24.11.2о20,DECLAMJIE Privind 
'ОПЛ''u",! ia,niitaliib.n.й;i;. efectivi 9l n.in.Ji.area acestora insitualiacondamnёrii Pentru Participareu ru u.tiu;tati'd";;;l ;;;."ir"tii sau grupai JTn'inut.,pentru coruptie,fl:;лiхнrff 

';; 
тн ;:г::i:*1_*:$'ЁЖ о е la d а ta со m u п i сй rii rezultatelorр rо с еd u rii d е а сh izi ti е р u Ь ll сi, ; ;;;;; ;Ы"r.Ж ;"] ;ý.ff Ж:я"т,ж;ж Jr"".,iTj:;Declarafia autoritй{ii 

"Бr,t.ч"tu,rБ iiЪg"" tiei Achizifii Рu blice.



este mai mi"a a""a

:l,*_!]],i'Legii пr. iзtЪiп з iuii. iois privindachiziliile publice

mijloaceet@

17. Contractul de achizi{ie incheiat:

Denumirea
ореrаtоrчlui

economic

Сч capital
autohton/
Сu capital

m ixt/asociere/
Cu capital strйin

Numйrчl
gi data

сопtrасtчl ui

vаlоаrеа сопtrасtчlчi

Теrmеп de
valabiIitate al
contractuluiinclusiv ТvА

lNDUSTRIAL

PRolECT 22,07.2022
71з22000-1 2l l200,00

з1.12.2022
22.07.2022 71 з22000- 1 255 041,04

18, Informa{ia privind a.chizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazddoar iп cazul iп care la pro.uduro de achiziyie p)bliri'o,u fost aplicate criterii cle durabilitate sis-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi prniru ro* ou.7ort aplicate criterii dedurabilitate):

РriП РrеzеПlа clare rt3 s.eaYd, grupal cle lacru cleclord сd tеrmепul cle asteptare репtrч iпcheiereacoпtroctului/coпtractelor iпclicate о joM rrrpr"tat (ехсерliiпсl cazurile previizute'a, аrt. з2 аliп. (З) at LegiiПr' l31 diП 3 iulie 20.15 PriviПa aiПrzr|ile'publi|e 1, рrrr-о. E.i сd i1 ""-i;r;;"erii coпtesta|iilor ;i/saurecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizar'e, aceastea aufost ехаmiпаrе;i sоlu|iопале.

рriп Рrеzепtа clare cle seamd, grupul cle lacru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitutliпea ctesfdsurdrii procecluriide achizi|ie,fapt репtru care poorld rdsрапсIеrе 
"onlor. 

jin-rii"ritor legale iп vigoare.

Au fost aplicate criterii репtru achizitii
verzi)?

publice durabile (achizitii

I1':ч::ч de achizifie сч ТVА din contract/ contracte аlotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii dedurabilitate (tei MD): Йl
Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicat"..iБde durabilitate:

criteriuI de аtriьuirе репtrч lotul/loturile репtru саrе au fostap|icate criterii de durabilitate: Pre|ul cel mаi scdzut Е

costul celmai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-prey п

Cel mai Ьuп raport cqlitate-cost а

6



19. Соmропеп{а grupului de luсru:

Nr. Numе, Р.епчЙ

-_ъ
Gandrabur petru

B"l"c"" DойГ
йrtП"" L"d-tl"
-йБ.", Lrdt"

т"t.*пы
solomon Ivan

т*Бйййг

Fuпс{iа in .ud.ul ýuрчЙ
de lчсru

sеmпйtчrа

/// /1
preýedlnte ai grupului wпq)
membru al grupului LW

3
memDru aI grupului шr"44
memDru at grupului

м5
membru al grupului а2--{6

7
mеmЬru al grupului

{И
IIlеmDru al grupului

-Msбta

7





















DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice

Nr.02 din22.07.2022

I. - Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

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

Denumirea autorititii contractante IP Liceul Teoretic "Olimp" Costesti
Localitate s.Costegti, r. laloveni
IDNO 1012620008732
Adresa s.Costesti, str.Stefan cel Mare 107A
Numir de telefon 026851252,026852864
Numir de fax 026851252
E-mail oficial liceuol@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nu-e, prenume, telefon, e-mail)

Borta Nadejda, 026852864,
contabilitateolim p@gmail.com

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de pre{uri pentru
bunuri

Obiectul achizi{iei Achizitionarea produselor alimentare
pentru perioada ianuarie-m ai 2022

Cod CPV 15000000-6
Valoarea estimatl a achizitiei 185 000,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o rt alulu i guv e rname nt al w w w. m te nde r. g ov. md)

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD- 1 640687 412981
https://

https://mtender. gov. md/plans/ocds-
b3wd p 1 -M D -1 640687 41 2981

Link:

Data publiclrii anuntului de particinare 28.12.2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuril Servicii r Lucrdri I
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl Ia
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nul Dan

Sursa de finanfare Buget de stat I Buget CNAM I
Buget CNAS r Surse externe I
Alte surse: [Indicalil

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizilie / aco rd ului-cad ru

r0.01.2022

Denumirea operatorul,ui economic SC "Villa Prodotti" SRL
Credoprim SRL
"Delmix-Prim" SRL



Nr. qi data contractului de achizitie/acordului-
cadru

SC "Villa Prodotti"SRL Nr.5/17.01.2022
Credoprim SRL Nr.6/1 7 .01.2022

"Delmix-Primo' SRL Nr.7 / 17.01.2022

Valoarea contractului de achwi|.ie/acordului-
cadru

Fdri TVA:
SC "Villa Prodotti " SRL 67892.00
Credoprim SRL 68668,06

"Delmix-Primoo SRL 87715.07
Inclusiv TVA:
SC "Villa Prodotti " SRL 81470,40
Credoprim SRL 75084,50

"Delmix-Prim" SRL 100355.56
Termen de valabilitate 30.12.2022 la toate contractele
Termen de executie 5 luni la toate contractele

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului r
Modificarea termenului de executare I livrare/
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate r
Rezelierea contractului !
Altele: flndicatil

Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind
achizitiile publice, Articolul 76, Aliniatul 7

Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)
Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)
Alte informatii relevante

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

V. Descrierea achizifiei inainte;i dupi modificare:

Procedura COP ". Achizitionarea produselor alimentare nentru perioada ianuarie-mai 2022"a
fost prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic Olimp Costesti pe perioada ianuarie- mai
2022. Modificarile efectuate sunt :

VI. Descrierea circumstantelor care au f;lcut necesari modificarea:
Proiedura COP ,. Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie-mai 2022" a fost
prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic "Olimp" Costesti pe perioada ianuarie-mai
2022. ln legatura cu evolutia situatiei epidemiologice a infectarii cu "COVID-79" a fost sistata prezenta

elevilor in institutia de invatamint. Astfel livrarea produselor alimentare a fost stopata . Un alt motiv fiind

N
r.
dl
o

Denumirea operatorului
economic, (IDNO)

Numirul si data
contractului

Valoarea
contractului
cu TVA

Valoarea
micsorarii
contractului

Valoarea
contractul
ui dupa
micsorare

I SC "Villa Prodotti " SRL 5 din 17.01.2022 81470.40 20507,02 60963,38

2 Credoprim SRL 6 din 17.01.2022 75084.50 0,00 75084,50

J "Delmix-Prim" SRL 7 din17.01.2022 100355,56 33264.01 67091.5s



cresterea preturilor la produsele alimentare si agentii economici nu mai livreaza marfa cu pretul stabilit la
inceputul anului 2022. Prin urmare in contractele incheiate cu agentii economici au survenit unele
modificari. In rezultat este necesara micsorarea sumelor miiloacelor banesti contractate.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.[din
22.07.2022 a fost incheiat acordul adilional privind micsorarea contractelor de achizitie publica.

Conducltorul grupului de lucru:

124 et. 4,
tel.:022-820-652;fax: 022-820-65 l; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Denumire operator
economic

Nr. gi data acordului
aditional

Valoarea modificirilor (duod caz\
Firi TVA Inclusiv TVA

SC "Villa Prodotti " SRL 27 22.07.2022 17089,1 9 20507,02

"Delmix-Primo' SRL 26 22.07.2022 27720.00 33264.01



DARB DE SEAMA.

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. 21057927 din 19.07.2022

Date cu ;privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autoritifii contractante Institulia Publicd Liceul 'lleoretic cu profil de
Arte..Nicolae Sulac"

Localitate mun.Chiginilu
IDNO r021620003454
Adresa mun.Chiginitu, str. GrenolSle nr. 108
Numir de telefon
Numlr de farc

E-mail oficiall
Adresa de intornet
Persoana de ,contact (nume, prenune, telefo,n,
e-mail)

Belivu Maria,
06928 8 8 63, contabilsulac2I @email.com

Date cu ;rrivire la procedura de atribuire:

Tipul procedruLrii de atribuire aplicate oCererea ollertelor de prefuri nlicitalie deschisd
rAltele: flndicatil

Procedura de achizifie repeitati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectuLlui contractuLlui de achizi{ie/
acordului-caclru

Bunuri n Se:rvicii I Lucriri n

Lucrdri de instalarea gardului metalic autoportant
la IP Liceul Teoretic cu Profil de Arte ..Nicolae
Sulac"

Cod CPV 4s300000-0
Expunbrea motivuluiltemeiului privind
alegerea prorc:edurii de atribuire (in cazul
aplicdrii alto,r proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de :ltribuire (se va indiccr din cadrul
portalului guvernamentttl
www.mtender.gov.md)

Nr:21057927
Link-ul: n'ltender.qov.lnd/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1 654689336227
Data public drii 08.06.202:.2

Platforma de achizitii publice utilizatl o achizitii.md; n e-licitatie.md: tr yptender.md

Procedura a fbst inclusl in planul de
achizifii publir:e a autoriti(ii contractante

nDa nNu
Link-ul cltrerplanul de acJhizifii publice publicat:
http://liceusulac.md/uploads/posts 12022-
02 I | 6 4 43 5 2 zl 4 | plan- achi ziti i - oub lic e -2022 .in p

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

Tehnici gi insttrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem. dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanlare nBuget de srtat; oBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estirnati (lei, fdrd'fVA) 571 666,00



Clarificilri privind documentafia de atribuire:
(se va completo tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiiri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa fn cazul in care au fost operate modificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului ec onom jic

Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare
Expunerea succint[ a rlsrpunsului
Data transmil;erii

Rezumatul m odifi clrilor
Publicate in IIAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indica{i sut'so utilizatd SI data publicdriiJ

Termen-limitii de depunere qi cleschidere a
ofertelor prel!!4git (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ'

Nr. DenumL irea operatorului econornic IDNO Asociafii/
administratorii

1 SRL Valerie-Manufacturin s r0rs60600152'.,7 Harea lgor

2 SRL Elirratcons 10r0560001258t| Cdrirug Mihail
aJ SRL SC lMulticonstruct Gruo I0r)56000429921 Foca !'aleiru
A- SRL Fabianca 10r1460000144(' Victor Botolin
5 SRL Ginacom 10t18600035593i Pancer,'a Marianna
6 SRL BauLlhof Group 1 0 I 960000628J; Ion Ba.rbarosa

SRL Eco Bluid Constluct r019600020632, Savcenco Adrian

PAnd la termenul-limiti (clata 21.06.2022, ora 13:30), au depus oferta 7 ofertan(i:

Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare gi aferenrle DUAE prezentate decltre operatorii economici :

Denumire document
Dtenumirea operatorului economic

SRL Valerie-
Manufacturi

Documentele ce constiituie ofertar

Cererea de partir:ipare

ind valabilitatea ofertei
Devizele formele lF3, F5, F7

Garanfia pentru ofertd lo/o

Documente de calificare Se ve cohs€tllteeprin: prezer
Graficul de execulare a lucrdrilor
Declaralie privinri experienfa similard (lista lucrdrilor sirnilare
executate in ultimii 3 ani, in care sd se conlind cel pulin un contract
de lucrdri similare a cdrui valoare sd nu fie mai micd cle i|o/o dn
valoarea viitorului contract sau valoarea cumulat6 a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate s6 fie egald cu sau
mai mare decit valoarea viitorului contract
Certificat de la Ce,nLtrul de instruire in
domeniul securitdtii si sdndtdtii in muncd
Declaralie privind lista principalelor lucrEri executate in ultimul an



Declaralie privind dot6rile specifice, utirajul gi echipamentt't necesar
pentru indeplinirga corespunzbtoare a contractului
Declaralie privind personalul de specialitate gi./sau a expe4ilor
propus/propugi pentlu implementarea contractului
Aviz pentru participare la licitaliile publice de luc.ari di-io,neninl
construcfiilor qi instalafiilor eliberatd de Minististerul Ecorromiei gi
Infrastructurii al IRM
Dovada inregistrdrii persoanei iuridice, in conformitate
prevederile legaler din Jara in care ofertantul este stabilit
Certificat de atribuire a contului bancar

certifi cat de efecfuare sistematicd a plalii impozitelorcatrets.rgrtrt
Public Na{ional

Ultimul raport frn anciar

GARANTIA PENTRU CALITATEA LI]CR,ffiLoR

(Informafia privincl denumirea documentelor prezentate se va indica in conJbrmitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Ei se va consemna prin: prczentat' neprezental, nu (orespunde (in cazut cdnd doctumentul afost prezentat, dar nu
c or espundec er inl el or de c al ifi c ar e) )

Informarfia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informafia privi4d "Corespunderea cu cerinlele
de calificare" Si "Clorespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consernna prin: ,,+" in ca:zul corespunderii Si prin ,,-" tn
c azul nec or espund er i i)

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confir'marea unor date privind crorespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv jurstificarea prefului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

Inlformafia soli citatl

Justificarea cu pri./ire la preful scdzut al ofertei (85%

Denumirea
lotului,

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fEri TV./r)

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerirn{ele dle

califiicare

Corespunderea
cu specificaJiile

tehnice
Lucrdri de
instalarea
gardului
metalic

autoportant la
IP Liceul

Teoretic cu
Profil de Artr:

,,Nicolae
Sulac"

SRL Valerie-
Manufacturing 380 642,92

proie.qJ

r.,tSt

I

SRL
Elinatcons

432253,29

SRL SC
Multiconstruct
Gruo

447 133,39

SRL Fabianca
469 775,98

SRL Ginacom
502 769,17

SRL Bauhof
Group 519 255,81

SRL Eco
Bluid
Construct

535 915,83

din valoarea estimativd, confonm art.70, alinL. (2) din



Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice).

Totodatd solicit[m sd prezentati datelc, pe anul
trecut pentru confirmarea valorii beneficiului de
deviz, cheltuieli de regie prezentate in rrfert[ gi
confirmarea prelurilor la materialele prezr,>ntate in
oferld cu ila umidd de la furnizor.

Motivul respingerii/descalifrclri,i,

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lgt I
Pentru mai muh.e loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind num[ru] de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atribuite aceluiagi

lc,luri'

ofertant: [IndicaliJ

CriteriulL de atribuire aplicat:

Pretrul cel mai s1:dzut a
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in cat'e in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicatrz mai multe c:riterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denurnirea loturilctr aferente)

Informalfia privind factorii de eval plica{i:

Reevalu arrea ofertelor:

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

in urma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul prrocedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea ntliactului

A.+

Ofertantf ii respin gildescalifi ca{i :

Denumirea
operatorului

economic

rilorrnalfta prrvlno ractorrr oe evaluare apllcalt:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuitte in baza cri,teriilor: cel mai
sau cel mai bun raport calitate-cost)

n raport calitate-pretr

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

Denumire factorul 1 lPonderea

Denum re factorul n lPonderea

Motivul reeyaluirii ofertelor
Modificlrile operate

Denumirea
lotului

Pre(ul total
(fnri TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

icdlacordului-cadru:



Lucriri de
instalarea
gardului
metalic

autoportant la
IP Liceul

Teoretic cu
Profil de Arte

,,Nicolae
Sulactt

SRL Valerie-
Manufacturing

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul art,7l alin. lit .

Argumentare:

Informa.rea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru prentru achizitii:

.N4odalitatea de
transmitere

SRL SRL Valerie-Manufacturing

SRL Elinatcons
SRL SC Multioonstruct Grup
SRL Fabianca
SRL Ginacom
SRL Bauhof Group
SRL Eco Bluidl Construct

08.07.:2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implica\i in procedura cl,z atribuire despre deciziile gruptslyi de lucru pentru achizilii se
realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 at Legii nr. t 3I din 3 iulti :7015 privini ailiziliile publiie)

TermenuLl de agteptare pentru incheierea contractului:

! 6 zile in cazul transmit,erii comuniclrii prin mijloace
electronice si/sau fax o
! l1 zile in cazul netransrniterii comunicdrii prin
mijloace electronice gilsau llax I
n I I zile irr cazul transmitt,rrii comuniclrii prin mijloace
electronice qi/sau fax I
! l6 zile in cazul netransrniterii comunicdrii prin
mijloace ek:ctronice qilsau fax o

(Selectali termenutl de aEteptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr, I3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efec:tueazdin confarmitate iu prev,zderile TITLULUI U Cipitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Motdova).

Contracrtul de achizifie/acordul-cadru inchei:at:

Denum irea
o peratoru lu i

economic

irrtreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

rlixVasociere/
Cu capital str[in

Numirul qi data
. contractului/

acordului-cadru

Cod
CPV

Vrrloarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractu I u i/

acordului-cadru

{I

,: ii
,, Tr/ r

In cazul ln care .yaloarea estimatl a contracfului este mai
micd dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 1 3 I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice



SRLVALERIE-
MANUFACTU

RING

Cu capital
autohton

:+

31.12.2022

Informarrfia privind achizi{ii publice durabiler (achizifii verui) (rubrica dati se compteteazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publir:I au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pen ru tot/toturi pentru cu"e ,'u fost aplicat,r: criterii de durabilitate):

Prin prezenla tlare de seamii, grupul de lucru declard cd termenut de a;Tteptare pentru tncheierea
contractului./controctelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute dri, art. SZ itin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precunt ;i cd ti cazul depanerii contesiayiitor";Urou
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i soluyionit:e.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru archizilii con/irmd corectitudf.nea desfdsurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspuntlere confoirm prevederilor legale tn viSyoare.

Conducitorul grupului de lucru:

Bulat lna i- ------:r

I
(Nunuz, Prenume)

.:.'

(DA/NU)

valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a lotuluiiloturilor Dentru
care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): '

(indicafi sunta cu TVA)

codul cPV al lotrr,lui/loturilor pentru c'are au fost nplicate critcrii de
d u ra bilitate:

LI rrcr rul uc atrloulrc pentru lotul/loturrle pentru cilre au lliost r,rplicate criterii de
durab ilitate: Pneful cel mai scizut I

C,rrstul cel mai scizut n
C,el mai bun raport
carlitate-pre( I
Crel mai bun raport
carlitate-cost tr



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1655295294768 din 25.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa str. Independenței 44
Număr de telefon 0256 2 20 58
Număr de fax 0256 2 20 58
E-mail oficial inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

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

□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri ° Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 
amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor 
destinate activităților NON-AGRICOLE din 
or.Rîșcani (Lucrări de construcție a blocului sanitar)

CodCPV 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. go v. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1655295294768
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058412/
Data publicării: 20.06.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

0 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 nSistem dinamic de achiziție ^Licitație 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 
externe; 0Alte surse: buget local.

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 045 450 lei

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

1
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4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

(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]

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

5. Până la termenul-limită (data 05.07.2022, ora 09:00), au c epus oferta 1 (una) ofertanți:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii
1. SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” 1015602000083 Cuprinschi Andrei

către operatorii economici:

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
SRL”B.I.C.E.-
Invest-Europa”

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea 
financiară

prezentat

DUAE prezentat
Garanția pentru 
ofertă(#wp<5 caz)

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

Certificat de la IF prezentat
Certificat de înregistrare / 
Extras / Decizie

prezentat

Anexa 7 prezentat
Anexa 8 prezentat
Anexa 9 prezentat
Anexa 10 prezentat
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat
Ultimul raport financiar prezentat
Anexa 14 prezentat
Anexa 15 prezentat
Perioada de garanție a 
lucrărilor 3 ani

prezentat

30% din devizul propus prezentat
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și se va consemna prin: prezentați neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 
corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

2



* în cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informațiaprivind ’’Corespunderea cu cerințele de calificare” fi "Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii fi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri 
prin amenajarea pieței 
regionale EN-GROS și 
spațiilor destinate 
activităților NON- 
AGRICOLE din 
or.Rîșcani (Lucrări de 
construcție a blocului 
sanitar)

SRL”B.I.C.E. - 
Invest - Europa”

793 876,13 1 + +

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 solieiitat:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

05.07.2022 SRL”B.I.C.E.- Invest - 
Europa”

Justificarea prețului 
anormal de scăzut

Dispun de stocuri de materiale 
necesare pentru îndeplinirea 
lucrărilor. Au micșorat 
coeficienții cheltuieli de regie, 
cheltuieli pentru transportarea 
materialelor, beneficiu de deviz.

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

__ 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile И
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Prețul cel mai scăzut И
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
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 fi denumirea loturilor aferente)

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

3



13. Reevaluarea ofertelor:

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

(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)

Dezvoltarea infrastructurii 
de afaceri prin amenajarea 
pieței regionale EN-GROS și 
spațiilor destinate
activităților NON-
AGRICOLE din or.Rîșcani 
(Lucrări de construcție a 
blocului sanitar)

SRL”B.I.C.E. -
Invest - Europa”

1 793 876,13 793 876,13 952 651,36

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art., alin, din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Argumentare: ____________________________________________________________________

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” 08.07.2022 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

06 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 
TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

întreprinderea: CodCPV Valoarea contractului

4



Denumirea 
operatorului 

economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

Termen 
de 

valabilitat 
e al 

contractul 
ui/acordul 
ui-cadru

SRL ’’B.I.C.E.- 
INVEST- 

EUROPA”

Autohton 64
25.07.2022 45000000-7 793 876,13 952 65136 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 1 ost aplicate criterii de durabilitate):

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

(DA/NU)

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

(indicați suma cu TVA)

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut o
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, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudmea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Vasile SECRIERU
(Nume, Prenume)

5



DARF] DF] SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizitii publice/acordului-cadru

N'. 
-_3-- 

din 25'01292-

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante
Localitatc
IDNO
Adresa
Numflr de tclefon

Primdria com.BoScana,r.Criuleni
q Roscana-r.Criuleni

l0r0r0L0qee78
Lqglggla, r.Criuleni
q2 {8 7 o 8_e 

_0_ 1,024819?} e

024qle8e_0 te2_ry!4_6 

-

primar. boscana@mail.ru

Vuti.un Irma, 069982479, /024870890

! 
r91 a.; gc!_1s oy@lrqtl. rq-

Ng-!. de fax
E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana de contact

e-mail)

II. f)ate cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizifie

Obiectul achizifici

r'^,I aD\/

Cererea ofertelor de Pregurt I
t,icitatie deschisd a Altele ILP
i-Lrcrari de construcfia apeductului din

s. Mardare uca.com. Boscqna,r. 94ul9nl-
45231300/8

Yaloarca estimatf a achizitiei 3049725,76

N. qt tt"t-rl procedurii (se va indica din cadruL

o o r t ctl u lui gLN er n am e n t a I vt' ttt w' m t s n I g lgov-md
Mqr a;nr5-r r-zotoDatapublic[rii anu@

D"t'" (d"t-te) qi referin{a (referinfele) public[rilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

privind proiectul (proiectele) la care se referi
anuntul respectil' (duPit qa:) 

-
III. Dittc cu privirc la contractul de achizitie/:rcordul-cadru:

.r-r-,. r 
" ^. + 

" 
;;' | ;;; r 

" 
frT/iti.l o. o r d u I u i - c a cl r u Bunuri n Servicii I Lucrdri V

Contiu.t"l cle achizi{ie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii EuroPene

NuV Da

Ruget de stat V Buget CNAM I
Buget CNAS r: Surse externe I
Alte surse: f]ndicati/
02.0r.2017

,SR[, Lecio Terra

, Nl, I

Sursa de finan{are

achizitie/ acordulu i-cadru
Denum irea operatorului economic

Nr $t clata contractului de achizifie/acordului-

eqqrs-
Valoarca
cadru
1'ermen de valabilitate

11 1a 1naa) I.IZ,ZVLL

iozi-nztl'ermen_de eLqqqllg-



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

Tipul modificirilor

1'emeiul iuridic

Micgorarea valorii contractului I
Maiorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executarel livtarel

prestare I
Modificarea termenului de valabilitate V
Rezelierea contractului I
AItele: ilndicatil

z e az d Pr elul actual izat

il ii pub I ic e/ ac or dului -

9!!dr!L-----
Du

Creqterea pre{ului in urma modilicirtr (dupa

caz)

., ^h izirii nrr frlice/a cordrrlu i-ca dru Uupa ca z )

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor intlica nalura ;i ontploarea lttcrdrilrtr, ncrtLil'a .5i cuntitatea suu valosrea bunurilor' natura ;i amploarea

serviciilor)

- 
-N-q4U 

fos-t finalizate lfpf4de- '

VI.Descriereadircumstan{e|orcareauf[cutnecesarimodificarea:
(Se vor incJica nrotiyuiu/o,"guntentele modificarii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Primaria comunei Boscana

RezLr ltatele exam indri t :

in baza deciziei grupulLri de lrtcrLt de modiflcare a

Z- - ----- 
a fbst irrcheiat acordul adilional

de valabilitate Plla la 3 .2023

contractulrti cle achizitie/acordulLri-cadru nr' J din

lr'.j dur 20.01.

Valoarea modificdrilor
(dup[ caz)

Denumire oPerator
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohto n/
Cu capital

mixt/nsociere/
Cu capital strdin

Nr. si data acordului
adi{ional Fdri TVA

Inclusiv
TVA

SRL Leeeo-Terra 3 | 20.01.2022

de lucru:

(Senniitura)
P renu tne)

r'

ice: nttttt Chisindtt, 5os Hince;ti 53: rel.: 022-820 703, ' 022-820-728"

ec^, nt tl, t4,'\t't4' l.en der gttt' ttt tj
nlut1

1,n 1,14.'

Chiyinatt. bd. $telan cel Mare ;i SJant,

a nsc. ttt cl.

aa

t24 et.1: tel ;022-820-



DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice

Nr. осds-ЬЗwdр1 -MD-1 586861646695-2 din 1 8.07.2022

I. Date сu rэriчil,е la autorilalea сопlrасtапtёt

II. Date сu пrivit,е la nrocedura de achiziti

III. Date cu priyil,e la сrlпlrасtul de achizi!ie/actlrйi-cacl

u u uсIu
Denumirea autoritйtii contractante I.S.,,Adnrinistra{ia de Stat а

Drumurilоrо'
Localitate MD 2004, muп. Chisinйu, RM
IDNo 1003600023559
Adresa muп. Chiqinйuo str. Bucuriei, 12 а
Numйr de telefon 022 212296
l\umйr de fax 022 746249
E-mail oficial otson@asd.md
Adresa de internet rvwry.asd.nrd
persoana de contact otson Г)iапа

е сu Drlvп,е ta Droceaura ас Z е

Tinul nrocedurii de achizitie Licitatie rэuьliсй
obiectul aclrizitiei Luсriri de asigurare а stabilitй{ii

terasanrenteltlr qi restabilirea
luсrйrilоr de аrtй ре drumul М5
Frопtiеrа сч Ucraina-Criva-Bйl{i-
Chiqiniru- Tiraspol-frontierrr сч
Ucraina, km 57

Cod СРY 45200000-9
valoarea estimatй а achizitiei 11 592 400.00
Nr. ;i link-ul proeedurii (se va iпdica diп cadrul
р о r l al ttl ui guу er п апх е пl al www. пl t е пdеr. g оу. m d)

Nr: ocds-b3wdn 1 -MD- 1 5 8б86 1 64б695
Link:
https ://mtепdеr. gov. md/tenders/ocds-
ЬЗп,dрl-МD-
1 5 868б 1 б46695'ltab:contract-notice

Data пuьliсйrii anuntului de паrtiсiпаrе L4.04,2020
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlс) publicйrilor
ltnterioarc ' iп Jurпаlul oficial al uniunii
Еurорепе privincl proiectul (proiectele) la саrе se
refcrir anuntul resnectiv ftlutэd caz)

есu rе la coпlractLl Zllle/acO с
'tiрul contractului de achizi{ie/acordului-cadru вuпuri п servicii п Lчсrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-c:rdru se rеfеrй la
un рrоiесt Ei/sau рrоgrаm finan{rrt din fonduri ale
uniunii Еurопепе

Nuп Dап

Sursa de finirn[:rre Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п

Alte surse: [Programul. priviпd
repartizпrect mijloacelor toпdultti rutier
репtru drumuri publice па|iопаlе
Dепtru апul 2020

Data dcciziei de atribuire а contractului de
дсh izitie/ асоrdului-саdru

1 5,05.2020

Dcnumirea oDeratorului economic S. С. " Nottcoп,y l " S. л.t



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

Nr:06-14/174
Data:29.05.2020

Valoarea сопtrасtчlчi de achizilie/acordului-
саdru

Fйrй ТVА: 10 858 058"38
Inclusiv ТVА: |З 029 669"25

теrmеп de valabilitate рiпй la recept а finalё
теrmеп de executie Septembrie 2021

Tipul modificйrilor Micqoraretr valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractlllui п
Modificarea tеrmепului de executare/ iivrare/
plestale п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п

Temeiul juridic [Legect пl,. ]3] diп 03,07.20]5 priviпd
achizitiile ptйlice, art, 7б (7)l

cresterea prettrlui iп urmа modificйrii гпu se aplicdl
Modificarea апtеriоаrй а сопtrасtчlчi de
achizitii рuьtiсе/асоrсlчIчi-са clru kluпй cuz)

- Modфcarea tеrmепului de execulare

Alte informatii rеlечапtе

IT/. Date cu privire la moclфcdrile песеsаrе a.fi фсtuаlе;

V. Descrierea achizi|iei iпаiпtе ;i duрёt modificare;

Contractul de aclrizilie in.rr.lu'este in рrосеs de execulie.

П. Descrierea сirсuпlstап!еlоr care аufdсut песеsаrd modi/icarea;

in baza procesului verbal din 04.07.2022, grupul de ltrcru tehnic in соmропеп!а .,

Таtiапа Rogovei,;ef direclie construclii qi reparalii capitale i.S.,,ASD"
Vadilп Scorobogalco, Director S.R.L."Nouconst"
Victor Саlitiп, Inginer-qef proiect S.R.L. "Intexnauca"
Dmilrii Dropca, responsabil tehnic al i,S. ,,ASD"
а examinat. suplimentar volumele de luсrйri din caietul de sarcini pentru аmепаjаrеа rigolei cu
sec{iune dreptrrnghiulara la obiectu1 ,,Lucrйri de asigurare а stabilitalii terasamentelor Ei
restabilirea luсrёrilоr de artё ре drumul N45 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti*Chiýinau-
Tiraspol-frontiera cu Ucraina, ktn 57" qi au constatat uппйtоаrеlе:

Proiectul de reconstt,uc{ie а sectorului de drum auto prevede рrоfil treansversal cu iпсliпаrеа
taluzului mica 1:З - l:5, cu contTabanchetй cu declivitatea de 40%о. Captarea apelor de ре
srrрrаfЪ{а рЙrlii carosabile este organizatй longitudinal cu rigolё carosabili, dеsсйrсаtй рriп
interrrrediul casitrrilor din blocuri prefabricate previzttte ctt disipatoare, Totodatй, proiectu1
prevede de asemenea iпйllimi nesemnificative а rambleului drumului auto.

In contextttl сеlоr expuse, din motiv сё nu au fost indetillcate rеzеIче de sol vegetal in
арrорiеrеа qantierului, taluzurile rambleului drumului auto sй пu fie consolidate cu sol vegetal Ei
insiminlate cu iаrЬй.

Astfel dirr proiect ;i din caietul de sarcini, se рIорuпе excluderea volttmulr-ti de luсrагi
prerrizut pentru iпsйmАп!аrеа cu iarbI, ре о suрrаfа!й S:18 З82m2.

In acest sens s-a intocmit devizul de cheltuieli pentru чоlumеlе de luсriri care urmeazl a Гl
exclttse din devizul gепеrа1 in prelurile ofertei adjudecate. Aceste materiale sеrчеsс clrept Ьаzё
репtru intocmirea unui AcoTd Adilional in scopul finalizёrii lucririlor 1а acest obiectiv,



Са rezultat al situaliei constatate, riРi9 cont de prevederile Legii privind achiziliile publice1зI12015 аrt,76, aL,7(2), dar 9i prevederile сопtrасйаlе, grupul de lucru stabileEte necesitateaoperёrii modificйrilor in contractul de antreprizЙ се line de modificarea valorii acestora, prinincheierea Acordului Adilional privind modificarea vhorii contractuale, сопfоrm devizului la
рrе{urilе ofertei adjudecate. Pentru lucrйrile realizate cu iпtбrziеrе, Antreprenorul роаrtбrйspundere сопfоrm prevederilor contractuale.

т/II. Rezulrmele ехаmiпdrii;
iп rezultatul examinёrii necesitйlilor de modificare а contractului de achizitie s-a decis incheierea
acordui adilional пr.2 din 14.0],2022privind modificarea valorii contractului.

Сопduсйtогul grupului ае lucrur/

Dепumirе ореrаtоr economic Lчсrйri modificate, lei inclusiv ТvА

(-) 220 |16,0]



























model-tip

DARB DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice g
de iпсhеiеrе а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr.20l1,4in 2б.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа autorititii contractante Рri mаriа mun.Ceadir-Lunga
Localitate mun.Ceadir-Lunga
IDNo l 00760 l 0044з4
Adresa mr,rn,Ceadir-Lunga, str. Т enin, 91
Numйr de telefon 0(291 ) 2-04-00
Nчmйr de fax 0(291) 2-25-04
E-mail oficial pri maria.ceadirl uпgа. aclii zitii@smail.com
Adresa de internet https ://ceadir-lunga.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Efremova Snejana
0(29l ) 2-04-00
р ri m ari а. се ad i r l un qа. achizi t i i (@ gmаi l. со m

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate И Сеrеrеа ofertelor de pre{uri
п Licitalie deschisй
п Altele: [Iпdicati|

Рrосеdчrа de achizi(ie repetatй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri
Servicii
Luсrйri

п
tr
g

Obiectul achizi{iei рекоllструкция дороги по ул. Молодежная в
Myll. Чадыр-Луlrга

Cod СРV 452з3|42-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬчirе (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va iпdica diп
с adrul ро r t alului guv еrпаmе пt al
www. цlt е пdеr. gоч, п,td\

Nr: ocds-bj lvdrl 1 -ЦD- l 657025709659
Link-ul: httos:(mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3wdр 1 -МD- l б5 7025 709659?tab:contract-notice
Data publicdrti 05,07 .2022

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

Рrосеdчrа а fost inclus5 in рlапul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

ИDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://peadir-lun gа. md/webportal/?q:node/69 1

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

Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic



Sursa de fiпапfаrе Й Buget de stat; пBuget CNAM; BBuget CNAS;
вSчrsе ехtеrпе;
п Alte sursе: [Iпdicatil

VаIоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) 1 939 бl2,00

3. ClaiiПcari privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modific5ri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va complela iп cazul iп care au fost operate modфcdri)

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i аfеrепtе DUAB prezentate de
citre ореrаtоrii economici:

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea опеrаtоrчIчi economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйsrrчпsчlчi
Data transmiterii

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in l}Al'/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Ilпdicali sursa utilizald si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de depunere Ei deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

Ilпсliса1i пчmdrчl de zileJ

5. РАпй la tсrmспu|-Iimitй (data 18.07.2022, оrа l0:00), au depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SA кDrurпuri-Соrпrаt> l0036l l0l0865 Adm n strator: Tatar Nicolai
7 SC KDROMAS-CONS) SRL l 00з600 l 07905 Adm n strаtоr: Dacin Piotr
3 KMASTERDRUM) SRL 1 009600036472 Adm n strаtоr: Сrеtu Mihail
4 <Voinkoff Group> SRL 1 0 1 2603000632 Adm n strator: voinsclri victor

Dепчmirе dосчmепt
Dепч mirea оrrсrаtоruIчi economic

SA
<<Drчпruri-
Comrat>>

(DROMAS-
CONS) SRL

(MAS'|^ERDRUM)
SRL

<Vоiпkоff
Grоuр> SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
DUAE preZenlal рrаZепlаl рrеZепlаl рrеzепlаt
ргорuпеrеа fiпапсiаrй DrеZапlаl DraZelllal Drezelllal рrеZепlаl
рrорuпеrеа tehnicб рrеZепlаl рrеZепlul рrеzепtаt prezeпlaI
Gаrапtiа репtru оfеrtd рrеZепtаl prezeпlal prezeпtat пu соrеsрuпdе

Se
Dосumепtе de calificare

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Заявка на участие (Приложение
Ns 7)

prezeпIaI рrеZепlаl prezeпl,al рrеZепl.а|

!екларация о действительности
оферты (Приложение Jф 8)

preZelllal рrеzепlаl рrеZепlаl prezeпtaI



График выполнения работ
(Приложение М l0)

рrеZепIа| prezeпlal preZeпlaI preZeпtat

.Щекларачия о схоя(ем опыте
(Приложение Nэ l2)
или
.Щекларачия о списке основных
работ, выполненных за
последни й год деятел ьности
(Прилоlкение JФ l3)

preZeпlal рrеzепlаl рrеZепtаl рrеzепtаt

.Щемонстрация доступа к
инструментам, установкам и/или
техническому оборулован ию
(Прилоlttение Jф l4)

рrеZепlаl рrеzепlаl рrеzепlаl prezeпlal

!емонстрачия доступа к
персоналу (Приложение Nsl 5)

prezeпtat prezeпtal preZeпlal preZeпtaI

Информация об ассоциации
(Приложение ЛЪ17)

рrеZепl.аl рrеZепlаl prezeпtal рrеZепtаl

выполнение обязательств по
оплате нzlлогов, сборов и взносов
социaLп ьного страхован ия

prezeпtal рrеzеп|аl prezeп.lat рrеZепtаt

Свидетельство о регистрации
предприятия, Extras

рrеzепlаl рrеZепlаl рrеZепlаl рrеzепtаl

Aviz репtrч рагtiсiраrе la licitaliile
publice de luсrlri din domeniul
construc{ii lоr qi instala{i ilоr
eliberat de сёtrе Agen{ia репtru
Suрrачеghеrе TeIlnicd
(Приложение Ns22)

рrеZепlаl рrеzепtаt prezeпlat preZeпtat

Финансовый отчет за 202 l год prezeпlal prezeпlal рrеZепlаt prezeпtal
свидетельство
п рофесс и о н €Lп ь но-техн и ч ес ко й

ат,гестации прораба

рrеZеп|аI рrеZепlаl prezeпtat рrеZепtаt

Гарантийный период для работ
(минимум 1 год)

рrеZепlаI preZeпlal рrеzепlаt рrеzеп,tаt

свидетельство об открытии
банковского счета

рrеZепlаt рrеZепlаl рrеZеп|аl рrеzепtаt

Сертифи каты соответствия
основных используемых
материrtлов (асфал ьта-бетонная
смесьо биryм, щебень)

рrеzеп lal рrеzепlа| рrеZепtаl prezeпtal

!оверенность (при
необходимости)

Неm
необхоdtьмосmu

Неm
необхоduмосmu

preZeпtat Неm
необхоduмосmu

DECLARATIE Согласно
Приказа Министерства
Финансов Ng l45 от 24.1 1.2020
(Предоставляется в день
подписании договора)

рrеZепlаl рrеzепl,ql

(Iпfоrmауiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica iп coпformitate сu сеriп!еlе diп
dосuплепtа|iа de alribuire si se va сопsепзпа рriп: prezeпtal, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосuплепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))



7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа oferteIor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепчmirеа lotului I)enumirea operatorului
economic

Рrе{чl
ofertei

(йrЁ ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mДsurй

Corespunde
rеа сu

cerin{ete de
calificare

Corespun
dеrеа сu

specifica{ii
le tehnice

* iп cazul utilizdrii licita|iei electronice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de саlфсаrе" $i "Corespuпderea сu specificaliile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа priп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч eIucidarea чпоr песlаritй(i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
сеriп{еlе stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitДri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi оГеrtапt: PпdicayiJ

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Ilezmatul
rйspunsului
operatorului

economic
19,07.2022 SA <Drumuri-Соmrаt> Запрос информаuии об Aviz,a

именно была ли подана заявка на
получение нового Aviz. так как срок
действия данного Aviz истекает
02.08.2022 и есть вероятность того,
что данный Aviz булет просрочен при
начаJIе выполнения работ.

Предоставил
необходимую
информачию.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа
ореrаtоrului economic

Motivul respin gerii/descalifi сй rii

<Voinkoff Group>>
SRL

Оферта отклонена так как срок лействия гарантии обеспечения
оферты менее срока действия оферты. Оферта действительна до
|8.08.2022 (32 лня), а гарантия обеспечения оферты действительна
до l2.08.2022. (26 дней). (Закупающий орган запросил срок действия
оферты 30 лней).

Ст. l25 ч. 3) Постановления N9638 от 26.08.2020г об утверждении
Положения о государственных закупках работ, <Срок действия
обеспечения оферты, который должен быть, по меньшей мере, равен
сроку действия оферты>.

Ст.69 ч. (6) п. Ь) Закона о гос. закупках Nsl3l от 03.07.20l5г.,
<Оферта не отвечает требованиям, изложенным в документации по
присуждению).

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

4



ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut tr

costul cel nrai scйzut п
Cel mai Ьurьrароrt calitate-pre1 И
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul proceclurii tJе alribuire suпt aplicate mаi multе crilerii cJe atribuire, se vоr
iпdiса toale criteriile de alribuire aplicale qi dепumirеа lolurilor феrепlе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuile iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

14. in чrmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi;ie publica/acordului-cadru:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
SA <Drumuri-Соmrаt> 100

I{eHa оферты (лей, без НДС) 80% l 752 з l8.75 80

Гарантийный период (месяч) |0% l5 l0
Периол выполнения работ (лнеИ1 10% 30 l0

SC (DROMAS-CONS)> SRL 94,10
I_{eHa оферты (лей, без НДС) 80% l 764 503.78 ]9,44
Гарантийный период (месяч) 10% 12 8

Периол выполнения работ (лней) |0% 45 6,66
(MASTERDRUM) SRlL 93,75

I_{eHa оферты (лей, без НДС) 80% 1 850 627,43 75,75

Гарантийный период (месяu) l0% |2 8

Периол выполнения работ (лней) 10% з0 l0
<Voinkoff Group> SRL 87,58

I_{eHa оферты (лей, без НДС) 80% l 922 2|5,23 1) q)

Гарантийный период (месяч) 10% 12 8

Периол выполнения работ (лней) 10% 45 6,66

Denumirea lotului Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate 9i
unitate de
m5surй

Pre{uI unitar
(fйrП ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Лот l - Реконструкция
дороги по ул. Молодежная
в мyн. Чадыр-Лунга

SA
<Drumчri-
Comrat>

l l 752 з l8,75 l 752 з l8,75 2 |02 782,50



Anularea procedurii de achizilie public6:

iп temeiul аrt. 7l alin. lit

Argumentare:

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

l6. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtгасtчlчi:

(Selecta|i tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziSiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teplare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сч
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil at Republicii Moldova).

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

Denumirea orreratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SA кDrumuri-Соmrаt> |9.07.2022 e-mail
SC KDROMAS-CONS)) SRL 19.07.2022 e-mail
(MASTERDRUM) SRL 19.07.2022 e-mail
<Voinkoff Group> SRL 19.07.2022 e-mail

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatl a contractului
este mai miсй decбt рrаgurilе рrечёzutе |а art.2
alin. (3) al Legii пr, l31 din З iulie 20l5
privind achiziliile publice

V б zile in cazul transmiterii comunic5rii prin
miIloace electronice si/sau fax п
п l l zile in cazul netransmiterii comunicбrii
рriп mijloace electronice Ei/sau Гах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе dесбt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
п l б zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax п

l7. Contractul de achizi{ic/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

in trерri п derea:
Сч capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сu capital strtriп

Numйrul
qi data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtulu
i/acordului-

cadru

fйrй ТVА inclusiv ТvА

SA (DRUMURI-
COMRAT))

Cu capital
autohton N9 l38 26,0,7.2022

452ззl
42-6 1 752 з18,75 2 l02 782,50 з1.12.2022

l8. Iпfоrmа(iа privind achizi{ii pubIice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica elatd se сопрlеlеаzd doar iп
саzuliп care la procedura de achizi\ie publicd au/ost aplicale crileriide durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопlrасl/сопtrас|е репlru lo|/loluri репlru care aufosl aplicate crilerii de durabilitate):

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



Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i sumа cu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtru lоtulЛоturilе репtrч саrе au fost
aplicate сritеrii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut в

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cosl о

рriп prez,etia clare de seatttd, gruрul de luсrч declard cri lеrmепul de osleplore реплru iпcheierea
сопlrасlului./сопtrпсtеlоr iпdiспlе a.fosl respectat (ехсерlftпсl caz,urile prevdz,ule cle пr1.32 пIiп. (3) al Legii пr.
13l сliП 3 iulie 2015 priviПd achiziyiile рuhliсе )l PreCUm;i cd iп cazul depuпerii coпtesta|iilor;i/sau
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaslea aufost ехаmiпаtе si sоlu!iопале.

Рriп prezeПtct clare cle sеаmd, grupul de luсru репtrч achizilii сопlirmй соrесliluсliпеа clesfisurdrii proceclurii
de achizi|ie,.fapt репtru care poarld rdsрuпсlеrе cottform preveclerilor legaIe iп vigoare.

Conducitorul grupului de luсrч репtrч achizifii;

S{rупr.w ^ш/аr'Z(Nume, Рrепuпlе)
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DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 4 din 22.07,2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante IP Universitatea Tehnicd a Moldovei
Localitate mun. Chisindu
IDNO l 00760000 1 s06
Adresa mun. Chiqindu, bd. $tefan cel Mare, 168

NumIr de telefon +373 2223-78-61
NumIr de fax +373 2223-85-04
E-mail oficial rrrctorat/riacl nr. utrn. nrcl

Adresa de internet httt-rs://utrl. nril/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Olga Gherman
+373 22 23-35-03
olqa. gherman@adm.utm.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ! Cererea oferlelor de preluri

M Licitalie deschis[
r Altele: findicatil

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri
Servicii
I-ucrdri

M
tr

n

Obiectul achiziliei Computere de birou tip All-in-One gi Consumabile
pentru inrprimante in cadrul Proiectului nr. 609656-
EPP- 1 -2019-1-MD-EPPKA2-CBI IE-SP ,,Moldova
F{igher Ilducation Leadership and Management /
MI-IEI,M"

Cod CPV 30200000- l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental

)!.t)).t)lJuLl9t 9a

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 652444137219
Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD - 1 6524441312193 tab-contract-notice
Data publicdrii: 13 mai 2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl
M achizitii.md
n e-licitatie.md
n yptender.md

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

Data: 01 martie 2022 (BAP nr. l6)
Link-ul:
h t t ps t//tqn d ct f , go-y, nt-q!1r olsfffi
lt t' l6 .l.pcll
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Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

r Acord-cadru
n Sistem dinamic de achizilie
r: Licitalie electronicd
r Catalog electronic

Sursa de finanfare r Buget de stat

r Buget CNAM
n Ruget CNAS
M Surse externe
r Alte surse:

Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA) 1280000 Lei

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificlrilor 23 mai2022,ll:46
Denumirea ooeratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Parametrii pentru procesor sunt sub modelul Intel
Core i5-1 1500T. Va fi permis sa ofbrtam procesor de

acceasi clasa, doar ca de generatie urmatoare (12,
Intel Core i5-12500T)?

Expunerea succinti a rispunsului Bund ziua. Anunful de Participare a fost modificat,
qi anume: 1) Au fost modificali paramefiii tehnici
pentru pozilia 1.1 Computer de birou tip All-in-One;
2) La pct. 16.5. Originalul Garanfiei emise de o
banc6 comerciald va ft prezentat obligator la sediul
autoritdfii contractante p6nd la termenul limitd de

depunere al ofertelor (mun. ChiEindu, bd. $tefan cel
Mare, 168, bir. 111); 3) La pct. 16.7. Certificatul de

efectuare sistematicd a pl61ii impozitelor,
contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal sI fie
valabil la data deschiderii ofertelor.

Data transmiterii 24 mai2022,15:56

Data solicitlrii clarificirilor 23 mai2022.ll 47

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Video Conector: Minim lxDP sau IxHDMI Rugam
sa indicati pentru ce este nevoie de portul DP sau

HDMI?
Expunerea succintl a rlspunsului Bund ziua. Anunlul de Parlicipare a fost modificat,

qi anume: 1) Au fost modificali parametrii tehnici
pentru pozilia I .1 Con-rputer de birou tip All-in-One;
2) L.a pct. 16.5. Originalul Garanliei emise de o
bancd comercial[ va fi prezentat obligator la sediul
autoritdtii contractante pAnd la termenul limita de

depunere al ofertelor (mun. Chiqir-rdu, bd. $tefan cel

Mare, 168, bir. 111); 3) La pct. 16.7. Certificatr.rl de

efectuare sisternaticd a pld{ii impozitelor,
contribu{iilor eliberat de lnspectoratul Fiscal sd fie
valabil la data deschiderii of'ertelor.

Data transmiterii 24 ntar 2022, 15:56
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Data solicit[rii clarificirilor 23 raai 2022. 1 1 :50

I)enumirea operatorului economic
Expunerea succint6 a solicitlrii de

clarificare
Ati indicat ca este necesar minimum 3 porturi USB

Type-A Gen2 si Lrn port USB Type-C. Ce vrteza
trebuie sa detina banda data: 5 Gbit/S. 10 Gbit/s sau

20 Gbit/s?
Expunerea succintl a rlspunsului Bund ziua. Anunlul de Participare a fost modificat,

qi anume: 1) Au fost modificali parametrii tehnici
pentru pozilia 1.1 Computer de birou tip All-in-One;
2) La pct. 16.5. Originalul Garanliei emise de o
bancd comerciald va ft prezentat obligator la sediul
autoritdlii contractante pAnS la termenul limitd de

depunere al ofertelor (mun. Chiqindu, bd. $tefan cel
Mare, 168, bir. 111); 3) La pct. 16.7. Certificatul de

efectuare sistematicd a pl61ii impozitelor,
contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal sd fie
valabil la data deschiderii ofertelor.

Data transmiterii 24 mai2022,15:57

Data solicit[rii clarificlrilor 24 mai2022,17:04
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintE a solicitlrii de
clarificare

Nu am primit raspuns Procesor Iutrebare: Parametrii
pentru procesor sunt sub n-rodelul Intel Core i5-
1 1500T, Va fi permis sa ofertam procesor de acceasi

clasa, doar ca de generatie urmatoare (12. hitel Core
is- l2s00T)?

Expunerea succintl a rispunsului in specificalia tehnicd sunt indicali doar parametrii
de bazd, suficienli pentru a intruni necesitdlile
utilizatorilor, deci este clar indicat care parametri

sunt strict necesari Ei valorile minime cantitative qi

calitative pentru acestea, dacd se doreEte de a

propune echipamente care intrunesc aceste

specificalii, dar au Ei alli parametrii mai buni. La
etapa de evaluare a ofertelor va fi analizatd doar

corespunderea parametrilor solicitali, cei care nu au

fost indicali sau au parametri mai buni reprezint[ un
avantaj a echipamentului, dar nu sunt strict necesari

qi deci nu vor influinla procedura de evaluare a

ofertelor (Criteriul de evaluare conform p.23 din
anuntul de participare).

Data transmiterii 25 mai2022,14:07

Data solicitirii clarificlrilor 24 mai2022,17:04
Denumirea orreratorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de
clarificare

Nu am primit raspuns Video Conector: Minim lxDP
sau IxHDMI Rugam sa indicati pentru ce este nevoie
de portul DP sau HDMI?

Expunerea succintl a rispunsului Conectoarele DP qi HDMI sunt conectoare video
digitale de ultima generalie cu suportul semnalului
audio. Cele mai r[spindite la moment sunt

conectoarele HDMI, dar avem deja mai multd
tehnicd care foloseqte conectoarele DP. Deci, acestea
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din urrnd au fost specificate anun'Ie cu scopul de a

folosi la maxim posibilitalile tehnicii curente (la
necesitate va fi posibil de a adduga un monitor sau

cablul specilic) atit qi posibilitatea de utilizare in
viitor pe o perioada cit mai indelungata a

echipamentelor solicitate.
Data transmiterii 25 mai 2022, 14:10

Data solicitlrii clarificlrilor 24 mai2022,17:07
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Ati indicat ca este necesar minimum 3 porturi USB
Type-A si un port USB Type-C. Ce vitezatrebuie sa

detina banda data: 5 Gbit/S, 10 Gbit/s sau 20 Gbit/s?
Expunerea succintl a r5spunsului in specificalia tehnicd sunt indicali doar parametrii

de bazd (minimi) suficienfi pentru a intruni
necesitdlile utilizatorilor. Tipul qi cantitatea
porturilor/conectorilor au fost indicafi la descrierea
tipurilor de porturi pentru pozilia 1.1 - Computer de

birou tip All-in-One, VA rug6m sE verificali
specificatiile indicate in compartimentul respectiv.
ln ceea ce fine de vitezainterfelelor qi magistralelor,
acestea nu reprezintd un parametru strict necesar a;a
cum scopul acestor echipamente este lucru la birou
(Computer de birou). in cadrul procesului de

evaluare vor fi verificate specificafiile tehnice astfel
incdt acestea sd intruneascE condiliile minime
solicitate, iar oferirea unor parametri net superiori
celor solicitali va fi un avantai.

Data transmiterii 25 mai2022,14:21

Data solicitlrii clarificlrilor 25 mai2022,14:13
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Procesoarele din genera(ia a 12-a au o arhitecturd qi

caracteristici complet diferite. Ele nu pot fi
comparate, de exemplu, cu frecvenla de bazd a

procesorului. Prin urmare, s-a pus intrebarea: va fi
adoptat procesorul de generali a a 12-a in locul seriei
similare de generafie a 1 1-a? Va rugam s[ rdspunde]i
cu -da- sau -nu-

Expunerea succintl a rlspunsului Rugdm sd propuneli in oferta Dvs. bunuri care

corespund cerinlelor solicitate la pct. 8 din Anunlul
de Participare. Menliondm cd din generalia de

procesoare indicate de Dvs. sunt mai multe modele
care intrunesc solicitdrile Autoritdtii Contractante.

Data transmiterii 25 mai2022,15:56
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Rezumatul modifi clrilor Caietul de sarcini a fost modificat in bazaintreblrilor
parvenite pe platforma MTender pentru pozilia l.I
Computer de birou tip All-in-One Ei anume:

1. A fost modificat paramentul Procesor: din

"minim 2.3 GHz" in "frecvenfa de bazd (B ase

Frequency) minim 2.3 GHz";i a fost omisd
limita: "al doilea trimestru".
A fost modificat paramentul Porturi: din
"minim 3xUSB 3.2" in 'ominim 3xUSB min.
3.0 Type-A".
A fost modificat paramentul Camera-web:
din "Full HD'o in "minim HD 720p".
A fost modificat paramentul Video
Conector: din "Minim lxDP sau lxHDMI"
in "leqire minim lxDP-out sau IxHDMI-out
(pentru monitor extern)".
A fost modificat paramentul Sistem de
operare: din "Windows l0 Pro 64bit pre-
instalat" in "Windows minim versiunea 10

Pro 64bit, pre-instalat".

3.

4.

5.

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

SIARSAP M-Tender, 24.05.2022 (oru l6:03)

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

findicali numdrul de zile/

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

5. P0nI la termenul-limitl (data L0 iunie 2022, ora 05:03), a depus oferta 3 ofertan{i:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. ''ACCENT TEHNO'' SRL 1002600037469 OI-EG SAVCENCO
2. ''BTS PRO'' SRL

l 00860006 l s6s
ALEXANDR SUVOROV
IRINA VOLOCIUC

3. ,'FORS-COMPUTER'' SRL 1 0026000083 l 5 IGORI IASIKO

Denumire document

Denumirea operatorului economic

''ACCENT
TEHNO'' SRL

''BTS
PRO'' SRL

''FORS-
COMPUTER''

SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezental prezentat

Propunerea financiard prezentat prezental

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezenlal prezenlal

DUAE prezenlal prezenlal

s lll



Denumire document

Denumirea operatorului economic

''ACCENT
TEHNO'' SRL

''BTS
PRO'' SRL

''FORS-
COMPUTER''

SRL

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

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

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este

stabilit
prezentat prezentat

Indeplinirea obligafiilor de platd a impozitelor, taxelor
qi contribuliilor de asigurdri sociale, in conformitate cu
prevederile lesale in visoare RM

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezental prezental

Raportul financiar - ultimul (pentru ultimul an, aprobat
de cdtre Directia Generali pentru Statisticd)

prezentat prezentat

Declara{ie privind lista principalelor livrdri efectuate in
ultimii 3 ani de activitate

prezentat prezentat

Valoarea minimd a unui contract individual indeplinit
pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate

prezental prezentat

Existenfa unui Centru de deservire autorizat ]n RM
pentru bunurile oferite

prezentat prezentat

Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificatd prin referire la specificalii sau

standard relevante
prezentat prezental

Prezentarca de dovezi privind dreptul de a livra bunuri prezental prezenlal

Declaralie prin care se va confirma cd producdtorul/
distribuitorul de echipamente electrice Ei electronice
(EEE) este inclus in Lista producdtorilor de produse
supuse reglementdrilor de responsabilitate extinsd a
producdtorilor (cu indicarea nr. de inregistrare din
,,Lista produc6torilor")

prezentat prezenlal

Declaralie privind confirmarea identitatii beneficiarilor
efectivi qi neincadrarea acestora in situalia condamnirii
pentru participarea la activitali ale unei organizalii sau
grupdri criminale, pentru coruplie, fraudd qi/sau spdlare
de bani

prezenl al prezentat

Garan!
(inclus

a de bund execulie - 50 din valoarea tolald
v TVA) a Contractului

prezenlat prezentat

(ln/ormayia privind denuntireq docuntentelor prezentate se ya indicq in confbrmitale cu cerinlele din doctrmentalia de

alribuire;ise va consemnq prin; prezental, neprezenlul, ttu corespunde (in cazul cand documentul a.fo,st prezenlal, dar nu
corespunde cerinlelor de cal i/icare))
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

LOT 1

Computer de

birou tip All-
in-One

,,ACCENT

TEHNO'' SRL
1.333.080,00

84 bucdli

+ +

''BTS PRO'' SRL 1.339.380,00

''FORS-
COMPUTER''
SRL

1.448.983,10

LOT 2
Consumabile
pentru
imprimante

''BTS PRO'' SRL 23.915,00

Cartug- 2

set,

Cerneald- 1

set

+ +

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre\ul oferteifinale
(lnformalia privind "Corespundereq cu cerinlele de calificare" Si "Corespundereq cu specificaliile tehnice" , se va

consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de

sclzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informatia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

20,06.2022 ''ACCENT ]'EHNO"
SRL

Prin scrisoarea nr. 03/3-980 din
20.06.2022 au fost solicitate
prezentarea documentelor:

- Dovada inregistr[rii persoanei
juridice;

- Certificat de efectuare sistematicd
a pl[1ii impozitelor, contribufiilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal-
valabil la data deschiderii ofertelor;

- Certificat de atribuire a contului
bancar;

- Raporlul financiar;
- Declaralie privind lista
principalelor livrdri efectuate in
ultimii 3 ani de activitate;

- Valoarea minima a unui contract
individual indeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani de activitate;
- Existenfa unui Centru de

deservire autortzat in I{M pentru
bunurile of-erite;

- Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
identificatd prin referire la
specifi ca[ii sau standard relevante;

La data 22.06.2022
ofertantul a transmis
prin e-rnail documentele
solicitate.
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Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

- Prezentarea de dovezi privind
dreptul de a livra bunuri
(MAF/DAF);
- Declaralie prin care se va
confirma cf, producdtorul/
distribuitorul de echipamente
electrice qi electronice (EEE) este

inclus in Lista producdtorilor de

produse supuse reglementdrilor de

responsabilitate extinsd a

produc[torilor (cu indicarea nr. de

inregistrare din ,,Lista
producdtorilor").

20.06.2022 ''BTS PRO'' SRL Prin scrisoarea nr. 03/3-981 din
20.06.2022 au fost solicitate
pt ezentar e a do cumente I o r :

- Dovada inregistrdrii persoanei
juridice;
- Certificat de atribuire a contului
bancar;

- Raportul financiar;
- Valoarea minirnd a unui contract
individual indeplinit pe parcursul
ultimilor 3 ani de activitate;

- Existenfa unui Centru de

deservire autorizat in RM pentru
bunurile oferite;

- Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
identificatd prin referire la
specifi catii sau standard relevante.

La data 20.06.2022
ofertantul a transmis
prin e-mail documentele
solicitate.

30.06.2022 ''ACCENT TEHNO''
SRL

Prin scrisoarea nr, 03/3-1045 din
30.06,2022 au fost solicitate
formularele oferta tehnicd qi oferta
de pre! conform Anexelor 22 Si 23

din Documentatia Standard.

La data 01.07.2022
oferlantul a transmis
prin e-mail documentele
solicitate.

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

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cErii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicaliJ
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut I
Cel rnai bun raport calitate-pre! r
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul proceclurii de atribuire ,sunl aplicate mai multe crilerii de utribuire, .\e vor
indica toate crileriile de atribuire aplicale ;i denumireq loturilor c(brente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu se splicd.

(Se va completa pentru loturile care au.fbst atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

,sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se splicd.

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizi]'Je publicd/acordului-cadru :

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
masura

Pre{ul
unitar

(fIrI TVA)

Pre{ul total
(rIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

LOT 1 Computer de birou tip All-in-One

1.7 Cctmputer de

birou tip All-in-
One

''ACCENT TEHNO''
SRL

84 bucdli 15,870.00 1,333,080.00 1,333,080.00

LOT 2 Consumabile pentru imprimunte
2.1 CartuS color
pentru
imprimantd HP
Color Laserlet
Pro MFP
M280nw

''BTS PRO'' SRL 2 seturi 11,382.50 22,165.00 22,7 65.00
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
masura

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

2.2 Cerneald
penlru
imprimanlii
Epson L805

1 set 1,1 50.00 1 ,150.00 1,150,00

*TVA=0,00 lei conform HG nr. 340 din 03.06.2020 pct.293136 (8121139012987), prin care au fost aduse modificdri
Hot[rArii Guvernului nr.246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare afacililiililorfiscale Si vamale aferente

realizdrii proiectelor de asistenld tehnicir Si investilionald in derulare, care cad sub incidenla trotatelor internalionale la
care Republica Moldova este pqrte.

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.
Argumentare:

77 ahn. _ lit _

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

(lnformareu operutorilor econonlici intplicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru penlru achizilii se realizeazd tn conformitale cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizi!iile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta{i termenul de aEteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teplare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

''ACCENT TEHNO'' SRL
''BTS PRO'' SRL
''FORS.COMPUTER'' SRL

08.07.2022 SIA RSAP,

E-mail (Suisoare nr. 03/3-
1078 din 08.07.2022).

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

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
n-riiloace electronice gi/sau fax r
tr 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalf, sau mai mare decdt pragurile
previzute la afi.2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr 1 I zile in cazul transmiterii con-runicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice gi/sau fax n
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Denumirea

operatorulu
i

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV Valoarea contractului Termen

de

valabilitat
eal

contractul
ui/

acordului-
cadru

fdrl TVA
inclusiv
TVA

''ACCENT

TEHNO" SRL

Intreprindere

cu capital

autohton

12 22.07.2022 302 I 3300-8 1.333.080,0( L333.080,00 31.12.2022

"BTS PRO''

SRL

Intrepr indere

cu capital

autohton

l3 22.07.2022
30125100-2

30192ll2-9
23.915.00 23.915,00 31.12.2022

I 7. Contractul de achizi[iel aco rdul-cadru incheiat:

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )t precum ;i cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionate.

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

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

('t(z

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

(DA/rVU)

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

(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scdzul a
Coslul cel mai scdzut a
Cel ruai bun raport calitale-preS t
Cel mai bun raporl calitule-cost r:

f:i':rbv

ffi
z1ra6*^o'eio+y'

r r^\":y

,#1
o5- d/.r;' W

i1*.m

V,i

(Ntrnte, Prenume) (Semndtura)
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DAREA DE SEAMA
privind rezolufiunea Contractului de achizi{ii publice

Nr. 48/DS/22 din 19.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

Tipul contractului de achizifie Bunuri n
Servicii o
Lucrdri r

Denumirea autoritlfii contractante Institufia Publicl ,,Centrul de Tehnologii
Informationale in Finante"

Localitate Mun. Chisiniu
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin TInase nr.7
Num5r de telefon 022-26-28-73
Numir de fax 022-24-37-15
E-mail ctif@ctif.eov.md
Adresa de internet ctif.sov.md
Persoana de contact Ina Caba-Bradu

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri alicitayie deschisd
rAltele: flndicatil

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

Bunuri a Servicii o Lucr6ri n

0biectul achizitiei, Servicii de tiplrire a formularelor tipizate de
declaratie vamali in detaliu pentru anul2022

Cod CPV CPV: 79800000-2 - Servicii tipografice qi servicii
conexe

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

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

Nr: MTender ID
ocds-b3wdp I -MD- I 637 072127 I 43

Data public{rii: 1 6. I 1. 2 0 2 I
Platforma de achizitii publice utilizatil a achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.md

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

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
h ttp s : //www. ct ifi,s ov. md/ac h izitii- o u b lic e

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:02.11.2021
Link-ul: BAP nr.85

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
alicitatie electronicd aCataloe electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
lSurse externe; rAlte surse: fsurse propriil

Valoarea estimatl ]ei, fard TVA) 361 000,00

III. Date cu privire la contractul de achizifie:



0biectul de achizifie Servicii de tiplrire a formularelor tipizate de
declaratii vamale

Cod CPV 79800000-2

Data deciziei de atribuire a contractului Nr. 82tDl202l din 17.12.2021
Operatorului economic ciqtigltor I.S. ,,Combinatul Poligrafic din Chiqiniu"

IDNO 1002600002449
Date de contact ale operatorului economic mun. Chisinau, str. P. Movili,35

Nr. contract de achizi{ie nr.02lLP12022

Data contract de achizifie 03.01.2022

Valoarea contractului de achizi{ie 430992,00 MDL

Termen de valabilitate 03.01.22 - 31.12.22

Termen de execufie pe parcursul anului 2022

Tipul modificlrilor operate Micqorarea valorii contractului
Maj orarea valorii contractului
Rezolutiunea contractului n
Altele: findicatil

tr

tr

Temeiul juridic - pct. 17.5 din Contractul nr.02/LP/22 din 03.01.22,
- art. 1084 Cod Civil RM,
- pct(l) din Recomanddrile Ministerului de Finanle
nr.13-09/94 din 14.04.2022 ,,Cu privire la executarea
contractelor de achizilii publice tn contextul
vo latilitdtii Dret urilor "

Valoarea modificlrilor t ---"-
Informa{ii privind creqterea prefului in
urma modificlrii

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-cadrul
Nu se aplici o

Modificarea anterioaril a contractului
de achizifie publicl/acordului-cadru

Nun
Dar
[Dacd da, indicali toate modificdrile operate anterior Si
valoarea acestoral

Alte informatii relevante

IV. Date cu privire la modificlrile contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dup[ modificare (natura qi amploarea lucririlor, natura
qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea seniciilor):

Urmare a procedurii de achizitie au fost procurate urmdtoarele servicii:
Denumirea lotului Operatorul

economic
desemnat
cistietrtor

Cantitatea Pre{ul unitar
fIrI TVA

lei

Preful total
ftrrtr TVA

lei

Preful total
cu TVA

lei

Servicii de tipdrire a

fornulurelor tipizute de
declardii vumole

I.S. ,,Combinatul
Poligrafic din

Chi$intru"

410000 seturi 0,876 359160,00 430992,00

VI. Descrierea circumstan{elor care au flcut necesari modificarea:
La data de 10.06.2022 prin scrisoarea nr.24l i.S. .,Combinatul Poligra.fic tlin Chifindu" ovtnd

calitatea de ,,Producdtor" in contractul de achizitie nr.02/LP/2022 incheiat la data de 03.01.2022
solicitd rezolutiunea contractului invocdnd motivul cresterii considerabile a costurilor de producere
urmarea a scumpirilor ce au avut loc la energia electricd si la materia primd..



La data de 16.06.2022 prin scrisoarea nr.29/1685 grupul de luuu pentru achizilii rqfuzd
rezoluliunea contractului din motivul neprezentdrii de acte justi.ficative precum cd executarea
contractului a devenit extrem de oneroasd.

La data de 20.06. Poli din Chisindu" solic
repetat rezolutiunea contractului nr.02/LP/22. ata{dnd la scrisoare copia unei.fqcturi $i a o.fertei de la
furnizorul de materie primd.

La data de 22.06.2022 a avut loc o sedintd a.factorilor de decizie din cadrul I.P. ,,CTIF" si I.S.

,,Combinatul Poliqrqfic din Chisindu" tn scopul identi.ficdrii de solutii pentru redresarea situatiei
creqte.

La data de 27.06.2022 i.S. ,,Combinatul Poligrafic din Chisindu" se adreseazd a treia oard cu

solicitarea de rezolutiune. informdnd cd a executat ultima comandd de tipdrire q.formularelor tipizate

de declaratii vamale si executarea ulterioard a contractului nu mai este posibild.

VIII. Motivele/argumentele modificlrii contractului de achrzilielacordului-cadru:
Din cauza schimbdrilor exceplionale a circumstontelor $i anume: majorarea considerabild

a costurilor de oroducere urmare a scumpirii costurilor la energia electricd, scumpirea costului la
materia primd ca urmare a a-fectdrii lanlului de aorovizionare cauzat de rdzboiul din Ucraina, , a

't attt de oneroasd , inc
tne tn sarclna din

V[I. Rezultatele examinlrii:

in rezultatul examindrii solicitSrilor repetate de rezoluliune a contractului de achizilie public6, grupul

de lucru a decis: incheierea Acordului privind rezoluliunea de comun acord al contractului
nr.02lLPl22incheiatladata de 03.01 .2022, incepdnd cu data de 19.07.2022.

ln rezultatul incheierii acordului de rezolufiune, modificdri ale contractului se prezintd astfel:

Denumirea lotului Productrtorul Cantitatea
totalS

contractattr

Cantitatea
executattr
la data de
14.07.2022

Suma totall
contractati

MDL

Suma
executatl

MDL

Servicii de tipdrire a

formularelor tipizute de

decluralii vamale

i.S. ,,Combinatul
Poligrafic din

Chisin6u"
410000 set

162000 set
(40%)

430992,00
170294,40

(40%)

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton

Nr. gi data acordului
adifional

Valoarea modifictrrilor (dup6 caz)

FIri TVA Inclusiv TVA

I.S. ,,Combinatul
Poligrafic din

Chi$intru"
capital autohton nr.1 19.07.2022 217248,00 260697,60

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desldEurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor tn vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru
:l\
a I'
?o
I3
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DAREA DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizifie
la рrосеdчrа de achizilii in regim de urgen{б

Negocierea fйrй publicarea рrеаlаЬilй а unui anunf de participare

Nr.53/DS/22 diп 20.07 .2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Iпstitulia Publicd ,,Сепtrul de Теhпоlо,
Iцfоrmа|iопаlе tп Fiпап|е"

Localitate muп, Сlli;iпiiu
IDNo l005600036924
Adresa str, С. Тйпаsе,7
Numйr de telefon 022-2б-28-73
Nчmйr de fax 022-24-37-I5
E-mail oficial ctiJ@ptiJ,gov.md
Adresa de internet ctif,gov.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепLlmе, tеlеfоп,
e-mail)

Iпа Caba-Bradu, 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 рrосеdчrii de atribuire aplicate Negocierea fdrd publicare а апаi апuп| de
participare

Procedura de achizi{ie rереtаti (dupd caz) Nr.,MTender lD
tl g cl s - l; З_ц,*c.,Lp |_;Д].D.: "Lý}J _Qn J2JJ !)

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdrч

вuпuri а servicii l Lucrdri п

Obiectul achizi{iei Servicii de tipdrire а formularelor tipizate de
declaralii vаmаlе iп detaliu

Cod СРV
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita1ia deschbd)

iп temeial art, 56 аliп.(I) lit. Ь) al Legii пr.Ilt
priviпd achiziliile publice, afost utilizatd Procedard
de пegocierefdrd publicarea апuп|ului de participare
diп armdtoarele mоtivе: Rеzоlu|iuпеа coпtractului
de achizi|ie пr.02/LР/2022 diп 03.0].2022
tпcheiat сu i,S. ,,СоmЬiпаtut Potigrafic diп
Сhisiпdu" tпregistrat la АДР рriп Decizia пr.
82/D/2 ] diп 17,12,202 ] ; Darea de sеаmd
пr,82/DS/21 diп 03.01.2022, Дпuп| de atribuire
пr.83/А/21 publicat iп ВАР пr,9 diп 04.02,2022, ;i
iпtru as i gur ar е а с о пtiпuit d|ii pr о с е s е l or asumat е

- asigurarea пеtпtrеruрtd сu declaralii vаmаlе а
ageп|ilor есопоmiсi solicitaп|i, iп coпformitate cu
pct,1 lit, d) diп recomaпddrile Мiп. Fiп пr.]3-
09/94 diп 14.04,2022 репtru perioada песеsаrd
desJdsurdrii uпеi alte proceduri de achizi|ie de tip
licita|ie deschisd, se recurge la procedura de
пеgосiеrе Jdrd publicare.

1



Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп
с adr ul р or t alului guv er паm е пt al
yyl1,1l,. плt е п de r, gоу, m d)

Nr:
Link-ul:

Data рuЬliсйrii:
platforma de achizitii publice utilizati п achizitii.md; п e-licitatie.md; п 1ptender.md
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici;i instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

вАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicб пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: fsurse proprii|

Yаlоаrеа estimati aei, fard ТVД) 110 000,00

3. Invita{ii de participare in rеgim de urgеп{й au fost trimise operatori economici саrе anterior
au mai tiрйrit fоrmulаrе de declara{ii vamale:

1. lS. ,,Tipografia Сепtrаld"

2. i.S. ,,СоmЬiпаtul Poligrafic diп Сhi;iпdu"

_r.,S.Л.r.,, BaEtiпa-Rddog"

4. S.R,L. ,,Nova Imprim"

5, ,S.Л.r. ,,Tipografia Sirius"

б.,S.Л.r.,,Меtrоmра;"

Сеriп!еlе de bazd iпаiпtаtе cdtre poteпlialii ofertaпli aufost: Dеliпеrеа hirtiei iп stoc ;i tеrmепul de

executare mахim ] 0 zile diп data primirii соmепzii scrise.

4. Рffпй la termenul_limitй (data 18.07. 2022, оrа 10:00), prin e-mail аu fost depus urm5tоаrеlе
oferte:

Nr. Dепчmirеа operatorului economic Pre{ul реr set cu
тчА теrmеп de ехесutаrе

1 i.S.,,Tipografi а Centra16" 4,80lei 15-30 zile

2 i.S.,,Combinatul Poligrafic din Chiqinйu" 3,18 lei рiпй la 7 zile

J S.R. L.,,Baqtina-Rбdog" 2,436 |еi pin6la 7 zi|e

4 S.R.L. ,,Nоча Imprim" 1,88 lei рiпб la 8 zile

5 S.R.L.,,Tipografi а Sirius" 2,88 lei рiпЁ 1а 7 zilе

6 S.R.L. ,,MetIompag" 2,З5 |ei рiпй 1а 7 zilre



5. i., urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire
Negocierea fЙrЙ publicarea prealabilf, а uпui апuп{ de participare ý_а decis: ДtriЬuirеа
contractului de achйi{ie publicй ореrаtоrцlчi economic се а оfеrtаt pre{ul cel mai mic.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

6. Grupul de luсrч а respectat tеrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului de:

Noti* la calcularea tеrmепului de asteptare s-afdcat az de preyederile art. 32 аliп, (3) lit, а)

1,6. Contractele de achizifie incheiate:

1,7. Anularea procedurii de achizifie рчЬliсй:

In temeiul art. 71 alin. lit

Denumirea lotului Denumirea
ореrаtоrului

economic

Cantitate 9i
unitate de
mйsuri

Рrе{чl unitar
(frrй ТVА)

Рrе{чl totaI
(f5rб ТУА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Seryicii de tipdrire а
formularelor tipizale de
declara|iilor уаmаlе tп

detaliu de tip ] В

S.R.L.,,Nova
Imprim"

50б50 set 1,56б 7935|,66 95222,00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
I.S.,,Tipografia Сепtrаlй" 20.07.2022 e-mail
I.S. ,,Combinatul Poligrafic din Chisinйu" 20.07,2022 e-mail
S.R.L.,,Baqtina-Rёdog" 20.07.2022 e-mail
S.R.L. ,,Nova Imрrim" 20.07.2022 е-mа
S.R.L.,,Tipografia Sirius" 20.07.2022 е-mа
S.R.L. ,,Metl,ompas" 20.07.2022 e-mail

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai miсё decбt pragurile prevйzute 1а art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

П б zile din momentul transmiterii соmuпiсйrii рriп
SIA RSAP
П 11 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

In cazul in care чаlоаrеа estimatё а contractului este
еgаlё sau mai mаrе dec0t pragurile prevёzute 1а art.
2 а|iп. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

есопоmiс, (IDNO)

Numirul
contractului

Data
contractului

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtuIui теrmепul de
valalrilitate а
contractuIuifбri ТVА сu ТYА

lei MD
1

SRL,,NovA-
IMPRIM" nr.94lMP/20 20,07.2020 09l0000_0 79з5|,66 95222,00 з0.09.2022



Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lасru dесlаrй сd tеrmепul de a;teptate репtru iпcheierea
coпtractuluilcoпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсеРrtпd cazurile рrеvdzаtе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum;i сйtп cazal dерuпеrii contestaliilot, acestea aafost
ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra репtru achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfd;uriirii
procedurii de achizilie, fapt репtrа care роаrtd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

сопdчсйtоrul репtru achizi{ii:

м
(Nume, Prenume)

4



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr._ldin 26.07.2022

l. Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante Primaria Cobusca Veche
Localitate Cobusca Veche
IDNO 10076010090s9
Adresa r.Anenii Noi, s.Cobusca Veche, str. Stefan cel Mare
Numir de telefon 0685s5 1 s9
Numir de fax 026535255
E-mail oficial p_cobusca veche@,mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Perju Laurentiu, 068555159,
p cobusca veche@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
nAltele: flndica{iJ

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

Bunuri n Servicii n Lucrdri V

Obiectul achizi{iei
Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea
de240m din s.Cobusca Veche (cimitir)

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia
deschisd)

Conform legislatiei

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

Nr: ocds-b3wdp I -M D- | 657 625 1 72625
Link-ul:
I achizitii.md/rolpublic ltender l2l 0 5987 9 llotl 1 | 587 89 4 I
Data publicdrii: 1 3.07.2022

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

Procedura a.fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoritifii contractante

nDa nNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:

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

Data:
Link-ul:

Tehnici ;i instrumente specifice de
atribuire
/1(dupa caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitrie
nLicitalie electronicd nCatalog electronic

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



Valoarea estimatil (le i, TV. 310275,24

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rdspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare 6upd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

TermenJimiti de depunere qi deschidere a

ofertelor nrelunsit (duod caz)
flndicali numdrul de zileJ

5. Pf,ni Ia termenul-limiti (data 25.08.2022, ora09:00), au depus oferta _1_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL "Intelhome" 1020600038590 Dragoman Ion

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
oolntelhom

e"

Operator
economic 2

Operator
economic

a
J

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Proounerea tehnicd prezentat

Proounerea financiard Drezentol
DUAE Drezental
Garanfia pentru ofertd
6upd caz)

Se

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

Formularul Standard al Documentului Unic de
Achiitii European

prezentat

Anexa nr.7 prezentat

Anexa nr. 8 Drezentot
Documentatia de deviz Drezentat

Declarafie privind dot[rile specifice, utilajul qi

echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdt oat e a contractului

prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate propus
pentru indeplinirea contractului

prezentat



Certificatul de atestare tehnico-profesional d a
dirigintelui de santier

prezentqt

Certificat/ decizie de inregistrare a intreprinderii/
Extras din Registrul de Stat al persoanelor iuridice.

prezentat

Certificat privind lipsa sau existenla datoriilor la
Bugetul Public Nafional, eliberat de Inspectoratul
Fiscal

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de
banca defindtoare

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din
documentolia de atribuire Ei se va consemna prin: prepntat, neprezentut, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespundereo cu cerinlele de calificore" ;i "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-
a solicitat:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de mEsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lucrari de
amenajare

^ caii de
acces cu
lungimea
de 240m
din
s.Cobusca
Veche
(eimitir)

SRL "Intelhome" 310275,24 proiect +

Data
solrcrtaru

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi c[rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile V
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

cel mai bun raport calitate-

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13; Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economtc

Cantitate Ei
unitate de
masura

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de amenajare
a caii de acces cu
lungimea de 240m din
s.Cobusca Veche
(cimitir)

SRL
o'Intelhome"

I 310275,24 310275,24 372330,29

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere



(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de qtribuire despre deciziile grupului delygru nentru ochizilii se realizeazd tn ionfoimitite cu prevederile art. 3I ai Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul dg a;teytare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conJbrmitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al itepublicii
Moldova).

1 7. Co ntractul de achizi{ie / acord u l-cad ru incheiat :

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura-de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aifost iplicate criterii de durabilitatd:

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatdiiontractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
al!n. p) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

J6zileincazultra@
mijloace electronice ;i/sau fax n
fl 1 1 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

rn cazut tn care valoarea estrmatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 20 1 5 privind achiziliile publice

n 1 I zile in cazultransmiteiiiiomunicariffi
mijloace electronice qi/sau fax n ,'

J 16 zile in cazul netranffi
prin mijloace electronice qi/sau fax n

Denumirea
operatorulu

I
economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixVasocier
el

Cu capital
striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadru

SRL
o'Intelhom"

Cu
capital

autohton

30 26.07.20
22

4szQ9
000-g

310275,24 372330,29 3r.12.2022

eu f11t aplicate criterii pentru achizifii pubtice durabile (achizifii
verzi)?

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

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

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)



/

Prin prezenta dore ( t:"ry, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare penfiu tncheiereacontractului/contractelor indicate aiost 
ry-spectat 

(excepfind cazurile prevdzute'Ai art 32 alin. p) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privina aifuhue'publice 1, pri"i* {! cd t1 cas,ul depunerii contesta(iilor gi/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au jost examinate gi solu(ionate.

Prin preienta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmfi corectitudinea aesyagr;drri proceduriide achizilie,fapt pentru 
"or" 

po*td rdspundeie ,o"7o*f,iiru*raor bgare tn vigoare.

Conducitoml grupului de lucru pe"tf achizifii:

-f*{" 
%-*-r.**l-























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

'/ de anulare a procedurii de atribuire

Nr.6 din 28.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

tr

U

tr

l.

)

de

1

Denumirea autoritilii contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari,,
Localitate Or.Soroca
IDNO 1003607150209
Adresa Or.Soroca str.M.Koedlniceanu 1

Numlr de telefon 0-230-2-32-24
Numir de fax 0-230-2-37-41
E-mait srsoroca(@ms.md
Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md
Persoana de contact Chiro$ca Evghenii

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Tipul obiectului contractului de
achizifie/acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achizitie Achizi{ionarea combustibilelor (pele.ti)
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitafia
deschisd sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
pr o c edur ii de atr ib uir e )

Nr:21060041

eadr:b3tdpl -MDJ657 8 63 5 570 1 9
Data 9i ora deschiderii ofertelor Data:27.07.2022 | Ora:09:00
Anun! de intenfie publicat in BAP Dar

Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicatin BAP/
lnvitalia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicirii/
transmiterii:

Tehnici gi instrumente specifice de
atribuire

Nua acord-cadrun
,/ sistem dinamic de achizilie n

licitalie electronicdo
catalog electronicn

Sursa de finanfare
Buget de stat n

'/ Buget CNAM r
Buget CNAS n
Surse externe I
Alte surse: [indicafiJ

Valoarea estimatl (ei, /drd TVA) 210 000lei



4.

penumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

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

Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va?ompleta in cazul tn care aufost operate modificdri)

Pini la termenul-limitd (data 27,07.2022, ora 09:00), a fost depusi o oferti:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociafii/administrato rii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 27 .07 .2022 ora 09:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

(Informafia privind documentele prezentate se ya consemna prin: ,,+,@
cazul neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

10. Modalitatea de evaluare:

I

f,.

6.

8.

9.

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nun lDan

Re?umatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Transmise operatorilor economici
inregistrali

Data:

Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit

Nun
Da n Cu zile

Denumirea
operatorilor
economrcl

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanlia pentru
oferti

(dupd caz)

,/ Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate ! Pentru toate loturile n

Alte limitiri privind numdrul de loturi care
pot fi atribuite aceluia5i ofertant

2



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

,/ iiieful cel mai scdzut
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pret D

cel mai bun raport calitate-cost tr

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. Informalia privind ofertele depuse:
13.

(Informafta privind corespunderea Oi cu specificaliile tehnice se va indicq prin: ,, r " in cazul
coresptmderii gi prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii
(se completeazd in cazul tn care specificafiile tehnice ale unui OE nu corespund cerinlelor
stabilite tn documentafia de qtribuire, cu expunerea neconformitdfii)

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

Nr. lot Denumirea lotului

Operatori economici

I

3E
I e)'n.- >=
Eb8
-a-

AE€
!,F

o

Q

F
6
r€

I

!\

oo*8
a'=
k=

o
r)

Denumirea factorului de evaluare gi
ponderea fiec[rui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:



(se va completa tabelul de mai jos in cazul oplicdrii licitafiei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul I Prelul frri TVA/noile

valori
Prelul frrI TVA /noile

valori
Operatorul economic I
Operatorul economic 2

Lotul n Prelul frri TVA /noile
valori

Prelul fhri TVA /noile
valori

Operatorul economic I

Operatorul economic 2

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

16.
T7,

18. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei 9i/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului
anormal de sc5zut) cerinlelor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

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

20.

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Prelul ofertei firi
TVA/Punctaiul acumulat

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informalia
solicitatl

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

Denumirea
operatorului

economic

se indici documentele confirmative privind serectia gi 
""rif*"r."OE conform documentaliei de atribuire (inclusiv DUAE)
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Ofertanlii respingi/descalifi cali:



Denumirea operatorului economici Motivul respinserii/descalifi clrii

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

21. in u.ma examiniri gi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, inbaza deciziei grupului de lucru nr.6 din 28 iulie 2022s-a decis anularea
procedurii de achizilie publici/acordului-cadru:

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

Denumirea oneratorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Noti* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despri
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

deciziile
al Legii

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

24.
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
comuniclrii prin mijloace electronice gilsau
fax

tr 11 zile in cazul
netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax

In cazul in care valoarea
estimati a contractului este egali sau mai
mare decAt pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iutie 2015
privind achizifiile publice

* n 11 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice gi/sau
fax

tr 16 zile in cazul
netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de afleptare, se efectueazd in conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, gi implicit,

d

t

.,nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULU IV Capitolul
art. 261 (I), 264 (4) 5i 265.

I)enumirea lotului



Contracirl de achizi{ie incheiat:

32. Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeiul art.7l alin.l) lit a) nu a fost depusS nici o ofertd din Legea Nr.l31 din 03.07.2015

privind achizifiile publice , membrii grupului de lucru au decis de a anula Achizi{ionarea

combustibilelor (pele!i) qi a anunla repetat procedura de achizifie.

Arsumentare:

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

tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute

de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum $ cd

in caZul depunerii contestafi.ilor, flceastea aufost examinate $ solufionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea

desfdgurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform

prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

A.Rusnac
(Nume, Prenume)

.l
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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             .    
 
Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sărătenii Vechi 
Localitate Sărătenii Vechi 
IDNO 1007601006276 
Adresa MD5830, comuna Sărătenii Vechi, rl Teleneşti 
Număr de telefon 068950208, 025873236 
Număr de fax  
E-mail oficial  primariasarateniivechi@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cupcea Veronica, 068950208 

 
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 împietruire a drumului (variantă albă) 
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-1656063740329 

 
Link-ul: 
Data publicării:30.06.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656063740329
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Sursa de finanțare 
 Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget 

CNAS; □Surse externe; □Alte surse: 
[Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
 

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  

 
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] 

 
Până la termenul-limită (data 09.07.2022_, ora_14_: 55___), au depus oferta _4_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL,,Izvorul din Piatră” 1015609001285 Cheptene Alexandru 
2. SRL,,Amon -Trade” 1016606003300 Cucerenco Anatolie 
3. SRL,,Invest- Tehtrans” 1018600050133 Prinos Ecaterina 
4. SRL,,Tower Cons” 1018600009201 Ţurcanu Liviu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL,,Izvorul 
din Piatră” 

SRL,,Amon -
Trade” 

SRL,,Invest- 
Tehtrans” 

SRL,,Tower 
Cons” 

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) 

nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

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

Certificat de 
înregistrare/extras din 
registru de stat a 
întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Formularul F.12 
declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista de utilaj şi 
echipament necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informaţiei generală 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Neimplicarea în 
practici frauduloase şi 
de corupere 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Neîncadrarea în 
situaţii ce determină 
excluderea de la 
procedura de atribuire 
(art..18 Legea 131 din 
03.07.2015). 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Graficul executării 
lucrărilor F3.3 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de la 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

 
Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL,,Izvorul din 

Piatră” 
893 968.16 m.l corespunde corespunde 

SRL,,Amon -Trade” 923 413.13 m.l corespunde corespunde 
 SRL,,Invest- 

Tehtrans” 
973 278.0 m.l corespunde corespunde 

 SRL,,Tower Cons” 1151301.77 m.l corespunde corespunde 
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL,,Amon -Trade” Preţ mai ridicat 
SRL,,Invest- Tehtrans” Preţ mai ridicat 
SRL,,Tower Cons” Preţ mai ridicat 

 
 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: _este doar un singur lot_______                 

Criteriul de atribuire aplicat: 
 Preţul cel mai scăzut                         

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

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

 
Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 
Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
împietruire a 
drumului 

SRL,,Izvorul 
din Piatră” 

Metri liniari  893968,16 1072761,79 

 
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,,Izvorul din Piatră” 13.07.2022 SIA RSAP, 
izvorul.drumuri@gmail.com 

SRL,,Amon -Trade” 13.07.2022 info@amt.md 
SRL,,Invest- Tehtrans” 13.07.2022 investtehtrans@gmail.com 
SRL,,Tower Cons” 13.07.2022 towercons@mail.ru 

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

 
Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 
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SRL,,IZV
ORUL 
DIN 
PIATRĂ 

Capital 
autohto

n 

 nr.39 
din 
25.07.2
022 

45200
000-9 

89696
8,16 

107276
1,79 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)? (DA/NU) ___nu____ 

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

_1072761,79 lei_________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul 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: 

 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. 



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice   □

Nr. 1 din 19.07.2022.   

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria Cociulia , raionul Cantemir
Localitate satul Cociulia, raionul Cantemir
IDNO 1007601004825
Adresa satul Cociulia, raionul Cantemir
Număr de telefon 027365228
Număr de fax 027365715
E-mail oficial cociulia_secretar@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Putregai  Vladimir,  primar   060381252,
068270833

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

Obiectul achiziției Materiale  de construcţii şi articole conexe
Cod CPV 44100000-1
Expunerea  motivului/temeiului  privind
alegerea  procedurii  de  atribuire  (în  cazul
aplicării  altor  proceduri  decât  licitația
deschisă)
Procedura  de  atribuire  (se  va  indica  din
cadrul  portalului  guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1655705056885-EV-
1655707950911
Data publicării:

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

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

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

ocds-b3wdp1-MD-1655705056885 
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) 870000,0

Clarificări privind documentația de atribuire: 

1



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

Data solicitării clarificărilor 04.07.2022
Denumirea operatorului economic SRL CONFINTUR
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

- confirmarea  că   oferta  este  pentru
Pavaj  vibropresat   cărămidă
200x100x80  mm  gri  cantitatea  de
2300 m2.

-  motivul privind   oferta  anormal de
scăzu

Expunerea succintă a răspunsului  sa confirmat mărimea pavajului  200x100x80 mm
- prețul stabilit în ofertă se confirmă

Data transmiterii 07.07..2022

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]

Până la termenul-limită (data 30 iunie 2022, ora 10:00 ), au depus oferta _3__ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1 CONFINTUR SRL 1005603006667 Bujac Mihail
2 II Turcan Svetlana 

3 Compania Termosistem

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CONFINTUR 
SRL

II Turcan Svetlana Compania Termosistem

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

Oferta prezentat
DUAE prezentat
Garanția pentru ofertă prezentat

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

Certificatul de 
înregistrare a 
întreprinderi

prezentat

Certificat de calitate prezentat
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Certificvat de lipsa 
datoriilor

prezentat

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prețul
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate
și unitate

de măsură

Corespunderea
cu cerințele de

calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Lot 1 CONFINTUR SRL 636,333.33 2300  m2-

pavaj
900  m
bordură  de
drum

+ +

II Turcan Svetlana 764,916.67 2300  m2-
pavaj
900  m
bordură  de
drum

Compania 

Termosistem

838,000.00 2300  m2-
pavaj
900  m
bordură  de
drum

* 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

04.07.2022 CONFINTUR SRL confirmarea  că
oferta  este  pentru
Pavaj  vibropresat
cărămidă
200x100x80 mm gri
cantitatea  de  2300
m2.
motivul  privind
oferta   anormal  de
scăzu

 sa confirmat mărimea pavajului
200x100x80 mm

- prețul stabilit  în ofertă se
confirmă
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Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □       
Pentru mai multe loturi cumulate □            
Pentru toate loturile  □      
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________        

Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului 

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:
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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 

II Turcan Svetlana 11.07.2022 SIA RSAP, poștă

Compania Termosistem  SIA RSAP, poștă

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului 

economic

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

inclusi
v TVA

CONFINTUR 
SRL

28/2
022
din
19.0
7.20
22

4410
0000-
1

63633
3,33

763600
,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):
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)?

(DA/NU) ___________

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

__________________ 
(indicați suma cu TVA)

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

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

Preţul cel mai scăzut  □               

Costul cel mai scăzut  □               

Cel mai bun raport calitate-preţ 
□                  

Cel mai bun raport calitate-cost 
□              

Prin  prezenta  dare  de  seamă,  grupul  de  lucru  declară  că  termenul  de  așteptare  pentru  încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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