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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ___1____ din 07.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

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

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

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

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

Cererea ofertelor de prețuri □   

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

Tipul contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri  Bunuri  Bunuri  Bunuri  Bunuri  

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

Nu  Nu  Nu  Nu  Nu  

Sursa de finanțare Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

Buget de 
stat      
 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md/
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639580683899
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Data deciziei de 
atribuire a 
contractului de 
achiziție/ acordului-
cadru 

05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 05.01.2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Villa 
Prodotti 
SRL 

SA Fabrica 
de Unt din 
Florești 

Lovis 
Angro SRL 
 

Delmix-
Prim SRL 

ÎCS 
Panifcoop 
a 
URECOO
P din 
Strășeni 

Nr. și data 
contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

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

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Data: 05 
ianuarie 
2022 

Valoarea 
contractului de 
achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 
148407,70 
Lei  

Fără TVA: 
33082,89 
Lei  

Fără TVA: 
124296,30  
Lei  

Fără TVA: 
16359,95 
Lei  

Fără TVA: 
20600,00 
Lei  

Inclusiv 
TVA: 
170325,00 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
230600,00 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
254503,30 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
138325,70 
Lei 

Inclusiv 
TVA: 
9776,00 Lei 

Termen de 
valabilitate 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

31 iulie 
2022 

Termen de execuție 30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

30 iunie 
2022 

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

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

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

Nu 

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

Nu 

Alte informații relevante  

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

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

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

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

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

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

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Villa Prodotti SRL Cu capital 
autohton 

3 05.01.2022 

SA Fabrica de Unt 
din Florești 

Cu capital 
autohton 

4 05.01.2022 

Lovis Angro SRL Cu capital 
autohton 

5 05.01.2022 

Delmix-Prim SRL  Cu capital 
autohton 

6 05.01.2022 

ÎCS Panifcoop a 
URECOOP din 
Strășeni 

Cu capital 
autohton 

7 05.01.2022 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

__________Victor DURBALĂ__________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

23506,92 28208,30

61006,00 73207,20

83325,45 99990,54

60674,29 72809,15

50,15 60,18

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin









DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii pu blice/acordului-cad ru

Nr. 3 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv
Localitate m. Chisindu
IDNO 10r3620002r95
Adresa m. Chisindu, str. Hristo Botev 2
Numdr de telefon 022- 7 6-7 8-59; 022-1 7 -7 7 -03 :
NumIr de fax 022- 71-11-07
E-mail oficial I i ceu lrepub ltga!!sporti v@mai Lru
Adresa de internet www.lirps.rnd
Persoana de contact
fuume, prenume, telefon, e-mqil)

Tonu Gheorghe; 0783 1 771 I

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

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

Tipul procedurii de achizi(ie Cererea ofertelor de pre{uri n
v Licitalie deschisl I Altele: flndicatil

0biectul achizi{iei Produse alimentare pentru semestrul 12022
Cod CPV r 5800000-6
Valoarea estimati a achizitiei 2711358.30
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. gov. md) Nr: 21046883

Link-rrl: ocds-b3wdp I -MD- | 637 061 78 I 70 I

Data publiclrii anuntului de particiDare t6.t t .202t
Data (datele) qi referinfa (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anun(ul
respectiv (dupd cazl

Tipul contractului de achizi(ie/acordului-cadru v Bunuri Servicii I Lucrdri n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la un
proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uplqnii Europene

vNu Dal

Sursa de finan{are v Buget de stat Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: ilndicatil

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

23.12.202t

Denumirea operatorului economic Delmix -Prim SRL;
Casa de Come4 Vita SRL;
SA Fabrica de Unt din Floregti;
CC Nivalli-Prod SRL;
AVT LUX COM SRL;
Baguette SRL;
Meltan SRL;
SC ldeea Prim SRLI
Dant-Agro SRL.

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: l; 3; 5;6;7;8; l0; I l; 12.
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achizi(ie/acordului-cadru Fdrd TVA: 201 1700,06
Inclusiv TVA: 2286980,85

Termen de valabilitate 3t.07.2022
Termen de execu{ie



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

Tipul modific[rilor '/ MicEorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate n,/ Rezeliereacontractului
Altele: findicatil

Temeiul.iuridic Legea nr. l3 I din 03.07.2015,
Creqterea prefufui in urma modificdrii (dupd
caz)

ISe va indica docd se utilizeazd prelul actualizat al
c on trac tu I u i de ac h iz i t i i pub I ic e/ac ordului -c adru I

Modificarea anterioari a contractului de
achizilii publice/acordului-cadru (dupii caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior
;i valoarea acesloral

AIte informatii relevante
V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:

(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, notura ;i cantittiteo sau t,aloarea bunurilor, tlatura $i qmploarea seryiciilor)
In urma procedurii de achizilie Licitatie deschisa nr. 21046883 din 06. 12.2021 pentru achizilionarea

produselor alimentare semestrul I 2022, Liceul RepLrblican cu Profil Sporliv, m.Chiqindu, str. Hristo Botev 2 a
incheiat contracte in valoare de2142864,86 lei inclusiv TVA. in baza deciziei grupului de lucru a LRPS nr.l din
12.05.2022, valoarea contractelor s-a micgorat or 455884,01 lei inclusiv TVA. La data de 12.O7.ZO2Zinbaza
deciziei grupului delucruLRPSnr.2valoareacontractelorsevamicgoracu334362,g3leiinclusivTVA. DupI
modificdri valoarea contractelor va constitui 1952617,92 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstan{elor care au fficut necesari modificarea:
(Se vor tndica motivele/argumentele modtficdrii c'ontroctltlut de achi:ilie ocordului-cadru)

Institulia are capacitatea de alirnentare de circa 501 elevi pe zi, Pe parcursul anului elevii au participat la
diferite competilii gi cantonamente peste hotarele Republicii Moldova gi nu au fost inclugi la alimentalie. Din
acest motiv au rdmas stocuri de produse alimentare pe contracte, care au termen de valabilitate mic gi nu pot fi
depozitate pe parcursul verii. Vara elevii pleacd in vacan{6.

VII. Rezultateleexaminirii:
in rezultatul examindrii necesitdtilor de de achizilie/acordulu i-cadrul decis

incheierea acordului aditional cu urmltorii

Conducdtorul grupului de lucru:

modificare a contractului

Agenlia Nalionald pentru Soltgionarea Contestaliilor; mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt,
652 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ulur aclrllonal cu rlnnatonl agelltl cConomtcl

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr. qi data
acordului
adi{ional

Valoarea modifrcirilor (dupd
caz)

Firi TVA Inclusiv TVA

Delmix -Prirn SRI- 2 2.07.2022 19785,75 23262,90
Casa de Comer! Vita SRL 2.07.2022 r3,08 t5,69
SA Fabrica de Unt din Floregti 2.07.2022 17s583,20 r90851,30
CC Nivalli-Prod SRL 2.01.2022 3 5584,s4 42',701"45
AVT LUX COM SRL 2.07.2022 44260,06 53t t2,07
Baguene SRL 2.07.2022 14808,33 17770,00
Meltan SRL 2.01.2022 1560,00 1872,00
SC Ideea Prim SRI- 2.07.2022 ,, os 27,54
Dant-Agro SRL. 2.07.2022 39s8,32 4749,98

I 24 et. 4; tel.:022-820-

: mun. ChiSindu, ;os. Hincesti, 53; tel.; 022-820-703:fax: 022-820-728;
. gov. md ; www. lender. goy. m d
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DARE DE SEAMA 
privind modiflcarea contractului 

tie achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-38/2021/003 din 14.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balfi, piata Independent , 1 
Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oflcial primaria®balti.md 
Adresa de internet 

www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiioublice(®email.com 

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

Iipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de prefuri 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din 
str.Bulgard (de la str.I.Franco pina la drumul de 

Centura) mun. Baltr, conform neccsitatilor DGC a 
Primariei mun.Balti 

Cod CPV 45233253-7 
Valoarea estimata a achizitiei 7 809 958,33 (lei.fardTVA) 

a.2021 - 2 723 900,00 cu TV A; a.2022 -
6 648 050,00 cu TVA 

Nr. §1 Iink-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. rov. md) 

Nr: ocds-b3wd p 1-MD-l 632900916493 Nr. §1 Iink-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. rov. md) 

Link-ul: httDs://mtender.pov.md/tenders/ocds-
b3 wdo 1 -MD-1632900916493?tab=contract-nnt.>.<> 

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 29.09.2021 
Data (datele) referinfa (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acord ul-cad ru: 

lipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 
Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera 
la un proiect $i/sau program finan^at din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 D a • 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 
Denumirea operatorului economic 

22.10.2021 

SRL Tehnologica Construct 

http://www.balti.md


•if: 

Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr: 129 Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Data: 24.11.2021 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 7 597 819,76 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 9 117 383,71 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute 2 (doua) luni, inclusiv etapa de pregatire 

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

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ prestare 

Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

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

Cre?terea prctului in urma modiflcarii (dupa 
caz) 

+1365 279,98 lei cu TVA 

Modiflcarea anterioara a contractului de 
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 Dan 

Alte informatii relevante -

>i 

V. Descrierea achizitiei initiate §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura ?i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si 
amploarea serviciilor) 

Ofertele s-au deschis pe data de 15 octombrie 2021. La procedure au particpat doi operatori economicr 
SRL "Tehnologica Construct" SRL "VLADMIH COMPANY". 

Decizia de atribuire a contractului a fost intocmita pe data de 20 octombrie 2021. 

Pe data de 21 octombrie 2021, SRL "VLADMIH COMPANY" a depus o contestatie privind 
rezultatele atribuirii (notificarea ANSC nr. 05/2758/21 din 21.10.2021). 

Prin decizia ANSC nr.03D-780-21 din 12 noiembrie 2021 contestafia depusa de SRL "Vladmih 
Company" la procedura LP nr. ocds-b3wdpl-MD-1632900916493 din 15.10.2021 - „Reparatia capitala a 
trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco pind la drumul de Centura) mun. Bdlti", conform 
necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti a fost respinsa ca neintemeiata. 

Pe data de 24 noiembrie 2021, cu SRL Tehnologica Construct a fost incheiat contractul nr. 129 
privind executarea lucrarilor eparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco 
pind la drumul de Centura) mun. Bdltr, conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti", conform 
necesitajilor DGC a Primariei mun.Balti. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2 (doua) luni, inclusiv etapa de pregatire, valabilitatea 
contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 9 117 383,71 lei cu TVA. 

Din motivul cre?terii considerabile a prefurilor la produse petroliere ?i materialele de construct, precum 
§i a ratei inflatiei, SRL "Tehnologica Construct" a inaintat spre examinare solicitarea nr 09/22 din 23 02 2022 
cu privire la ajustarea valorii contractului nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a 
trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco pind la drumul de Centura) mun. Bald" 

Conform prevederilor legale, a fost aplicata formula de calcul din HG nr.l 129/2018 
V, = [ (V, - V2) x (Ri/I2x NX.) % ] + V3; 



unde: 
Va - valoarea ajustata a contractului de achizijii publice; 
VI - valoarea totals a contractului de achizi{ii publice; 
V2 - valoarea executatS a contractului de achizijii publice; 
V3 - diferenfa dintre valoarea totals a contractului de achizi(ii publice §i valoarea executata a contractului 

de achizitii publice (V3 = VI-V2); 
Ri - rata anualS a infla{iei pentru anul precedent ajustSrii; 
Rd - rata anuala a defla{iei pentru anul precedent ajustSrii; 
NX - numSrul de luni de la inceperea executSrii contractului sau de la ultima ajustare. 

Solicitarea a fost respinsa din motivul includerii incorecte a ratei inflatiei a perioadei de executare, 
precum a nerespectarii prevederilor legale cu privire la ajustarea periodica a valorii contractelor de achizi{ii 
publice cu executare continua, incheiate pe un termen mai mare de un an. 

Ulterior, operatorul economic a solicitat de mai multe ori ajustarea valorii contractelor incheiate in 
conformitate cu prevederile legale prevazute in HG nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind ajustarea periodica a valorii contractelor de achizifd publice cu executare continua, incheiate pe un 
termen mai mare de un an. 

In urma clarificarilor verbale primite de la speciali?tii din cadrul Ministerului Finantelor al Agenjiei 
Achizifii Publice, grupul de lucru a adus la cuno$tin{a operatorului economic faptul ca HG nr. 1129/2018 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii contractelor de acliizifii publice cu 
executare continua, incheiate pe un termen mai mare de un an se aplica contractelor al caror termen de 
execute este de eel pu{in 12 luni sint incheiate pe un termen mai mare de un an. 

Pentru obiectul „Reparatia capitala a trotuaruluipietonal din str.Bulgard (de la str.I.Franco pina la 
drumul de Centura) ntun. Bald", a fost prevazut termenul de 2 luni, inclusiv etapa de pregatire. 

Periodic, agentul economic incetinea mersul lucrarilor din cauza condijiilor meteorologice, ce nu 
permiteau executarea lucrarilor de pavare §i instalare a bordurilor, sau stopa lucrarile din motivul 
imposibilitatii achizijionarii materialelor de cons t ruc t la preturi mai mari decit au fost incluse in devizul-
oferta depus pe data de 15 octombrie 2021, la fel §i din lipsa deciziei grupului de lucru privind ajustarea valorii 
contractului. 

La acest subiect, completam cu informa{ia solicitata de insu§i agentul economic SRL "Tehnologica 
Construct" de la specialiftii Ministerului Finantelor al RM (raspuns nr.13-09/114 din 16.05.2022 - se 
anexeaza): "In partea ce fine de ajustarea valorii contractului, menfionam ca Hotarirea Guvernului 
nr. 1129/2018 poate fi aplicata doar contractelor de achizifii publice cu executare continua incheiate pe un 
termen mai mare de un an. Astfel, operafiunile de ajustare a valorii contractului, atribuit in urma procedurii 
nr. ocds-b3wdpl -MD-1633093 728314, nu potfi efectuate. Totodata, in cazul intrunirii condifiilor stipulate la 
art. 76pet. 7 sbpct.2) al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice, autoritatea contractanta poate modifica 
contractul de achizifie publica far a organizarea unei noiproceduri de achizifiei publica." 

Raspunsul din partea Ministerului Finantelor a fost transmisa spre informare luare de decizie catre 
speciali?tii Primariei mun.Balti. 

In afara Ministerului Finantelor, SRL "Tehnologica Construct" a inaintat notificari catre Aparatul 
Pre?edintelui, Guvernul Republicii Moldova, ANSC alte institutii publice. 

Pe data de 02.06.2022, la sedinta grupului de lucru, a fost examinat repetat subiectul privind 
posibilitatea prelungirii termenului de executare §i a majorarii contractului incheiat cu SRL "Tehnologica 
Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgard (de 
la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Bald" (scrisoarea agentului economic SRL "Tehnologica 
Construct" nr.29/22 din 30.05.2022). 

Speciali^tii DGC a Primariei mun.Balti au dat citirii notificarea cu nr.05-262 din 01.06.2022 cu doua 
anexe ce reprezinta calcule privind diferenta de pret la materialele de construct de baza (pavaj, ciment, nisip 
bordura, beton, carburanti etc.). 

Dna Olga Praht, ?ef al Secfiei de dezvoltare economica, evident, raportare §i secretariat a DGC, a 
informat ca DGC a Primariei mun.Balti propune de a accepta partial solicitarea agentului economic privind 
majorarea contractului nr.129 din 24.11.2021, adica de a majora contractul cu +929 582,00 lei cu TVA, ceea 
ce constituie 10,20% din suma initiala a contractului. Agentul economic in adresa'rea sa nr 29/22 din 
30.05.2022 a solicitat majorarea cu +1 013 361,27 lei f M TYA (11,12%). 



Dna L.Ceremu§, §ef al SAP, a concretizat daca s-a {inut cont de procesele verbale de excludere de 
includere. 

Dna O.Praht a specificat ca la efectuarea calculelor, au fost luate in considerare doar procesele verbale 
de executare a lucrarilor, recepfionate achitate de contabilitate. 

Dnl V.Balan, §ef al Direc^iei Juridice, a pus intrebarea daca sint disponibile surse financiare necesare 
pentru majorarea contractului. La acest capital, dnl N.Grigori^in a pus in sarcina dnei Ala Lateanu modificarea 
Dispozifiei primarului - Cu privire la aprobarea planului lucrarilor de reparafie intrefinere a strazilor §i 
podurilor in mun.Balfi pentru anul 2022, pentru a elibera suma necesara ca sa fie posibila majorarea 
contractului cu SRL "Tehnologica Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a 
trotuaruluipietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Balti". 

Dnl N.Grigori^in, pre^edintele grupului de lucru, a propus de a prelungi termenul de executare a 
lucrarilor la obiectul pe str.Bulgara pina la data de 04.07.2022, dupa cum a propus DGC recent, in baza 
adresarii agentului economic. De asemenea, a fost luata decizia de a majora suma contractului cu +929 582,00 
lei cu TVA, datorita faptului cre§terii imprevizibile a prejurilor la carburanji §i la materialele de construct 
necesare pentru executarea lucrarilor. 

VI. Descrierea circumstan{elor care au facut necesara modiflcarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

Pe data de 10.06.2022, la §edin{a grupului de lucru, a fost examinat repetat subiectul privind 
posibilitatea prelungirii termenului de executare §i a majorarii contractului incheiat cu SRL "Tehnologica 
Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de 
la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Balti" (scrisoarea agentului economic SRL "Tehnologica 
Construct" nr.34/22 din 09.06.2022). 

Prin adresarea sa agentul economic §i-a exprimat repetat dezac.ordul cu cuantumul majorarii 
contractului, prezentind un tabel cu lista materialelor de cons t ruc t carburanjilor ce au suferit cele mai 
radicale cre^teri de pref. In cadrul §edinfei, la care au fost invitaji reprezentantul agentului economic §i al 
responsabilului tehnic, s-au constatat unele erori de calcul. Pe data de 13 iunie 2022, SRL "Tehnologica 
Construct" a transmis prin intermediul po§tei electronice varianta corecta a sumei cu care urmeaza a fi majorat 
contractul: 

DATE CONFORM SEOINTA GRUPULUI OE LUCRU - LA DATA OE 10.06.2022 

Material U .M Cantitate 
conform proiect 

Pre t con form 
contract 
fara TVA 

Rest d e 
executat 

conform preturl 
contract 

fara TV,A 

Preturl la 
10.06.2022 
fora TVA 

Total materiale 
valoare d e 

P l a t a 
fara TVA 

Oiferenta d e 
pret fata d e 

contract pentru 
majorarea 

contractului 

Ciment kg 116.067.S8 1,30 100.109,10 1,92 147.853,44 47.744,34 
Nisip mc 561,53 .190,00 60.992,66 360.00 11S.56S.04 54.572,38 
Pavaj Granit mp 8.646,12 235,00 1.739.498,20 294,66 2.181.108,68 441.610,48 
Pavaj Rosu mp 2.4 25,39 190.00 79.800,00 255,00 107.100,00 27.300,00 

Tactil mp 98,51 190.00 10.640,00 250.00 14.000.00 3.360,00 
Beton m c 323.92 860,00 139.285,60 1.366,00 221.237,36 81.951,76 
Oiscuri buc 222.24 230,00 35.808,70 290.00 45.1S0.10 
Apa m c 366.08 19,00 3.972.54 50,00 10.454,06 
Statla set 1.00 116.638,84 116.638,84 145.833,00 14S.833.00 
Urna gunoi buc l.OO 1.000,00 l.OOO.OO 1.500,00 1.SOO.OO 
Carburant Utru 25.436,00 14.17 212.5SO.OO 25,00 37S.OOO.OO 
Uttlafe si t ransport set i . o o 551.796,03 551.796,03 

3.052.091,67 4.092.980,68 1.040.S89.01 

Contract valoare 
15K 

9 .117 .3 63,71 
Total di ferenta va loare preturl 

5,1094 
1.040.889,01 

53.085.34 
1.093.974,35 

TVA 

43.7S8.97 

1.137.733,32 

227.S46.66 

1.3 6 5.279,98 

JU/ ^ v 

m u s t B 
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Astfel, conform calculelor prezentate, contractul urmeaza a fi majorat cu 1 365 279,98 lei cu TVA 
ceea ce constituie +14,97% din valoarea inijiala a contractului. 

De asemenea, agentul economic a solicitat revizuirea termenului de executare a lucrarilor - Dina la 15 
iulie 2022. K 

Pre?edintele grupului de lucru a propus prelungirea termenului pina la 04 august 2022, {inindu-se cont 
de posibile precipitajii in perioada de vara, ce pot afecta graficul de executare a lucrarilor. 

VII. Rezultatele examinari i : 

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

prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 04 august 2022; 
majorarea valorii contractului cu +1 365 279,98 lei cu TVA 

Argumentare: 
1. Recomandarile Ministerului Finanfelor al RM expuse in scrisoarea nr.13-09/114 din 16 05 2022 

2. Intrunirea condifiilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.2) al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice -
autoritatea contractanta poate modifica contractul de achizifie publica fara organizarea unei noi proceduri de 
achizipei publica: 
(7) Contracted de achizifii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de achizitie 
publica, in urmatoarele situafii: ' 
2) atunci cind sint indeplinite in modcumulativ urmatoarele condifii: 
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstance pe care o autoritate contractanta care acfioneaza cu 
diligenfa nu arfi putut sa le prevada; ' " cu 

b) modificarea nu afecteaza natura generala a contractului; 
c) cre§terea prefului nu depute 15% din valoarea contractului de achizifiipublice/acordului-cadru initial-
3. Schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice ?i tehnice. Toate utilajele si 
mecanismele necesare pentru executarea lucrarilor se afla pe ?antier {str.Bulgara din mun.Balti - artera 
principala a cartierului "Dacia" cu circa 30 mii de locuitori). Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii 
contractante dificultati semnificative, precum timpul necesar pentru actualizarea devizelor, lansarea unei noi 
procedur, etc. ?> cre?terea semnificativa a costurilor. In devizul-oferta, SRL "Tehnologica Construct" a aplicat 
manopera de 45 00 le, per h/om v, 57,66 lei. La ora aetuala salariul mediu pe ora in eonstructii 
constituie 84,97 lei, conform amendamentelor CP L.01.02.2012/A2:2022 De asemenea 
antreprenorul a aplicat coeficienti redu?i la cheltuielile legate de beneficiul de deviz 4 % din 6% si 
cheltuiehle de regie 5,1 % din 14,5%. * 

Denumire 
operator 
economic 

Valoarea modif icari lor (dupa caz) Nr. data acordului 
adif ional Inclusiv T V A 

S R L 
Tehno log ica 
Construct" 

+1365 279,98 

ZOp760 ĵ 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai G R I G Q R I S I N 
(Nume, Prenume) (Semnatura) 

•• 022-820-703; fax: 022-820-728; 
Agenfia Achizifii Publice: mun. Chifinau, $os 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 

Solutionarea Contestatiilor: mun. Chi?indu, bd. ?tefan eel Mare si Sfdnt 
124 et. 4; tel,022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

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 achizilii publice

Nr. 21056843 din 21.07.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantE:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: Conform informa(iei din SIA RSAP

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

Denumirea autorit[(ii contractante Primdria com. B[cioi
Localitate Com. B6cioi
IDNO l 00760 r 010220
Adresa Com. BScioi, str. Independentei 125
NumIr de telefon 022383525
Numlr de fax 022383s2s
E-mail oficial primaria@,bacioi.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nunte, prenunxe, lelefon, e-
nruil)

Jonu Maria

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

Lucriri

Obiectul achizi(iei Lucriri de construc{ie a mini-terenului de fotbal
cu suprafafa artificiali, pe terenul public din
com. BIcioi, sat. BIcioi, str. Independen{ei,
nr.52

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ortalulu i guvern ament al www. mt end e f, gov. m d)

Nr: MD-1653034860980
Link-ul : https: I I achizitii.md/roipublicltenderl2l 05 6843 I
Data pub I icdrii:2}.0 5 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atfibuire
(dupd caz)
Sursa de finanfare Buget local
Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) I 073 3 13,00

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Expunerea succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

1



4, ModificIri operate in documenta{ia de atribuire: Conform informafiei din SIA RSAP

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

5. P6nI la termenul-limiti (data 12,06,2022r ora 01.33), au depus oferta 3 (trei)
ofertan(i:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1 Geotermal-Av" SRL 1 0066000009s9 Catana Aurelia
1 ..Companado" SRL r 00260 1 000590 Ion Leah
3. .,5 AQ Invest" SRL r 008600004663 Igor Cebotarenco

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

,,Geotermal-
Av,, SRL

,,Compana
do" SRL

,,5 AQ
Invest"

SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

vo consnlna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicl prezenlat prezentot
Propunerea financiar6 prezental prezentat
DUAE prezentqt prezentat
Garanfia pentru ofeftd
(dupd caz)

prezentat prezentat

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Declaratia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

Grafic de executare a
lucririlor

prezentat prezentat

Declarafie privind experienfa
similard

prezentat prezentat

Declara{ie privind lista
principalelor lucr[ri executate
in ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Decara{ie privind dotiri le
specifice, utilajul gi
echipamentul necesar pentru
indepl inirea corespunzdtoare
a contractului

prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la
personalul de specialitate
necesar pentru indeplinirea
corespunz[toare gi in termen
a lucririlor, dup[ cum
urmeaz[:

a) Efectivele medii
anuale ale
personalului ansaiat

neprezenlat prezental

2



in ultimii3 ani
minim 15 persoane;

b) Diriginli de gantier
pentru lucrlri de
construcfii civile,
industriale gi
agrozootehnice;
instala{ii 9i refele
electrice

Aviz pentru participare la
licitaliile publice de lucrlri
din domeniul construcliilor,
instalafiilor, drumurilor

neprezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a
contului bancar, eliberat de
banca de{indtoare de cont
dupi data punerii in aplicare
a codurilor IBAN

prezentat prezentqt

Raport fi nanci ar 20 | 9 -2021 prezentat prezentat

Manualul calitdlii (copie
integral6)

prezentat prezentat

Certifi cat privind examinarea
cunoqtintelor in domeniul
securitalii $i sanatatii in
munc[

prezentat prezentat

Scrisori de recomandare
pentru contractele prezentate
pentru demonstrarea
experientei similare (minim 3
scrisori)

prezentat prezentat

Cifra de afaceri medie anuald
in ultimii 3 ani, in domeniul
construcfiilor, minim 2 mil lei

prezentat prezentat

Certificat bancar de
disponibilitate a banilor
lichizi/resurse creditare
pentru demararea lucr[rilro in
cuantumul de 300000
confirmat de o bancl
comenrciald, eliberat cu o zi
inainte de ziua licitaliei
(contract de imprumut)

prezentat prezentat



Certificat ISO 9001 prezental prezentat

Certificat ISO 14001
prezentat prezentat

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul ofertei
(ftrd TVA)*

Cantitate qi
unitate de
m[surI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceLucrdri de
construclie a
mini-terenului
de fotbal cu
suprafafa
artifrciald, pe
terenul public
din com.
Bdcioi, sat.
Bdcioi, str.
Independenfei,
w,52

,,Geotermal-Av" SRL 1 039 875,52 I br"rc Nu corespunde corespunde

,rCompanado" SRL I 052 514,10 I buc corespunde corespunde

5 AQ Invest" SRL 1287 475,9

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

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

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezumatul rtrspunsului operatorului
economic

13.06.2022 ,,Geotermal
AV'' SRL

Prezentarea actelor lipsd :

-Avizul pentru participare Ia licitaliile
publice de lucrdri din domeniul
construcfiilor, instala{iilor, drumurilor
(pct. 16, subpct. I I din anunlul de
participare);

-Manualul caliUtii (copie integral6)
(pct. 16, subpct. l5 din anun{ul de
pafticipare);

-Scrisori de recomandare pentru
contractele prezentate pentru
demonstrarea experien(ei similare
(minim 3 scrisori) (pct. 16, subpct. l7
din anunlul de participare);

-Certificat bancar de disponibilitate a
banilor lichizi/resurse creditare pentru
demararea lucr6rilor in cuantumul de
300 000, confirmat de o bancl
comercia16, eliberat cu o zi inainte de
ziua licita{iei. (pct. 16, subpct. l9 din
anun{ul de participare);

-Certificat ISO 9001 (pct. 16, subpct.
20 din anun{ul de parlicipare);

-Certificat ISO 14001 (pct. 16,
subpct. 2l din anuntul de oarticioare).

La data de 16.06.2022 au fost prezentate
actele:
1) Certificat bancar privind detinerea
conturilor bancare.
2) 3 scrisori de recomandare.
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-De asemenea, vd rugdm sd

denronstrali qi indeplinirea cerinlei
privind Efectivele medii qnuale ale
personalului angaiat in ultimii 3 ani
minim de l5 persoane (Pct. 16,

subpct, l0 din anun(ul de participare).

Or, la prima examinare a raPoaftelor
financiare prezentate pe anii 2019-
2021, se constatd cd dvs nu indeplinili
aceastf, cerin{6 obl igatorie.

fl.06_2022 ,,Geotermal
AV'SRL

Repetat s-a solicitat:

-Avizul pentru participare la licitaliile
publice de lucrdri din domeniul
construc{iilor, instalaliilor, drumurilor
(pct.16, subpct. ll din anun{ul de
parlicipare);

-Manualul caliE{ii (copie integralA)
(pct. 16, subpct. l5 din anun{ul de
participare);

-Certificat ISO 9001 (pct. 16, subpct.
20 din anunful de parlicipare);

-Certificat ISO 14001 (pct. 16,
subpct, 2l din anunlul de parlicipare).

-Efectivele medii anuale ale
personalului angaiat in ultimii 3 ani
minim de l5 persoane (Pct. 16,
subpct. l0 din anunlul de participare).
Or, la prima examinare a raPoaftelor
financiare prezentate pe anii 2019-
2021, se constatA cd dvs nu indeplinili
aceastA cerin{d obl igatorie.

Au fost prezentate:

'Manualul calitAtii (copie integrala) (pct.
subpct. l5 din anun{ul de participare);

-Certificat ISO 9001 (pct. 16, subpct' 20
anun{ul de participare);

-Certificat ISO 14001 (pct. 16, subpct. 2l
anunful de participare).

16,

din

din



21.06.2022 ,,Companado"
SRL

S-a solicitat:

-Declaralia privind experienta
similari (pct. 16, subpct. 7 din
anun{ul de participare);

-Declaralia privind lista principalelor
lucr[ri executate in ultimul an de
activitate (pct. 16, subpct. 8 din
anun{ul de participare);

-Declara{ie privind dotdrile specifice,
utilajul qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespunzdtoare a

contractului (pct. 16, subpct, 9 din
anun{ul de pafticipare);

-Avizul pentru pafticipare la licitaliile
publice de lucrdri din domeniul
construc{iilor, instalaliilor (pct. 16,
subpct. I I din anun(ul de participare);

-Certificat de inregistrare a
intreprinderii, Extras din registrul de
stat al persoanelor juridice, emis de
c6tre Camera inregistrarii de Stat/ IP
,,Agen{ia Servicii Publice" (pct. 16,
subpct. l2 din anun(ul de participare);

-Certificat de atribuire a contului
bancar, eliberat de banca de{indtoare
de cont dupd data punerii in aplicare a
codurilor IBAN (pct. 16, subpct. I I
din anun(ul de parlicipare);

-Rapoartele financiare, inclusiv ale
terfului sus{initor, pe anii 2019-2021
(pct. 16, subpct. l4 din anun{ul de
participare);

-Manualul caliUtii (copie integralA)
(pct. 16, subpct. l5 din anun{ul de
participare);

-Scrisori de recomandare pentru
contractele prezentate pentru
demonstrarea experienfei similare
(minim 3 scrisori) (pct. 16, subpct. l7
din anun(ul de participare);

-Certificat ISO 9001 (pct. 16, subpct.
20 din anunful de parlicipare);

-Cefiificat ISO 14001 (pct. 16,
subpct. 21 din anunlul de panicipare).

Au fost prezentate toate actele solicitate, la
data de 23.06.2022

9, Ofertan{ii respin$i/descalifica(i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii
,,Geotermal-Av" SRL Urmare a solicitarii repetate a actelor de calificare,

OE nu aprezentat:
-Avizul pentru participare la licitaliile publice de
lucrlri din domeniul construcfiilor, instala{i i lor,
drumurilor (pct. 16, subpct. I I din anun{ulde
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parlicipare);
Dovada unui Efectiv mediu anual al personalului
angajat in ultimii 3 ani ntinim de l5 persoane (pct.
16, subpct. 10 din anunfulde participare)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic pref

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplic[

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd: Nu este cazul

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

(Informarea operatorilor econontici implica[i tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I31 din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

16, Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: 6 zile

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cant. qi
unit. de
mlsuri

Pre{ul
unitar

(ftrI TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de construclie a
mini-terenului de fotbal cu
suprafafa artificiald, pe
terenul public din com.
Bdcioi, sat. Bdcioi, str.
Independentrei, nr.52

,rCompanado" SRL I buc I 052 514,10 I 052 514,10 1263 016,9

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Geotermal-Av" SRL 30.06.2022 e -mail : s c ge o t ermal. av@gmail. c om
,,COMPANADO" SRL 30.06.2022 e-mail : c o mp anado sr l@gmail. c om
,,5AQ Invest" SRL 30.06.2022 e-mail : ig. cebotarenco@5 oq.md

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

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

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

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax a

7



prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 | tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
iulie 2015 privind achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax n

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

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

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

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

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

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

Pre(ulcel mai scizut n
Costulcel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$leptare pentru tncheierea
contraclului/contractelor indicale afost respectat (exceptdnd cazurile prevlizute de art,32 alin. (3) al Legii nr, 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn caTul depunerii contestaliilor qi/sau receplionlirii rapoartelor de
monilorizare, aceaslea aufost examinate qi soluyionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corectitudinea desfdsurdrii proceclurii de
achlzilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
str[in

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acord ulu
i-cadru

Iara
TVA

inclusi
v TVA

,,c0MPANADO
" SRL

Capital
autohton

107 07.07.20
22 45200000

-9

10s25
14,10

12630
16,9

31.12.2022

Conduclto

8



L

DARE de SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nn 02 din 20 iulie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

II. Date cu privire la proceduru de achizilie:

ilL Date cu privire la contractul de aghizilie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun, Htncesti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.HtnceSti, str, M. Hincu, 126
Numir de telefon 068101202
Num5r de fax 026922058
E-mail biueeslli. a c h i ziti i(d s m q i l. c o m
Adresa de internet www.hincesti.md
Persoana de contact Lapagcu Simion

Tipul procedurii de achizitie Cerereu Ofertelor de Prel
Obiectul achizifiei Senicii de supraveghere tehnicd la obiectul

,,Lucrdri de construc(ie a Secliei
Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul
Raional HinceEti (laboratorul clinic anatomo-
patomorfologic)u

Cod CPV 7 I 520000-9
Valoarea estimati a achizitiei I4l 85 1 lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p ort alului guv ernamental wWw. lnrcnd9Lg9!,Ud)

MD-2 0 r 8- 1 0-2 5 -000 I 5 8- I
http s : // ac hiz i tii. md/r o/publ i c/t ender/ I 0 0 I 2 0 5 5 /

Data publicirii anun{ului de participare 2 5.10.2018
Data (datete) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anunful respectiv (dupd caz)

Nu se aplica

Tipul contractului de achizi{ie/acordul-
cadru

Servicii

ContractuVacordul-cadru se referl la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri
ale Uniunii Europene

Nu se aplica

Sursa de finanfare Buget de stat n
Buget CNAM r
Buget CNAS I
Surse externe n
Alte surse: Proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de 16 noiembrie 2018

I



achwitie / aco rdulu i-ca d ru
Denumirea operatorului economic SRL ,,Starcons Group"
Nr. contract de achizifie/ acordului-cadru MD-2 0 r 8- I 0- I 6-000064-1
Data contract de achizifie/ acordului-cadru 23 noiembrie 2018
Valoarea contractului de achwitie/
acordului-cadru

Fdrd TVA: 99 900lei
Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate 31.12.2020
Termen de execufie 18 luni

Tipul modificirilor operate Micgorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului I
Modifi carea termenului de executare
Modificarea termenului de valabilitate
Re2ilierea contractului
Altele: [indica{iJ

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7
[indicali actul normativ, articol, alineatl

Cre;terea prefului in urma modificlrii(dupn
caz)

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadruJ
0 lei

Modificarea anterioari a contractului de
achizif ie publici/acordului-cadru

Modificarea termenului de valabilitate pind
la 31.12.2022 (dare de seqma nr. 0l din 03
iunie 2020;

Alte informafii relevante

IV Date cu privire la modiJicdrile contractului de achizitrie/acordului-cadra:

V. Descrierea uchizi(iei tnainte Ei dupd moditicare (natura Ei amploarea
lucrdrilor, natura;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Ei amploarea
serviciilor):

Lucrdrile de construclie a Secliei Patologoanatomice din cadrul IMSP
Spitalul Raional Hfnce;ti nu stntfinalizate.

w. Descrierea circumstun(elor care aufdcut necesard modiJicarea:

Din lipsd de surse financiare lucrdrile de construclie temporar se stopeazd. Nu se vor
efectua nici servicii de supraveghere tehnicd la obiectul respectiv.



WI. Rezultatele examindrii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare q contractului de achiziyie/acordului-
cadrul s-a decis tncheiereo acordului aditrional nr. 02 privind prelungirea termenul de valabilitate
al contractului nr. MD-2018-10-16-000064-I din 23 noiembrie 2018 privind achizilionarea
serviciilor de supraveghere tehnicd la obiectul ,, Lucrdri de construclie a Secliei
Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional HinceSti (aboratorul clinic anat
patomorfologic)" ptnd la 0I martie 2023

Conducitorul grupului de lucru:

LEVINSCHI Iurie
Q{ume, Prenume)

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, tos. HtnceSti, 5
BAP@tender.sov.md: www.tender.sov.md .,

Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestayiilor: ,rn. CiiSinau, bi. si Sfdnt,

022-820-728; e-mail.

124 et. 4; tel.:022-820.

Denumire operator economic Valoarea modificlrilor (dupd caz)
Flri TVA Inclusiv TVA

SRL,,Starcons Group" 0 0

*



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizi{ii publice

Nr. 39 din 21 .07.2022

Dat rivire I rita

D rivire Ia roced

III Date rivire la

(u Dfl\ lfe la AUtOritalcr (.rlnlrqr.rrnt a

IMSP Centrul Nalional de Asistenta Medicaki
Urgentd Prespitaliceasci

Denumirea autoritlf ii contractante

LOCa|ltate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
NumIr cle fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
humr', pr,nune. takfon. e-mail)

mun. Chiqindu
1 01 5600032824
mun. ( hi$lndu. slr. Conslantin Varnar. lb
021 28-62-7uffi

-

cpam up.ac n rztt (4ra m b u lantr. nld
u r, u.ambulanla.md
Pestereanr: Nina , 02202590i
cnan-rup.achizitii@ambulanta.md

;- l
cala

II.rr. rrate cu prlylre la procedura de ac

Tipul procedurii de achizifie
Cererea of'crtelo| de pretLlri !
Licitatie dcsch isi El

Lucrlri de construclic
Substa{iei de Asistenti
Prespitaliceasci Orhei
nul Orhei

Obiectul achizifici

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimall a ach izit iei 15368210,00 fird TVA
Nr. qi fink-ul procedurii (se va indica din cadrul
port alului guv er nament al v,wv,. mle nder. gg!.!d)

ocds-b3wdp I -MD- 1639653 137569t\ r:
Link-ul : wwu'.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1-MD- I639653137 569

Data publiclrii anuntului de participare Data publicirii : | 6.12.2021
Data (datele) gi refcrin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referd anun{ul respectiv dupd caz)

Nu sc aplici

cu pnvlre la contractul dc achizitie/ cordul-cadru:

Tipul contractului dc achizitie/acordului-cadru
Bunuri I
Servicii I
Lucldri M

Contractul de achizifie/acordul-cadru se rel'eri la
un proiect qi/sau prograrn finanlat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu EI
Dar

Sursa de finan{are

Buget de stat !
Buget CNAM r-
BLrget CNAS r
Surse externe r
Alle surse: Alte rniiloace IMSP CNAMUP g

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizifie/ acordului-cadru Nr. 06 din 27.01.2022

Denumirea operatorului economic "Sigma VenMer" SRL
Nr. si data contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Nr: 08
Data:10.02.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fara TVA: 14444107,67 lei

lnclusiv TVA: I7333 169,20 lci

Termen de valabilitate Valabil nAni la receptia finall a luclirilor'



IV, Date cu rrrivire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupl modificare:(se vor indica natura siamploarea lucrdrilor, natura qi cantitotna ,ou ,otoorno bunurilor, nqtura,i amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesara modificarea:

La data de 10.02.2022 a fost incheiat contractul nr. 08 cu operatorul economic,,sigma VenMer,'SRL(in continuare Antreprenor) prin care acesta se angaja sd execute lucrdrile de construcfie a edificiului
Substaliei de Asisten{d Medicald Urgenta Prespitaliceascd orhei din str. Al. Donici, r-nul orhei, in termen
de I I luni din momentul preddrii obiectului / sectorului pentru constmctii cdtre Antreprenor.

operatorului economic i-a fost transmisd documentalia qi terenul destinat pentru construclia obiectului
contractului de antreprizd la data de 2l.02.20221pV nr. I din 21.02.2022).

Predarea - primirea santierului qi terenului situat in mun. orhei, destinat pentru constructia obiectul
contractului de antreprizd a fost efectuatd la data de 3l .03.2022(pv nr. 2 din 31 .03.2022).

La data de 18.04.2022, de la Antreprenor a fosr receplionata scrisoarea nr. 04/15/cNAMUp din
15'04'2022 prin care a solicitat crearea unui grup de lucru mixt pentru a depista o mocjalitate de a
executa,/ajusta prelurile contractului de antreprizd.

IMSP CNAMUP, prin scrisoarea nr. 01- 15/788 din23.05.2022,i-a comunicat Antreprenorului cd unica
posibilitate legald de a ajusta valoarea contractului de antreprizd nr. 08 din 10.02.2022 privind
achizitionarea lucrdrilor de construclie a edificiilor penrru Substalia de Asistenld Medicald urgenta
Prespitaliceascd Orhei (str. Al. Donici, or. orhei), poate fi electuatd doar conform Regulamentului privind
aJustarea periodicd a valorii contratelor de achizilii publice cu executare continud, incheiate pe un termen
mai mare de un an, aprobat prin HotdrArea Guvemului nr. 1129 din 21.11.201g.

Totodatd, la data de 31.05.2022 prin scrisoarea nr. 01-151823 IMSP CNAMUp a infolr.rat
Antreprenorul cd incepdnd cu data de 06.05.2022 pe gantier lucrdrile au fost stagnate din motive
necunoscute, fiind solicitatd reluarea lucririlor de construclie conform contractului de antrepnza.

Ulterior, prin scrisoarea nr. 06/03/CNAMUP din 03 .06.2022, Antreprenorul a informat Beneficiarul cd
a solicitat Agenliei Achizilii Publice sd se expund pe marginea realizdrri contractului de antreprizd, avind
in vedere cd acesta a devenit la moment unul vddit de oneros $i contrar regulilor generale de derulare a
afacerilor.

Totu;i, prin scrisorile nr. 06/17/CNAMUP din 17.06.2022 qi nr.06/22/CNAMUP din 22.06.2022
Antreprenorul a solicitat rezoluliunea contractului de antreprizl nr. 08 din 10.02.2022 privind
achizifionarea lucrdrilor de construclie a edificiului SAMU Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei, fbrd a



;:1..1lXTi:fi:1ffi:de interdiclie a operatorilor economici si rErd a i se soricita restituirea garanliei
La data de 29 '06 '2022' grupul de lucru a examinat nota informativd, din aceeaqi datd, a comisieiformata din reprezentanlii IMSP CNAMUT gi."rpo"."olul tehnic, care a inspectat Eantierul privindexeculia lucrdrilor de constructie a edificiului SAMU orhei, inclusiv anexe qr p"r., ni"o constatat faptulcd de la data de 06'05 '2022 Antreprenorul a abandonat qantierul qi a stopat lucrariie ae construclie aedificiului SAMU Orhei din str. Al. Donici, r_nul Orhei.

Drept urmare' la data de 01'07 '2022, Antrep.enorului i-a fost expediatS scrisoarea nr. 0-15/1077 princarc l-a f0$ solicitatr feltterea, in termen de 15 zile cal.ndarisrice din momentul receplrondrii somaliei,executdrii in continuare a lucrdrilor de construclie conforn prevederilor contractLirui de antreprizdmenllonat' in caz contrar IMSP centrul Nalional de Asistenfd Medicald Urgentd prespitaliceasci va finevoit sd tezilieze contractul de antrepriza cu dreptul de a reline Ei/sau de a solicita achitarea garan{rei crebund execulie in mdrime de 10o% din valoarea totald a contractului, precum gi sa inainteze Agenliei Achizi(iiPublice solicitarea privind includerea companiei Dvs. in Lista de interdic{ie a operatorilor economlci.Grupul de lucru a examinat nota informati vFt din 20.07.2022 a comisiei formatd din reprezentanliiIMSP CNAMUP qi responsabilul tehnic, care a inspectat gantierul privind execulia lucr6rilor de construcliea edificiului sAMU orhei, inclusiv anexa qi poze, fiind constatat t'aptul cd Antreprenorul nu a reluatlucrdrile de construclie a edificiului SAMU orhei din str. Al. Donici, r-nul orhei.

yII. Rezultateleexaminirii:
In rezultatul examindrii necesitalilor de modificare a contractului de achizilie, s-a decis rezolutiuneacontractului nr' 08 din 10.02.2022 incheiat cu compania,,sigma VenMe." slii'in uur" declaraliei din

ff:Xi|j,i:f"'r?curelinerea 
garan{iei de bund execulie si includerea.o.npuni"i rn'ii* de interdiclie a

Conducitorul grupului de lucru:

SCALSCHI Tariana

Agenl.i,a Achizilii P_ublice: mun. ChiSinii.u, Sos. HinceSti, 53; rel.: 022_820_703; fat; 022-820_72t,
e- ma i I : bap@t e nder. gov. md; www. tender. poy. n d
:q:nl:a N!-ignlld pentru Solulionqreq Contestaliilor: nun. ChiSindu, bd. gtefan cel Mare Si652; fax: 022-820-65I , e-meil: contestatiiaAqnsc.md; *r*.onri.*i -'

('":3rffi:q

Q-';:,ii,'r,l*$
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 21.07..2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. I)ate cu privire la procedura de achizifie:

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

Denurnirea autorititii contractante Institutia Medico - Sanitar Publica Spitalul de
Traumatologie si Ortopedie

Localitate rnun, Chisinau
IDNO r 003600r s0598
Adresa bd. $tefan celMare, 190

Numdr de telefon 022-242-330
Nurn{r de fax 022-24s-243
E-mail oficial ACtl IZITI I. IMSPSCTO(@gmai l.com
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Curea Cristina

Tipul procedurii de,achiiitie
Licitatie deschisa

Obiectul achizifiei
Articolelor Parafarmaceutice qi Consumabile

Cod CFV 33600000-6
Valoarea estimatl a achizitiei 1793800.00\ei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p ortalul u i guvernomental W1,yy,74S9y1dgl.gpyiA _)

Nr:
qe{s t 3 $, dpLMP;.t=q{24gafl 1U
Link-ul:
https ://achi zitri.mdl ro lpublic/tend er 121 05 4586 I

Data publicirii anuntului de participare 06.04.2022
Data (datele) qi referinfa (referinfele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anuntul respectiv 6upd caz)

Tipul contractului de achizif ie/aco,rdului'-cadru Bunuri
Contractul de aehizitie/aeordul-cadr:+ se refer'f, la un
proiect., pi{sa,u rprogram finan{at' din fondur'i ale
Uniu*ii Erlropeile.

Nu

Sursa de finan{are Buset CNAM n

D"t" d..i"i.i d.ffi acht"ttte/
acordului-cadru

26.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL Ecochimie
Nr. ;i data contractului de achizifielacordului-cadru

V"lo""* *" t*
Termen de valabilitate

Nr: ECO-210545861728
D.1., 07 06.nn-
Fara TV.! I 103_a9,95

Inclusiv TVA: I 32362,57
3r.12,2022



// --___,{ I }:*e' 4s_9r9gl!9_:_

I'VA.

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Altg lgQrma gii reievan te

2I IM

aa

aspiratie l
39 Hirtie oen
endqt{asheal

Yj;^",,, ?::l:::: :I:" t1:: ql91 ca re a u rhcu t necesa rd m od inca rea :

cu o scri

VII. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru
210545861728 din 07.06.2022 a fost

ry.

V, Descrierea achiziliei inainte 9i dupi modificare:(se ver indica nalura 'yi antpkturea lucrarilor, ioturo ;i "uitit-otro sau vuroarea bunuriror, narura ;i amproareasert,iciilor)

"^*".".^.'**wovrrrzr!rrtv!L€nQ€fLPl1I'ocQs;b-3wdp!.':M"D*:.l649z''.+og-+z*r@
ffii

8/C01-07 t4.07,2022
ile de la oC

de modificare a contracturui de achizilieracordurui-cadru nr. Eco-inclreiat acordul adilional privind micgorarea valorii contractuale cu

i:#,*,i:: "o i ortopedice sterile.
i*l:l,lT",::":i:lllui.(r32362.,1zrlrx4D);e;;;;;;#:"ffi i;TTl,;r"
i#;l,l;i;,::L?TXTj j,:#:"1",*]ijl,;;;.;;#;fii:Jffi;,,J"[:H ad a prezen,u,ui
;nT?'hiffi:T::lYi::.'?l'l:'j:l:,':uJ,;;;";;;il:;#:i:T;':?,?J?3i::"9:l'#::lsi croua mii treizeci ,;il;."ii'ilill,ii,'iiil

Tipul modificiriloi
Se micqoreaza ffia totata cu TVA a conta.trl*
Legea M ilt pririna-achizifille puUflce art. 76

Temeiul juridic

Crer'terea prefului t" -*m@

Modificarea anteiioa"ffi
@cadru (dupdcaz)

Denumire operator
economic

-

SRL ,,ECOCHIMIE''

Nr. ;i Oata aco.Oul,ri
_ adilional

Valoarea moOificA"ito"
FIri TVA Inclusiv TVA

I 10349,95 122037,79
I 27.07,2022

conducitorut gruputui de tucru: @:Igor CO$p.RMAC
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilri publice

Nr MD- 165580768 6457 din 22 07 2022
l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Den umirea autoritilii contractante Serviciul Hidrometeoroloeic de Stat
Localitate rnun Chiqinbu
IDNO r 00660 I 003980
Adresa str Grenoble" 134
Numir de telefon 022 77 :]6 03
Nurnir de fax 022 77 36 03
E-mail oficial contab i I itateCDmeteo. gov. md
Adresa de internet www meteo.gov.md
Persoana de contact (nume, pt'enun?e, telefon,
e-mqil)

Diana SIRGHI
Tel:022773603
e-mai I : contabi I itate(@m eteo. gov. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofbrtelor de preluri lLicitatie deschisd

rAltele' llrrdicutil
Procedura de achizilie repetati (cltrpit ccrz) Nr
Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Br,rnuril Servicii I Lucrdri I
Obiectul achiziliei Piese de schimb Si echipamente pentru statiile gi

posturi I e h i drorneteorologice
Cod CPV 38120000-2 38121000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
irfegerea procedurii de atribuire (in cazttl
ttplictirii qllor proceduri decat licitatict
de,scl,ri,;d)
Procedura de atribuire (se t,cr indicct clirr
cadrul portolului guvernamentol

N r: occis-b3 wdp I -MD- 1 65 5807 686457
L i nk - u I I I achi zitii .m d/rolp ub I icl tender I 2 l0 5 8 7 5 8/
Data publicdrii.2l 06 2022

Platforma de achizitii publice utilizatl I achizitii rnd; I e-licitatratnd, n yptender.rnd

Procedura a fost inclusl in planul de
achizilii publice a autoritl{ii contractante

lDa rNu
L.ink-ul chtre planul de achizitii publice publicat:
htt p //www nt et eo ntd/i n dex. php/tran spar ental achiziii
publice/

Anunf de inten{ie publicat in BAP (chtpit
t:ttz )

Data:
Link-ul

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupir ctz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizi\re
fLicitagie electronic[ rCatalog electronic

Sursa de finan(are puget de stat; rBuget CNAM, lBuget CNAS;
rSurse externe; rAlte surse: findicalil

Vafoarea estinratl (lei, /Ztra'11'A) 5 15000,00



3. Clarificlri privind documettta{ia de atribuire:

(se vo conrpletct itt cctzr.rl in cura otr.fb,;l .xtlicitote cluri/i(t,'i)

Data solicitirii clarifi cirilor

4,Modificirioperateindocumerrta{iadeatribuire:
(se t,a umpleta in cazul itr care au.frt.st t4teralc ntoc{i.f icitri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documerltele de calificare qi aferente DUAE

prezentate de citre operatorii economici:

Denumirea o atorului economic
tret.o succinti a solicitirii de clarificare

Exnunerea succintl a rlsPunsului
Data transmiterii

Rezu matul modificlrilo r

f lndi<:ttti ttttndntl dc zilc I

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dul:it ccrz)

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor pref ungit (clttp(t caz)-

5. pAni la termenul-limiti (data de 05.07.2022,or109:00), au depus of'erta 3 (trei) ofertan(i:

IDNO Asocia(iil
administratoriiNr. Denumirea operatorului ecoltomic

t007600011105 Nicolai IASIBASl. Lokmera SRL
Rodica BURDLJJAN) DALU MOL SRL I 0136000075.i4

3. SIA Technology SRL I 009600044240 Sersiu TONU

Denumirea operatorului ecoltomic
Denumire document SIA 'fechnology SRLDALTI MOL SRLLokrnera SRL

Docuntentele ce constittrie oferta
t,o cot't.\'t11nct pritt: pt'czcttlol , ttcprczcttlol, ltlt core'splttMe)

tleDrezelll0ltrazc ttlctl
)rezclt l0l
trczenlal

)t'czcttldl
)r'ezelllul

rea tehnicd
neDlezeltl0lPropunerea frnanciard

tttt c'tn'e.sDtttule

Documente de calificare
Se va co/?,Jtl?tlct pt'itt: prezenlal, tteprezettlul, ttlt core

tttt ctn'esputtdeprezeill.alprezettlcrlDovada inregistr[rii
persoaneijuridice in
conformitate cu
prevederile legale din

ra in care este stabilit
nu core,;pttnc{eprezenlalprezenlulCertificat de atribuire a

contului bancar
tttt coresutnde')t'eze ill.crl

pt'ezenlul
eze nl0lfinanciar

ilaprezeillctlprezenl0lCertiflcat de
conformitate



DECLARATIE
privind valabilitatea
ofbrtei

prezenlal prezcillctl tttt corespunde

(lnfbrmalia privind denumirea documenlelor prezentule se ya iilclica in confornritate qt cerinlele din
dctatmentalia de crtribuire qi se va consemnct prin: pre4entat, neprexentat, nu corespuncle (in cazul
ccind drtqtmentul a.fost prezental, dar mr corespttndecerinlelor rle cali/icare))

'7. Informafia privind coreSpunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pref ul
ofertei
(fbrI

TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
ntisuri

Corespun-
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1, Sorrcla de
unridikrtc qi temperaluri
a aerului Hunriditv
and Teurperaturc Probe
HMPI-55 (HUMICAPT]I
(A2JBr lA0A0AlA0A)
Ssu echivalentul

Lokmcra SRL 73340.00 3 buc + I

DALLI MOL SRL 73 3 -s0,00 3 buc

ilA Technoloqv SRL
Lot 2, Sensor de
direc{ic a vintrLlui Thies
Clirna
(Part nrunbcr:
4.3t.51.00.110)

Wind Directron Thies
Clima Trarrsrnitler First
Class (Part nuuber:
+ 3151.00 ll0)
Suu ecltivulenlul

Lokmera SRL 58499,00 2buc -

DALU MOL SRL 5 7875,00 2 buc

SIA'Icchnoloer SRL
Lot 3, Serrsor dc vitczii
a vinluh.ri Thics Cliura
(Part nurrrbcr:
-1.335 r 00 000)

Wind Transrnittcr
Thies Clirua First Class
(Part nurnbcr.
-t 3351.00.000)
Sau echivulentul

Lokmcra SRL 53 193,00 2buc -T

DALU MOL SRL 54000,00 2 buc +

SIA Tcchnolosr,SRL
Lot {, Data Loggcr
CR I O0OX-NA-ST-SW-
CC

Suu ecltivulenlul

Loknrera SRL

l0 | r23,00 I buc +

SIA Technoloqr SRt,

Lot 5, Modenr
GSM/GPRS Cinteriorr
MC5-5i

Lokmora SRL, 26440,00 5 buc +

DALU MOL SRL ?5500 00 5 buc T

J



SIA Technolosr SRL
Lot 6, Regulator de
incdrcare ATERSA
LEO IO

ATERSA Charge
Regulator LEO l0

Sau echivalentul
Lot 7, OTT Data
Logger netDl -500

Sou echivalentul

SIA Technolouv SR[.

Lokmera SRL

133499.00

DALU MOL SRL l 33 500,00
SIA Technologr SRL

Lot 8, GSM / GPRS
COMMUNICATION
GenPro 20e

Sau echivolentul

Lokr,Tera SRL

2t576.00

SIA Tochnologl SRL
Lot 9, Anemometru
multifuncJional portabi I

Sau echivalentul

Loknrera SRL

l(,908,00

DALU MOL SRL 70500,00
SIA Technologr SRL

/

Quad-band GSI\4/GPRS
modem tenninal
Centurion MC-55i
Sau echivolentul

* In cazul utilizdrii licilaliei electronicese t,ct irtdicct preltrl o/brtei.finole
(Infornalia privind "Coresptmrlered cu cerintele de culificure" .fi "Cor.e.Vrunderect ctt ,specificoliile
tehtice" , se va consemna prin; ,, " in cantl cot'e.spunderii',yi prin ,,-" in cantl ,rornrr,ipr,rtdet.ii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privincl corespunclerea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatonrl economic lnformafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

07.07.2022 DALU MOL SRL

Clanficari privind
tnentinerea pretului
modiflcat in urrna
I icitatiei electronice

OE cont'irrla si actualizeazd. ofbrta in
baza licitaliei nr. ocds-b3Wdpl-MD-
l6-558076864-s7

t2.07.2022 Lokmera SRL

Clarificdri privind
menfinerea prefului
modiflcat in urma
licitatiei electronice

Compania Lokmera SRL confirmd
faptul cA olerta de pre! a fost
actualizatd, confbrm p reluri lor
anuntate ?n urma licitatiei electronice
la procedura de achizitie publicd nr.
ocds-b3wdp l- MD-1 65s8076864s7

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:



Den umirea operatorului economic Motivul respi nge rii/descatifi cirii
Lokrnera SRL Documentele de calificare incomplete, nu corespunde

_cen {g]qry4$gf n anunlul de parti ci pare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile Lt

Alte limitari privind nurndrul de loturi care pot fl

Justiflcarea deciziei cle a nu atribui contractrrl oe

I l. Criterirrl de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai sc[zut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai trun raport calitate-cost I
(in cazul in cttre in cu<lntl procedtrii cla crlt'tbuire .strttl oplicale ntai ntrrlle criterii rle att'ibuire, se vor
indica toole cfileriile de alrihrire aplicale .s'i denttntirco lolrtrilor uferente)

12. Informafia privind factorii de evaluat-e aplica{i:
(,\e t'u cont|tlelo pctt/t'tt lolttrile core ott,fo,sl ttlt'ibuilr in bozcr crileriilor; cel mai btrn raporl calitate-
ytt'cl ,stttt ccl ntat htttt t'uporl t,trltlctlc-ctts.t)

I 3, Reevaluarea ofertelor:
(Se va crtmplelu itr t'trztrl in ccu'e rf'arlelc arr.fbst raet,alrralc repelol)

Motivul reevalulrii ofertelo r ln urma licitatiei electronice, pe platforma achizitii.md, din data
de 06 07 2022 nu au fbst vizibile toate documentele incdrcate de
toli of-ertantii Respectiv decizia de atribuire din I I .07.2022 este
una eronata
S-a luat clecizitt de reevaluare a procedurii de achizitii publice gi
cle atribuire a loturrlor partial pentru DALU MOL SRL cit Si
l-okmera SRL, finind cont de criteriul de evaluare axat pe pretul
cel rnai scazut Si limita bugetului alocat pentru procedura dat[

rocedurd impartita pe loturi)

14. In urma examinlri, evaluirii Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

atribuite aceluiagi ofbrtant: /lndicaliJ

loturi,

F:rctorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re fbctorul I Ponderea
Denum re f-actorul n Ponderea

Denumirea operatorului econonric n Total
Denum re t-actorul I Donderea

Denum re factorul n Ponderea

Modificirile operate



Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru

V Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsurl

Pref ul
unitar
(fnrI
TVA)

Preful
total
(fIri
TVA)

Pref ul
total

(inclusiv
TVA)

Lot l. Sonda de urniditate qi

temperaturd a aerului Hurniditl
and Temperature Probe HMP I 55
(HUMICAPG)
(A2JBllA0A0AlA0A)
Suu echivalentul

Lokrrrera SRL 3 buc 24446,6'7 73340,00 88008.00

Lot 2. Sensor dc direclie a viutului
Tlues Clima
(Part nunber: .l.3l5l.00. I l0)
Wind Direction Thies Clirna
Transrnitter First Class (Part
nurnber: 4.3 I 5 1.00. I l0)

Sau echivalentul

DALU MOL SRI- 2 buc 2893 7, -50 57875,00 69450,00

Lot 3, Sensor de viteza a vintului
Thies Clitna (Parl number:
4.335 r.00.000)

Wind Transnufter Thies Clima
First Class (Parl nurnber:
4.33-s 1.00.000)
Sau echivalentul

Lokmera SRL 2 buc 26596,50 53193,00 63831,60

Lot4, Lot 4, Data Logger
CRI OOOX-NA.ST-SW.CC

Suu ecldvalentul Lokmera SRl. I buc l0 t 123,00 101123,00 121347,60

Lot 5, Modern GSM/GPRS
Cinterion MC5-5i

Quad-band GSMiGPRS ruodern
tenninal Centurion MC55i
Suu echivalentul

DALU MOL SRI- 5 buc 5 r 00,00 25500.00 30600,00

Lot 8, GSM/ GPRS
COMMTINICATION Genpro 20e

Sttu echivulentul Lokmera SR[. 3 buc 7192.00 21576,00 25891.20

Anularea procedurii de achizitrie public6

in temeiul arL,7I alin. lit

Argumentare:



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

(In,formareooparo|0|,ilorecclnontic'iitttp|ir''tttiinpt.clc.ec|ttroc|ca/rihtircdesprecleciziilc
lucrtr penlt'tr ctcltizitii .s'e reulizeazd irt corrformilute cu pret,etlerile ut.t. 3l ai Legii nr. I3l dir 3 iulie
20 I 5 ltrit,incl achiziti i le prthl ice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
ln cazul in care valoarea estirratd a contractului
este nrai micd decAt pragurile prevf,zute la art Z
alin (3) al Legii nr l3l din 3 iulie 201-5 privind

6 zile in cazul transrniterii comunicdrii orin

achizitiile publice
ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai rnare decAt pragurile
prevdzute la art 2 alin (3) al Legii nr l3l din 3

I iulie 201 5 privind achizitiile publice

(Sleleclali lermcmtl clc a.yleplare rc,V)ec|m. Calct.rlorco lertnenelor prevdzute de Legect nr. t3l tJin 3
iulie 2015 privittd achiziliile puhlice, inc:htsitt a lerntenelor de a,s'teptqre,,se e./bcnrctid h confornitate
ctr prevedet'ile 't'l'l'1,(/l'(ll lLr ('upitolul | (Ca[culctre'u 'l'ermemtlui) al Cochtlui Cit'il al iieprftlicii
Moldot,tt).

ntreprinde
rea:

Cu capital
:rutohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strlin

Cu capital
autohton

mijloace electronice si/sau fax I

Cu capital
autohton

22.07.2(\22

18. Informa[ia;lrivind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie public[ au fost aplicate criterii de
durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate):

Denumirea oper:rtorul ui
econornic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lokrnera SRL 12.07.2022 SIA IIS:AP, e-nrail
DALLI MOL SRL 12.07.2022 SIA llSAP, e-mail
SIA Technolo.ey SRL 12.07.2022 SIA IISAP, e-ntail

! I I zile in cazul netransmiterii comunicirii
in mijloace electronice si/sau f'ax I

n I I zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
rnijloace electronice si/sau fax I
fJ l6 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
rin mijloace electronice si/sau fax I

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorulu

l
economic

Nunrirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

firn TVA inclusiv
TVA

I|22-COP
).012022 r8120000-2 u33 75.00 I 00050.00 3l.t2,2022

tt I20000-2 249232.00 299078,40 31.t2.2022



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

lVu ,s'e oplicci

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: Nu se aplrcd

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

Pre{ul cel mai schzut
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun rapoft calitate-cost a

Au fost aplicate criterii pentru achizilii pubrice durabile (achizilii
verzi)?

Conducltonrl gmpului de lucrrr pentrrr achizilii:

Prenume)

de achizitrie,fapt pentru care pourtd rdsputrdcre con/nrm

Prin pre4entu dare de seamd, grupul da lucru declard cd termenul de o;tepture penrru tttcheierea
indicate a .fost respectut (trt. 32 alin, (-i) at Lei;iiprivind uchiziriile puhlic erii contestnliito, ;i/saude mon itorizz re, u cea steu

Prin prex,enta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmd corectituclinea clesfisuriirii proceclurii

N(/
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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. 3 D  din 22.07.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala primară-grădiniță „A.Donici” 
Localitate Mun. Cahul  
IDNO 1012620009706 
Adresa Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20 
Număr de telefon 029947238 
Număr de fax  
E-mail oficial  scoalaprimaradonici@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

G. Parvana 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a fasadei (termoizolare) 
Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1657277630718 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059683/ 
Data publicării: Conform SIA RSAP 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.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) 

□COP    

Sursa de finanțare □Alte surse: Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 350000,0 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657277630718


2 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Adelnat” 1013605002925 V. Buzila  
2. SRL „Fart-Home_Project” 1020600024465 P. Homițchi 
3. SRL „Regal Construct” 1009600000754 S. Toacă 
4. SRL „Trend Construct” 1014603002065 Galaju  
5. SRL „Vega Total” 101860001463 V. Șumutovschi 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

SRL 
„Adelnat” 

SRL „Fart-
Home_Project” 

SRL 
„Regal 

Construct” 

SRL „Trend 
Construct” 

SRL „Vega 
Total” 

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

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

     

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

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

prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

Licenta de activitate și 
anexa. 

prezentat neprezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

Informatii generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 
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Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzatoare a 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Declarație privind 
experiența similară a 
operatorului 
economicîn domeniul 
de activitateeferent 
obiectului contractului 
ce urmează a fi 
atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de 
asigurări sociale, în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare în RM sau în 
ţara în care este 
stabilit 

neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a fasadei 

(termoizolare) 

SRL „Adelnat” 309372,6 1 buc. - + 
SRL „Fart-
Home_Project” 

318742,51 1 buc. - + 

SRL „Regal 
Construct” 

320757,47 1 buc. - + 

SRL „Trend 
Construct” 

345079,43 1 buc. - + 

SRL „Vega Total” 350684,88 1 buc. - + 

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL „Adelnat” 

Niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile 
de calificare prezute în documentația de 

atribuire. 

SRL „Fart-Home_Project” 
SRL „Regal Construct” 
SRL „Trend Construct” 
SRL „Vega Total” 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut                        

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. 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) 
      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
 
În temeiul art. 71 alin. 1, punct.c)             

Argumentare:  Niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prezute în documentația de 
atribuire. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Adelnat” 22.07.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Fart-Home_Project” 22.07.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Regal Construct” 22.07.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Trend Construct” 22.07.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Vega Total” 22.07.2022 SIA RSAP, e-mail. 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 
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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: 
 
 
                   Parvana Galina                                                     _____________________ 
                    (Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

model-tip

□

Nr. 05 din 22/07/2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primaria or. Floresti
Localitate or. Floresti
IDNO 1007601007192
Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-1 

Floreşti), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 
32

Număr de telefon 0250-22244
Număr de fax 0250-22244
E-mail oficial primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Barbălat Oxana, tel. 0250-2-29-66,+373 60152010,
e-mail) xyussa@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri

Obiectul achizitiei Diverse produse alimentare pentru gradiniţele de 
copii din or. Floreşti

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdn 1 -MD-1656684155131
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059375/
Data publicării: 1 iul 2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://primariafloresti.md/wp- 
content/uploads/sites/9/2022/01/PIan-de- 
achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: Nu este cazul
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Licitaţie electronică

Sursa de finanţare Buget de stat
Valoarea estimată (lei.fără TVA) 305 250,96MDL

1

mailto:primariafloresti8@gmail.com
http://www.primariafloresti.md
mailto:xyussa@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059375/
http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/PIan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/PIan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/PIan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf


3. Clarifîcări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 5 iul 2022, 09:30
Denumirea operatorului economic MTender si platformele nu ofera aceasta informatie
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Buna ziua, separati loturile

Expunerea succintă a răspunsului Nu putem separa pe loturi, grupul de lugru a decis 
să fie un lot.

Data transmiterii 5 iul 2022, 09:40
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data______20__, ora___:___), au depus oferta___ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. Delmix Prim SRL 1010600031257 Dilan Galina
2. SRL Nobil Prest 1010600021038 Vadim Calugher
3. SRL BAGUETTE 1014600037741 Cebotari Valentin

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Nobil 
Prest

Delmix Prim 
SRL

SRL
BAGUETTE

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică prezentat Prezentat Prezentat
Propunerea fmanciară prezentat Prezentat Prezentat
DUAE prezentat Prezentat Prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

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

Cerere de participare 
(anexa nr. 7);

prezentat Prezentat Prezentat

DECLARAŢIE 
privind lista 
principalelor 
livrari/prestări 
efectuate în ultimii 3

prezentat prezentat Prezentat
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ani de activitate 
(Anexanr. 12)
DECLARAŢIE 
privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului Anexa nr. 
13

prezentat Prezentat Prezentat

DECLARAŢIE 
privind personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului Anexa nr. 
14

prezentat Prezentat Prezentat

Lista
subcontractanţilor 
şi partea/părţile din 
contract care sunt 
îndeplinite de aceştia 
Anexa nr. 15

prezentat prezentat Prezentat

Raport fmanciar pe 
anul 2021

prezentat prezentat Prezentat

Autorizaţia pentru 
transport

prezentat prezentat Prezentat

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţilor 
impozitelor, 
contribuţiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 
Certificatul trebuie să 
fie valabil la data 
deschiderii ofertelor 
sau trebuie să fîe 
valabil la data 
prezentării acestuia în 
urma solicitării de 
clarificare.

prezentat prezentat Prezentat

Certificat de 
conformitate sau 
echivalentul, care să 
confirme calitatea şi 
provinienţa bunurilor

prezentat prezentat Prezentat

Autorizaţia sanitară 
veterinară de 
funcţionare a 
agentului economic 
participant

prezentat prezentat Prezentat

3



Extras din Registrul 
de stat al persoanelor 
juridice

prezentat prezentat Prezentat

Declaraţie pe propria 
răspundere privind 
respectarea normelor 
de ambalare,etichetare 
şi marcare (HG 
Nr.996 din 
20.08.2003)

prezentat prezentat Prezentat

Autorizaţia sanitar- 
veterinară pe unitate 
de transpor/sau 
pasaportul sanitar a 
transportului

prezentat prezentat Prezentat

Certificat de atribuire 
a contului bancar

prezentat prezentat Prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fară TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot D iv e r s e

p r o d u s e
a l im e n t a r e

SRL Nobil Prest 195000
MDL

Lot + +

Delmix Prim SRL 200984,50
MDL

Lot + +

SRL BAGUETTE 245032,15 
MDL

lot + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

14.07.2022 SRL Nobil Prest Justificarea ofertei 
anormal de scazut

Prin prezenta SRL„NOBIL 
PREST”, vine cu rugamintea de a 
atribui lotul „Diverse produse 
alimentare Nr. Ocds-b3wdpl- 
MD1656684155131 din data de 
01/07/2022, urmatorului
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ofertantcu cel mai convenabil 
pret din punct de vedere 
economic, deoarece in urma 
rundelor s-a comis o gresalla 
mecanica la plasarea pretului si 
prin urmare va fi din start dificil 
de a ne onora obligatiunile 
contractuale.

15.07.2022 Delmix Prim SRL Justificarea ofertei 
anormal de scazut

Nu a prezentat clarificări

19.07.2022 SRL BAGUETTE Justificarea ofertei 
anormal de scazut

Din 19 iulie 2022 Tel:(250)2- 
22-44,2-18-56.
S C R I S O A R E  
Prin prezenta, 
S.C.”BAGUETTE”S.R.L. 
confirmă justeţea peţului propus 
la
licitaţia deschisă “Diverse 
produse alimentare” Nr. ocds- 
b3wdpl-MD-1656684155131 din 
01.07.2022.
Suntem de acord de a semna 
contractul de achiziţie a 
produselor.
Cu respect,
Manager subdiviziunea Bălţi 
/Veaceslav Golbur/
Administrator
/S.C.”Baguette”S.R.L. Răspuns
primit cu nr. 2256-01
din 20 iulie 2022
Primăria or. Floreşti
or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare
30A
Subsemnatul, administrator 
statutar Svetlana CURDOVA, 
care acţionează în interesele lui 
SRL
„Baguette”, remit prezenta 
EXPLICAŢIE
pe marginea scrisorii nr. 631 din 
19 iulie 2022
La 01 iulie 2022 Primăria or. 
Floreşti a publicat licitaţia 
publică ocds-b3wdpl-MD- 
1656684155131
prin care a anunţat despre intenţia 
achiziţionării Diverse produse 
alimentare pentru gradiniţele 
de copii din or. Floreşti.
In cadrul licitaţiei respective au 
participat mai mulţi agenţi
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economici care au propus 
următoarele
oferte, după cum urmează:
□ SRL „Nobil Prest” -  195 000 
MDL;
□ SRL „Delmix Prim” -  200 
984,50 MDL;
□ SRL “Baguette” -245 032,15 
MDL.
La 19 iulie 2022 Primăria Floreşti 
a emis scrisoarea nr. 631 prin 
care a solicitat justificare a 
preţului
anormal de scăzut, întemeindu-şi 
solicitare pe prevederile art. 70 
Legea privind achiziţiile publice. 
Conform art. 69 Legea privind 
achiziţiile publice: “(3) La etapa 
examinării, evaluării şi 
comparării 
ofertelor, autoritatea 
contractantă are dreptul să 
solicite ofertantului doar 
explicaţii scrise 
asupra ofertei sale, dacă 
informaţiile şi documentele 
prezentate sînt incompl ete, sau, 
după caz,
documentele justificative aferente 
DUAE.”
Conform art. 70 Legea privind 
achiziţiile publice: “(1) Ofertă 
anormal de scăzută poate fi 
oferta de vînzare a bunurilor, de 
executare a lucrărilor sau de 
prestare a serviciilor la un preţ 
semnificativ mai scăzut în 
comparaţie cu ofertele altor 
ofertanţi sau în raport cu 
bunurile,
lucrările sau serviciile care 
urmează a fi furnizate, 
executate sau prestate în 
situaţia în care 
ofertantul nu reuşeşte să 
demonstreze accesul său la o 
tehnologie specială sau la 
condiţii de piaţă
mai avantajoase care i-ar permite 
să ofere un asemenea preţ scăzut 
al ofertei.”
Pagina 2 din 2________________
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La caz constatăm că solicitarea 
Primăriei Floreşti din scrisoare 
nr. 631 din 19 iulie 2022 este 
ilegală, baza pe o interpretare 
eronată a legii şi circumstanţelor 
de fapt. Anume, SRL „Baguette” 
nu a propus un preţ anormal 
de scăzut, în sensul art. 70 
Legea 131/2015, deoarece 
agentul
economic a depus de fapt cea mai 
mare ofertă. Prin urmare, art. 70 
Legea privind achiziţiile 
publice invocată de către 
Primăria Floreşti este inaplicabilă 
în cazul speţei date şi respectiv 
SRL
„Baguette” nu are careva obligaţii 
de a prezenta justificarea preţului. 
Vă rugăm insistent ca în 
cadrul acestei licitaţii publice 
şi ulterioare organizate de către 
Primăria Floreşti să vă conduceţi 
doar de lege şi să interpretaţi 
corect normele respective. In caz 
contrar ne rezervăm dreptul să 
ne adresăm către Agenţia 
Achiziţii Publice şi alte organe 
de
control.
Cu respect,
Svetlana CURDOVA 
administratorul SRL “Baguette”

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL “Nobil Prest” Prin prezenta SRL„NOBIL PREST”, vine cu 

rugamintea de a atribui lotul „Diverse produse 
alimentare Nr. Ocds-b3wdpl- 
MDl 656684155131 din data de 01/07/2022, 
urmatorului ofertantcu cel mai convenabil pret 
din punct de vedere economic, deoarece in urma 
rundelor s-a comis o gresalla mecanica la 
plasarea pretului si prin urmare va fi din start 
dificil de a ne onora obligatiunile contractuale.

“Delmix Prim” SRL Operatorul economic este obligat să răspundă la 
solicitarea de clarificare a autorităţii 
contractante în cel mult o zi lucrătoare, în cazul 
în care procedura folosită este cererea ofertelor 
de preţuri, de la data expedierii acesteia, iar în 
cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu 
prezintă clarificări sau nu completează
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informaţiile sau documentele solicitate de 
autoritatea contractantă în termenele stabilite de 
aceasta, oferta se respinge şi se selectează 
următoarea după clasament dintre ofertele 
rămase în vigoare.

SRL „BAGUETTE” explicaţiile prezentate de ofertant, la solicitarea 
autorităţii contractante, nu au fost concludente 
şi nu sunt susţinute de documentele justificative 
cerute de către grupul de lucru

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

S  Pentru fîecare lot □

Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

^  Preţul cel mai scăzut □

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
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D en u m irea
lo tu lu i

D en u m irea
o p era toru lu i

econ om ic

C a n tita te  şi 
u n ita te  de  

m ăsu ră

P reţu l u n itar  
(fără  T V A )

P reţu l tota l 
(fără  T V A )

P r e ţu lto ta l  
(in c lu siv  

T V A )

Anularea procedurii de achiziţie publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d).

Argumentare: -  sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

1. OE SRL „Nobil Prest” clasat pe locul lvine cu rugamintea de a atribui lotul „Diverse produse 
alimentare Nr. Ocds-b3wdp1-MD1656684155131 din data de 01/07/2022, urmatorului 
ofertantcu cel mai convenabil pret din punct de vedere economic, deoarece in urma rundelor s-a 
comis o gresalla mecanica la plasarea pretului si prin urmare va fi din start dificil de a ne onora 
obligatiunile contractuale.

2. OE „Delmix Prim” SRL clasat pe locul 2 nu a prezentat darificări referitor la solicitarea AC 
privind justificarea ofertei anormal de scăzută respectiv oferta sa a fost respinsă şi a fost selectat 
următoarea după clasament rămasă în vigoare

3. OE SRL „BAGUETTE” explicaţiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorităţii contractante, 
nu au fost concludente şi nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de către grupul 
de lucru

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

D en u m irea  op era to ru lu i 
econ om ic

D a ta  tra n sm iter ii M o d a lita tea  de tra n sm itere

SRL Nobil Prest 22 /0 7 /2 0 2 2 e-mail
Delmix Prim SRL 22 /0 7 /2 0 2 2 e-mail
SRL BAGUETTE 22 /0 7 /2 0 2 2 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectaţi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelorprevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului CivilalRepubliciiMoldova).
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

econoinic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate 

al
contractului/acordului-

cadrufără
TVA

inclusiv
TVA

18. Informaţia privind achiziţii publiee durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul. în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. __06____ din __25.07.2022___ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale” 
Localitate mun. Orhei 
IDNO 1012620011000 
Adresa Str. Vasile Lupu 60/1 
Număr de telefon 0235/24907 
Număr de fax 0235/- 
E-mail oficial tcaprari@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Caprari Tatiana 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Amenajarea terenului aferent 
stadionului clase în aer liber la IP LT 
“Ion Luca Caragiale”, mun. Orhei, str. 
Vasile Lupu 60/1 

Cod CPV 45111291-4 
Valoarea estimată a achiziției  248 200,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652254410231 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652254410231  

Data publicării anunțului de participare 11.05.2022 
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 Bunuri □     Servicii □      Lucrări X 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu X    Da □ 

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

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

25.05.2022 

Denumirea operatorului economic Certicus SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 20 
Data: 01.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 245919.00 
Inclusiv TVA: 295103.00 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652254410231
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Termen de valabilitate 31.07.2022 
Termen de execuție maxim 30 de zile din data semnării 

contractului 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  X 
Modificarea termenului de valabilitate  X 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

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

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

Alte informații relevante  

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
In baza scrisorii emise de catre operatorul economic prin e-mail in data de 14.07.2022, solicita extinderea 
termenului de executare si valabilitatea a contractului pina la 31.12.2022. Cauza solicitarii: din motive climaterice 
(temperatura aerului ridicata si fara precipitatii) nu este posibila plantarea copacilor si semanarea spatiilor verzi 
ale terenului, astfel rugam inclusiv prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 
31.12.2022_________________________________________________________________________________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._04_din 
_25.07.2022_ a fost încheiat acordul adiţional privind __ modificarea termenului de executare si de valabilitate a 
contractului __ 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Certicus SRL Autohton 20/a 25.07.2022 245919.00 295103.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

__Chislaru-Masnic Maria                  ____              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



model-tip

DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21059181 -din -25.07.2022
Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritl{ii contractante Directia Educatie Tineret qi Sport sectorul Botanica
Localitate Mun. Chisin[u
IDNO 1007601010448
Adresa Bd.Traian2l12
Num5r de telefon 0227767tr
Numlr de fax 02276542t
E-mail oficial ac h i zi ti i dcts botarr i oa(lr)gnra i L cplu
Adresa de internet http ://dctsbotan ic-il.ntcl/atrtttltLt ri -clc-parti ci parcrl

Persoana de contact (nume, prenLtme, tele/bn,
e-mail)

Frunz[ Inna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

rCererea ofertelor de pre(uri llicitalie deschisd nAltele:
ilndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
chizitie/ acordului-cad

Obiectul achizi{iei Lucrdri cle electromontare Ei reparu(ie u re(elelor electrice tn cudrul
Liceului Teoretic B.P.Hasdeu subordonat DETS Botanicu

Cod CPV 45200000-9
Erp"*""" -otivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (in cazul
apliciirii altor proceduri decdt licita{ia deschisa)
Procedura de atribuire (se va indicu
din cadrul porlalului guvernamental
v, tt'yt,. m I a nll e r, gt t\,. m tl\

Nr: Achizitii.md ID 21059181
MTender ID
ocds-[r3rvcll.r I -M l)- I (15(1zl Bt31,-9-2"9-3 I

Link-ul:
|fttps : I I acl'tiziti i. rnd/rolp u b I iclten d erl2 I 0 5 9 1 B 1 I I otl I 1 5 B 4 628 I
Data publ ic6rii: 29 .0 6.2022

Pl"tfr.-a d. rctrizitii pubiice utilizati I n achizitii.-
Procedura a fost inclusl in planul
de achizi{ii publice a autoritl{ii
contractante

n Da nNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
https://clctsbqtanica.rnd/p uul

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

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd r:Catalog electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 468 640,76



Data solicitlrii clarificlrilor 3 0.06.2022-08.07,2022
Denumirea operatorului economic https:llachiziti md/ro/publ ic I tender I 21 05 9 1 8 1 /questions
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

https ://achi zitii.mdh o I public/tende r I 21 0 59 I 8 l/questions

Exnunerea succinti a rlspunsului https ://achi zitii.mdh o I public/tende r I 21 0 59 18 l/questions
Data transmiterii 04.07 .2022-08.07 .2022

Clarifi cdri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au fost solicitate clari/icdri)

Modific6ri operate iu documentalia de atribuire:

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

Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei aferente DUAE, prezentate de cdtre
operatorii economici:

(lffirma{ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in confbrmitale cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn carul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informafia privind corespunderea ofeftelor cu cerin{ele solicitate:

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

[Indicali sursa utilizald ;i data publicarii]

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

findicayi nuntdrul de zileJ

PAnd la termenul-limitl (data 12.07.2022, ora-10:00), au depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Emcom E&E 101t600021451 Emil Oprea
., MAXDANELECTRO 101 5600003345 Corciu Vitalie, Mihalachi Igor

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Emcom E&E MAXDANtrLEC]'RO
I)ocumentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentot, rut corespunde)
Propunerea tehnicii
Dcviz Fornra 3,5,7, graficul de executare a ltrcrdrii (anexa nr. 10);

prezentat prezent0l

Declara(ie privind valabilitatea ofertei prezeiltat prezent0t
Propunerea financiarl F3. I prezentat prezenlot
DUAE prezentat prezenlat
Garanlia pentru ofert[ (anexa nr. 9) prezentat prezent0l
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor la bugetul public nafional prezentot preze fito I

Garan{ia pentru lucrf,ri executate 6 ani prezentat prezenl 0l
Formular (ancxa nr. 22)
Aviz oentru participare la licitaliile pttblice

prezental prezenlat

Documente de calificare
Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespttnde

Dovada inregistrlrii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din {ara in care
of'ertantul este stabilit

prezentat prezenlat

Certificat privind managernentul calitAlii lucrbrilor confonn standardelor ISO 9001; 14001 prezentat neprezent0t
Certiticatul de atestare Tehnico proflesional[ a dirigintelui de ;antier prezent0t prezenl.0l

Anexa 2 prezentat prezenl.ctl

Anexa 3 prezental prc:c fi to I

Anexa 4 prezentctt prezental
Anexa 5 pt'ezcnl0l prezenl0/
Anexa 6 prezentctl neDrezenl0l
Anexa 7 prezentctt neprezenl0t
Act hancar carc va denronstra disponibilitatea de bani licltizt 50%o din valoarea oftrtci, linii
creditare sau materiale circulante sau alte Inijloace tlnanciare ( contracte de intpruntut)

pt'ezentctt preze n l(t l.
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Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(ftra'fVA)*

Cantitate gi
unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

teh nice

Lot 1 Emcom E&E 4t0179.84 Conform
devizuluiMAXDANELECTRO 534 2t6.18

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind " CorespLtnderea cu cerinlele de calificare " ;i " Corespunderea cu specrtcaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,+" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
Eyaluorea tehnicd a fbsl efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica.

Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerirr[ele
stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scfizut tr
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raporl calitate-pre! !
Cel mai bun rapoft calitate-cost tr

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

Informalia privind factorii de evaluare aplicali:

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

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitattr Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

t2.07.2022 Emcom E&E Documenta{ia standard la solicitarea AC +
AUTORIZATIE, CU PRIVIRE LA
LABORATORUL
ELECTROTEHNIC, AUTORIZATIE
electricianului

Se anexeazl la dosar

12.07.2022 MAXDANELECTRO Documenta(ia standard Ia solicitarea AC Se anexeazi la dosar

Ofertanfii respinqi/descalifi ca(i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
Emcom E&E
MAXDANELECTRO

Atl,,7l alin. (1) lit. g) legea 131 privind achizilii publice

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denurnire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

in urma examindri, evalu6rii gi cornparlrii ofertelor depuse iu cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul aft.71alin. (1) lit.g) legea 131 privind achizilii publice
Argumentare: existd abateri grave de la prevederile legale care afecteazdrezultatul procedurii de

atribuire sau face imposibild incheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se

in{elege faptul cdpeparcursul analizei, evaludrii qi/sau finalizdrii procedurii de atribuire se constatd
erori sau omisiuni, autoritatea contractantd aflindu-se in imposibilitatea de a adopta mdsuri corective
fdrd ca acestea sd conduc[ la incdlcarea principiilor prev[zute la afi,. 7 .

La solicitarea administratiei LT B.P. Hasdeu caiet de sarcini va fi modificat.

(Informarea operatorilor econontici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupttlui cle

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I din 3 iuLie

2015 privind achiziliile publice)

Tennenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Setectali terrnentrl de asteptare respectot. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. l3l din j iuLie 2015 ltrivind achiziliile pntblice,
inclttsiy a terrnenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu preved.erile TITI-ULUI IV Capitolul I (Calculareo Terntenului) ol
Codttlui Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizilie lacordu l-cadru inchei at :

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de misurl

Pre(ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(lErI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Emcom E&E 25.07.2022 emcom333@gmail.com
MAXDANELECTRO 25.07.2022 m axd an ele ctr o @gmail. c o m

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. i3l din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

E 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice qi/sau fax n
tr 11 zile incazul netransmiterii comr.rnicf,rii
prin miiloace electronice qi/sau f.ax r

in caztl in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decat pragurile
prevSzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in caztl transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax r
A 16 zile in cazul netransmiterii comr-rniclrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocicre/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
'fernrcn dc

valabilitatc al
contractu I u i/:rco

rd ul ui-cad ruf{rtr TVA inclusiv TVA
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Informalia privind achizitii publice durabile (achizi\ii verzi) (rubricadatd se completeaz.6,doar in cazLtl

in care la procedura de achizilie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contructului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile previizute cle art, 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi1iile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta{iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu{ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
de achix,ilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizilii: Ion Musteald

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

(DA)

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru carre 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: 45200000-9

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

Pregl cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pretr !
Cel mai bun rapofi calitate-cost r



DARШ DШ SEA,MA

de atribuire а corrtractului de achizi{ii publice g
de incheiere а acordului-cadru tr
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr Qбl2022 diп 21.07.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritй{ii сопtrасtапtе Aparatul Preledintelui rаiопчlчi Strйseni /
IDNO 1017601000161
лrimйriа соmчпеi Gйlesti rаiопчl.strйsепi
IDNO 10076010100ý7

Localitate mun.Strбqeni
IDNo l0l7601000161
Adresa str. Mihai Bminescu nr.28
Nчmйr de telefon 0(2з7)2збз0
Numйr de fax 0(237) 2збз0
Е-mпil oficial consiliulraional@crstraseni.md

еm i l i а. hаrеа(Фmаi l. гu
Aclresn cle intcrnet www.crstгaseni.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепuпtе, tеlеfоп, е-
mail)

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrоссdчrii de atribuirc aplicatc мсеrеrеа ofertelor
[Iпdica|i]

de pre{uri пLicitalie deschisё пАltеlе:

Рrосеdurа de achizi{ic repetatil (duрd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contraituПi ]Тб
achizitie/ асоrdчlчi-саdrч ,

Bunuri п servicii п Lчсriri И

Olriectul achizi{iei Construc{ia accesului pietonal (tгоtчаr) adiacet сlrчmцlчi L
41б in соm. GйIesti, rпiопчl Strйseni

Cod СРY : 45200000_9
Ехрчпеrеа mоtiччIчiltеmёiчlчi. privin[
аlеgеrеа procedurii de пtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va itldica ditl
cadrul portalului guvеrпапtепlаl
1у l у l t3 1111ц t t 9!е1 ;gp!.J!1O

МТепdеr ID
p"gi]s1tэ3y,yilpl;M"_D,:,Lб"54,(f],З_0l9495

Link-ul
hlЩps.(achizitii.md/ro/public/tender/2 1 05 796 1 /1о tl t l 57 9 502l
Pqlqpublicdrii: 08 iuпiе 2022

Platforma dc achizi{ii publice utilizati И achizitii.mdj п e-libiibii;Йa; oЙtendamd
Рrосеdчrа а fost inclrrsf, in planul de
achizi{ii рчЬliсе а autoriti{ii
contractante

пDа ппu
Link-ul сёh,е planul de achizilii publice pulrlicat:

Anrrnf de inten{ie publicat iп ВЬР (duрd
caZ)

Data: nu
Link-ul:

1



Tehnici qi instrumente specifice de
аtriьчirе
(dupd caz)

вАсоrd-саdru пsistem dinamic
еlесtrопiсб пCatalog electronic

de achizitie пLicitalie

ýчrsа de fiпап{аrе ИВчgеt de stat; oBuget CNAM; пВчgеrctТаS; пSчпsе exte,rne;
пAlte sчrsе: Цпdiса|il

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrй illA) 975 770,00 MDL

3. Сlаrifiсiri privind documentatia de аtriЬшirе:

(Se va completa tп cazul tп care aufost solicitate clarificйri)

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Nч sunt
(Se va соmрlеtа tп cazul tп care aufost operate rпodificdri)

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUдЕ prezentate de
сitrе operatorii economici :

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr 10 iun 2022,1l:25 10
iuп2022,15,36

I)епчmirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а soiicitirii d;;БПТсаrе calitatate lчсrёrii de la 5 la7 апi daca noi nu cunoastem

calitatea pavaj ului oferiti.
rechizitele Ьапсаrе in чеdеrеа perfectarii garantiei prin
tratrsfer la сопtчl autoritatii contractante

Ехрчпсrеа succintй а rйspunsului Ofertantul trebuie sЁ prezinte informa{ii Сопfоrm caiefului
de sarcini саrе prevede reglementйrile tehnice gi standarde
utilizate privind marerialele furnizate qi aplicate de сбtrе
antreprenor cit gi garantia pentru lucrбrile executate.
operatorul economic prezintё Anexa пr. 9 SCRISOARE DE
GARANTIE BANCARA emisй de cбtre illstitu{ia fiпапсiаr1
unde se deservegte ofertantul in valoare de 2.0 % din пrmа
qfеЩqi йri ТVА, pentru participare cu ofertЁ la рrосеdчrЁ.

Data transmiterii l0 iunie 2022,17:Зl

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
kluрd caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерчпеrЪ qГdБПidББ
ofertelor рrеluпцit, (dup d с az)

Pпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рffпi Ia tеrmепul-Iimitf, (data 21 ,dесеmЬriq 2021, оrа !ЩQQ), пч depus oferta З (trei) ofertan{i:

Nr. Dспumirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 DELTA FOIITA SECURITATE 1004б00034314 Yasile CERNOBROVCШC
", Vicoliv Gruр SRL 1014б00018975 Liviu IURCANU
3 AT,AR INTBR 1015600010057 Pantilimon CALANCEA

Nr. Dосцmепtеlе solicitate
ýi alte condifii, c9rinfe fаtй de ореrаtоrчl economic

CORESPUNDERE

oferta, iпсlusiчfоппulаrеlе care о tпsolesc,
sеmпаtе еlесtrопiс $i dцрd caz, sеmпаtе si stampilate tп mоdul corcsoantz.dtor

SRL
DeIta
F'orta
securitate

SRL
Vicoliv
Grчр

SRL
Arar
Iпtеr6.1 oferta fiпапсiаrй

2



6.1.1

Fоrmчlаrчl ofertei F3.1,
iпdiсiпd:

чаloаrеа йrё TVA, ( lei)
valoarea cu ТVА, ( lei)
termen de executie sesolicit6-
75 {zi|e)
perioada de mobilizare
(durata de la dataprimirii
dispozilieide incepere а
luсrйrilоr рбпё la data
inceperii executйrii)
zile calendaristice.

Model (Fоrmчlаrчlчi F3. l)
atasat tп Dосumепtа|iеi staпdard lucrdri

ý
ý
\l
ý)

ý)
\l
ý)\

ý)
\I
р
\

6.|.2
Сеrеrе de participare

Сопfоrm Documenta{iei standard lucrбri,

(anexa пr. 7)

Ф
ýl
ý)L\

Ф
N
р
\

ý
N
р
\

6.1.з

Declara{ie privind valabilitatea
ofertei, tеrmеп de valabilitate al
ofertei se soliciti - 60 zile Conform Documentafiei standard lucrйri,

(anexa nr. 8)
ý)t!
ý)\

ý
ý)
N
ý)L

ý.)
N
ý)L

6.1.4

Devizul de cheltuieli
Сопfоrm Documenta{iei standard lucr5ri,

(апеха пr. 23), Fоrmчlаrеlе Devizelor F7, F5,
F3, confirmat рriп semn5tur6 еlесtrопiсё.

ý)
\l
ý)L

ý
Ф
NI
ý)L\

ý)
N
ý)\

6.2 Garanfia репtrч oferta

6,2.|

Garanfie Ьапсаrй emisi de
сitrе institu{ia financiarб чпdе
se deserveqte ofertantul in
чаlоаrе de 2.0 % din suma
ofertei йrа ТVА, tеrmепul de
valabilitate de 60 zile

Сопfоrm Documenta{iei standard lucrбri,
(anexa пr. 9) cu арliсаrеа semniturii
electronice а operatorului economic

ýj
N
ý)\

ý)
N
р
\

ý
Ф
N
р
\

6.3 Documentul Unic de Achizifii Ечrореап

6.3.1

Formularul standard al
Documentul Unic de Achizilii
Еurореап

DUAE, conform fomшlarullui aprobat рriп
Ordinul Ministrului de finanle пr. 72 din
l 1.06.2020, prezeпtarea оriсdrui alt formular
DUAE, este tеrпеi de descalфcare de la
procedura de achizitie publicd,

ý)
N
р
\

ч
ý)
t\l
ý)
lt

ý)
t\l
N
\

6.4 Demonstrarea capacitйtii de ехеrсitаrе д activitй{ii profesionale

6.4,1,

certificatul/decizie de
inregistrare а intreprinderii

Certifi catul/decizie de inregistrare а
intreprinderii, с опJirrпаt pr iп s еmпdturа
еlесtrопiсd а ofertaпtului

ý

ib
a

J

6.4.2
Extras din Registrul de Stat al
persoanelorjuridice

Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice, сопJirmаt рriп sеmпdturа
е lесtrопiсd а ofertaпtului

(
$

(
t
(
l J
\

6,4,з

Avizul Agenfiei Supraveghere
Tehnici. Aviz pentru participare
la licitaliile publice de lчсrйri
din donreniul construc{iilor gi
instala{iilor.

Conform Documenta{iei standard lucrйri
(anexa m.22) cu aplicarea semniturii
electronice а operatorului economic , valabil la
z iuа de sfd sur dr i i с опсurs ului.

R

Фt!
9
\

ý
ý)tl
ý)
!t

R

ý)
\l
ý)L\

б.э Dеmопstrаrеа capacititii economice qi financiaro

t

J



6.5.1

Certificat privind lipsa sаu
existen{a rеstап{еlоr la bugetul
public na{ional, eliberat de cltre
serviciul Fiscal de stat

Certificat, софrmаt рriп sеmпdturа
еlесtrопiсd а o/ertaпtltlui,valabil la ziua
de sftsurйrii с опсursului.

Ф
N
ý)\

Ф
t!
ý.)L

Ф
N
Ф\

6,5,2
Bilantul contabil / Ultimul
rароrt financiar, inregistrat la
Biroul National de Statistici

Raport finanoiaro сопJirmаt рriп sеmпdturа
е l е с tr оп ic d а otert апtul ui

ý

ýь
р\

ý

ýь
ý)Lл

б.5.з

Declara|ie privind experien{a
similari mirrimum 3 ani in
domeniul:
- Construc{ii civile, industriale gi
agrozootehnice

Сопfоrm Documenta{iei standard lucrбri
(апеха пr. 12), operatorul есопоmiс vа
dеmопstrа ехреriеп|а similard, miпimum 3
апi iп dопепiul de activitate аfеrепt
obiectului сопtrасЫui се urпеаzd afi
atribuit.
-Рrеzепtаrеа contractelor de antreprizй sau
subantreprizi.
- Procesele-verbale de recep{ie la tеrmiпаrеа
lucrёrilor саrе atestЁ executarea gi dаrеа in
exploatare а lucririlor in ultimii 3 ani.
- Recomandёri, din parte Ьепеfiсiаrilоr la
contractele prezentate pentru demonstarea
lчсrёrilоr similare.

ý)
N
ý)L
ý.

ý)
N
ýJ
L\

ý)
N
ý)L

6.5,4
Declara{ie privind lista
principalelor lucrёri executate in
ultimii 3 ani de activitate

Сопfоrm Documenta{iei standard lucr5ri
(апехапr.13)

(

е

(

а

а

\

ý

ý*;
ý)Lý

6.5,5
Obliga{iile сопtrасtчаlе faJi de

allibeneficiari

operatoyul есопоmiс va prezeпta :
informalii cu privire la obliga{iile contractuale
fa{fl de alti beneficiari, conform fоrmчlаrчlчi
DECLARAf,IE privind obliga{iile
contractuale fа{Ё de alli Ьепеfiсiаrц completat
$i sеmпqt de cdtre оfеrtапt.

ý)
\r
ý)L\

ý)
N
ý)L

ý)
N
Ф
L-\

6,5,6
Disponibilitatea de mij loace
financiare репtrч posibilitatea de
ехесчtаrеа lчсrёrilе in ачапs

Operatorul economic va prezenta:
Documente doveditoare referitor
disponibilitatea de mijloace financiare (bani
lichizi) pentru executarea lucriTilor iп avans.
Sчmа respectivё, nu maimicй de 292.500,00
lei, suma necesar5 pentru fiпап}аrеа qi
executarea contractului iп avans pini la
monrentul recep{ionirii рrimеi pl6{i de сбtrе
ofertant conform contracfu lui

ý)
N
ý)L\

ý)
\l
ý)
ýt

ý
N
ý)L

6.6 Dеmопstrаrеа capaciti{ii tehnice qi/sau profesionalй

6.6.1

Echipamentele, instalaf iile,
utilaj ele, sculele, instrumentele,
dispozitivele qi alte obiecte
песеsаrе pentru ехесчtаrеа
lчсrёrilоr

Сопfоrm Documenta{iei standard lucriri
(anexanr.14)
Declara{ie privind dotirile specifice, utilajul gi
echipamentul песеsаr pentru indeplinirea
corespunzбtoare а contractului, confom
procesttlui tehnologic а lчсrёrilоц соtпрlеtаt gi
sеmпаt de cdtre ofertaпt.

ý)tI
ýJ

\
ý)
N
ý)L\

6.6.2

Declara{ie 9i dосчmепtе
doveditoare privind
disponibilitatea de personal
specializat

Conform Documentatiei standard lчсrёri (апеха
nr. l5). Declaratie privind personalul de
specialitate рrорчs pentru implementarea
contractului, lnsotitё de sch,ema de incadrare si
sa.larizare а personalului angajat, чоr fi furnizate
documente semnate de сёtге ofertant, care sё
ateste studiile, caIificйrile. expedenta
profesionalй.
completat si sеmпqt de cdtre ofertaпL

ý)Ný
L\

Ф
ý!у\

*
}
ý)
Lоý
ý

4



6,6,з

Documente doveditoare privind
disponibilitatea de diriginte de
qantier

Ореrаtоrul economic ча demonstra сi in
cadrul entitatii este angajat чп diriginte de

ýantier atestat, а cf,rui yephime in acest
domeni$ de aclivltatc пч este mаi miсl de

ateste studiile, caliJicdrile, ехреriеп|а de
serviciu:
Certificatul de atestare tehnico-profesionalб
copie, сопfirmаtб prin aplicarea semnбturii 9i
gtampilei ofertantului pentru domeniul -
Constructii civile, industriale gi
agrozootehnice. Or igiпal sсап at Sеmпаt
electroпic

ý)
N
ý)|.

ý
ý)
\l
р

ч
ý)
N
ý.)L

6.6.4

Lista subcontractorilor qi
partea/pёr{ile din contract саrе
vor fi lndeplinite de acegtia,
(dасd depdsesc 10% diп
yaloarea сопtrасfului)

Сопfоrm Documenta{iei standard lчсrйri
(anexa пr. 16)
vafi prezeпtat coпtractul de suЬсопtrасtаrе,
sеmпаt si stampilat de cdtre otertaпt si
subcoпtraator

ý
ý)
NIýL\

ý)
N
ý)\\

ý)
N
ý)L\

6,6.5
Informa{ii privind asocierea

Conform Documenta|iei standard lucriri,
(anexa nr. l7), vafi prezeпtat сопtrасtul,
sеmпаt si stampilat de сdПе ofertaпt si
asociat.

ý)
N
р
\

ý)
N
ý.)L

ý
t{
ý)Lц

6.6.6

Angajament te{ susfinйtor
financiar Conform Documenta{iei standard lucrlri,

(апехапr.18)

ч
ý)
t!
ýJ\\

ч
Ф
N
ý)L\

ý
q
Ф,ýъ
ýý

6.6.7

Angajament privind sus{inerea
tehnicё 9i profesionall а
ofertantului/grupului de
ореrаtоri economici

Сопfоrm Documenta{iei standard lчсriri,
(апехапr. 19), vafiprezeпtat lacoпtractul de
аrепdd а utilajului si есhфаmепtului песеsаr
репtru |пdерliпirеа corespuпzdtoare а
сопtrасlului,

ý)
N
р

ý)
N
ý)
i.\

N

ý)
a
Ф

ч
*ý

6.6.8
Declara{ie tert sus{inйtor tehnic Сопfоrm Documentafiei standard lucrf,ri,

(anexa пr. 20)
ý
tý
ý)

ц

ý)
N
ý)L\

ý)
q
ý),ýъ
чN

"ýх

6.6,9

Declarafie te4 sus(inбtor
profesional Conform Docunrenta{iei standard lчсrбri,

(апеха пr. 21)
ý)
N
ý)L

ý
Ф
N
ý.)
lt\

N
ч
ý)

б
()
*

.10

Grаfiсчl calendaristic de
execu{ie а lчсrёrilоц, cu
rерrеzепtаrеа grаfiсi а
consecutivitilii tehnologice,
termenii de execu{ie а lucrйrilor
gi valorificarea mij loacelor
financiare

Сопfоrm Documenta{iei standard lчсriri,
(апехапr.10)

ý)
N
р
\

ФN
ý)
t*

ý
ý)
N
ý)
L
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;.6.11

Documente doveditoare privind
disponibilitatea de personal
atestat in domeniul securitalii qi
sinбtЁ{ii iп mчпсё (iп baza legii
пr. l86/2008 securitilii qi
sanatatii in munc6).

Original scanat Semnat electronicCopia
cortificatului de atestaro gi а

Legitimaliei.E>iras din procesului verbal al
comisiei de atestare. Schema de incadrare gi
salarizare а personalului angajat.Qedifi cat

ý.9 аý0.0 1 :20 l 8. implementarea sistemului
de management al sбnEtб{ii qi securitilii in

munc1 in domeniul construc{iilor.

ý.)
lý
ý)L\

ч
Ф
N
ý)\

ý)
N
ý)

ы

6.7 Asigurarea standardelor calitйtii

6.7,| Marrualul calitalii

Manualul calitalii, descrierea sistemului de
management а calitilii in intreprindere.
Copie, сопtirmаt рriп sеmпdturа
е l е с tr оп i с d а ofert апt ului

Ф
N
ý)
it\

ý)
1.1
Ф

ý)
Nl
р

6.7.2

Documente prin саrе se
demonstreaz5 сб operatorul
economic аrе acces la
laboratoare de incerc5ri gi teste а
lucrйrilor gi materialelor се чоr
fi utilizate, iп conformitate сч
паtчrа qi specificul lчсririlоr се
fac obiectul viitorului contract.

Copie, сопfirmаt рriп sеmпdturа
е l е с tr оп ic d а ofert апt ului

Ф
N
ýj
i*\

ý.)
N
ý)L\

ýJ
Nr
ý)L\

6.7,з

Certificat ISO 9001:2015,
implementarea sistemului de
management al calitёtii in
domeniul constructiilor.

Compania de construc{ii si dispunf, de
ISO 900 l :20 1 5, implementarea sistemului
de management al calitЁ{ii iп domeniul
construc{iilor

ý
ý
NýL

ý)
N
ý)L

ý)
Ný\
ý.

6,7 ,4

certifi cate de conformitate
репtru principalele materiale,
саrе conform proiectului de
execu{ie gi devizului de
cheltuieli vor fi aplicate.

Certificate de conformitate pentru
principalele materialen сопfirmаt рriп
s еmпdturа electroпicd а ofertaпtului
- pentru beton din ciment.
- pentru piatrfl spartё.
- pentru elementele prefabricate pentru
poduri
- Informafie despre furnizorii de materiale gi
furnizorul de elementele prefabricate pentru
poduri,
Copie, сопfirmаt рriп sеmпdПrа
еlесtrопiсd а oferlaпtului

ý
Ф
ýt\

ý)
N
ý)L\

ý)
\l
ýlL

6,7.5
Declaratie, referitor perioada de
garantie а lчсrаrilоr.

Declara{ie, rеfеritоr perioada de garanfie а
luсrаrilоr. Теmпеп miп, 5 апi,Мах.7 апi

Original sсапаt, sеrппаtd si stampilatd de
cdtre ofertaпt: сопfirmаt рriп sеmпdturd
еlесtrопiсd, Lafinalizareacontractului
ореrаtоrчl economic va еliЬеrа Вепеfiсiаrцli
un certificat de garan{ie pentru lucririle
executate.

ý)
t\I
р
\

ý)
t!
р
\

Ф
NýL

6.8 Аsigurаrеа standardelor de protec{ie а mediului

6.8.1
Informalie referitor sistemul de
management de mediu iп
intreprindere

Compania de construc{ii si prezinte
informa{ie rеfеritоr sistemul de
management de mediu iп intreprindere
Qlersoaпa rеsропsаЬild пumitd рriп оrdiп,
сопtrасtе de depozitare а deseurilor,
coпtracte de reciclare, etc).

ý)tl
ý)\\

ý
ý)
\l
ý)L\

ý)

ý\s
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б.8.2

Certificat ISO l4001 :201 5,
implementarea

sistemului de management de
mеdiч iп

domeniul constructiilor.

Compania de construc{ii sй dispunб de
Ccrtificat ISO l400 1 :20 1 5, implementarea
sistemului de management de mediu iп
domeniul constructiilor.

Ф
t\ý
t\

Фtl
р
\

ý
Ф
ý

s

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului economic

Sumа
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mбsчrй/

metri

Corespun
dеrса ctt
ceгin{ele

de
calificare

Соrеsрu
пdеrеа

сu
specifica

{iiIe
tehnice

Construc{ia accesului
pietonal (trоtчаr) adiacet
drumчlчi L 4tб in соm.
Gйleqti, rаiопчl Strйqепi

DELTA F,ОRТА
SECURITATШ SRL

б84565,00

Ilm
+ +

Yicoliv Gruр SRL 807826,14 + +

ATAR INTER SRL 8579б9.3J +

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va indica pre|ul oferteiliпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "corespuпderea сч сеriп|еlе dеъаlфсаiе" ýi "соrеsрuпdеrеа сч specifica|iile
tеhпiсе " , Se va сопSеfппа рriп: ,, + " tп cazul coreýpuпderii si рriп ,, - '' tп cazч.ll песоrеiрuп-dеri'i)

8. pentrrr еluсidаrед uпоr neclaritйti sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei crr
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl
economic

Informa{ia solicitatй RezmatuI rйsрчпsчlчi operatorului economic

29.06,2022
DBLTA
FoRTA
SECURITATE
SRL

lJustificarea cu dосчmепtе
doveditoare а рrеfiгilоr
anormal de scёzute la
pozitia 5 9i pozitia б din
devianl de cheltuieli
prezentat.
2. calculul clreltuielilor de
transport саrе а stat |abaza
еlаьоrёrii devizului de
cheltuieli prezentat la
рrосеdчrа nominalizatё.
3.Nu s_a prezentat schema
de iпсаdrаrе qi salarizare а
personalului angajat.
4. Solicitёm sa prezentati
in original informatia
privind disponibilitatea de
mijloace financiare, bani
lichizi пч mai miсё de
292.500,00lei

1. La pozitia 5 din f/ materia рrЙаЪiТе рБЕБТ5DбБ
cariera Acit Trans SRL costa 204,|7lеi/tопаfаrа
tva.
La pozitia б din fi materia prima este nisip , care in
cariera de la bahmut costa 1OOleilt fara tva.
2. In fJ in pretul materialelor este inclus cheltuielile de
transport conform normelor de fоrmаrе а devizelor de
lucrari la drum (unde cheltuielile de transport se includ
in pretul materialelor) .

3. La fiecare obiect incheiem separat contraqt сч
lucratorii сч achitarea la volum, exemplu :

Р avaj - l 2 8 7mpx 60lei :7 1 220|ei
Воrdчrа l 00х20х8 - 1 680x35lei=58800lei
Воrdчrа l00x3Ox 1 5- l4x5Olei=700
Sal total:l3б72Dlei , о echipa de б persoane face
чоlчmч dat in б saptamini respectiv este l8988leilluna
de persoana .

4. Delta Fоrtа Securitate SRL dispune de 30б6453,37 lei
conform extrasului

Motivul respingerii/descalifi сй rii

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu suпt

Dепчmirеа operatorului есопоmi
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10. Modalitatea de счаlчаrе а оfеrtеlоr: Репtrч lo( intreg И
pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scбzut п
costul cel mai scйzut в
Cel mai bun rароrt calitate-pref И
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informatia privind factorii de ечаlцаrе aplica{i:

(Se va соrпрlеtа репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel rпаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel rпаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nч
(Se va completa tп cazul tп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urmа ехаmiпйri, еvаluйrii qi соmрпrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de atrilruire s-a
decis:

Factorii de ечаlчаrе
vаlоаrеа din оfеrtй

йrа ТVА (lei)
inclusiv ТVА (lei)

Punctajul calculat

DELTA FORTA SECUШTATE SRL 100,0
1. Рrорчпеrеа fiпапсiаrД 80 puncte 80
2. Рrорчпеrеа tehnicЁ
2.1. perioada de executie
2.2. sistemul calitёtii
2.3 perioada de garan|ie аsчрrа lчсrёrii

5 puncte
l0 рчпсtе
5 puncte

б84565,00
821478,00

5

10
5

Vicoliv Gruр SRL 84.,4
1. Рrорuпеrеа financiarё 80 puncte 67,8
2. Рrорчпеrеа tehnicё
2.1. perioada de execulie
2.2. sistemul calitёtii
2.3 perioada de garanfie шчрrа lчсrЁrii

5 purrcte
10 puncte
5 puncte

807826,14
969з9l,з7

J
10

з,6
ATAR INTER SRL 83.8

1. Propunerea fiпапсiаrё 80 puncte бз,8
2. Рrорчпеrеа tehnicб
2.1. perioada de execu}ie
2.2. sistemul calitёlii
2.3 реriоаdа dc garan[ie аsчрrа lчсrёrii

5 puncte
10 puncte
5 puncte

857969,33
78з45з,49

5

l0
5



Denumirea lotului Dепumirеа
operatoruIui

economic

cantitate
gi unitate

de
mйsurй/

metri

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Construc{ia ассеsчlui pietonal
(trotuar) adiacet drчmчIui L 41б in
соm. GйIeýti, raionul Strйреп

DELTA FORTA
SECURITATE
SRL

1/m б84 565,00 821 478,00

тотлL 6845б5,00 821478,00

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile gruptllui de
l!::Y Prlru_achizi|ii se realizeazd iп ioпformitЙe сч prevederile art. з] ot trgii ni. iЭf iii'i-'i"tt,
20I5 priviпd achiziyiile publice)

1б. Теrmепчl de agteptare pentrrr incheierea сопtrасtчlчi:

15. Informarea ороrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:
Dепчmirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatca de transmitere

DELTA FORTA SECURITATE SRL 12.07.2022 е - m а il : de l t afor t as е cur it at е @яmаil. с о m
Vicoliy Gruр SRL 12.07.2022 е -m ail : v i с о I iv gr up @,m ai l. ru
ATAR INTBR SRL 12.07.2022 е - m а il : at ar iпt er @m а i l, r u

In саzчl iп care valoarea estimati а contrictuluНe
mai mici decбt pragurile prevёzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii comunicёiii рriп
mijloace electronice qilsau fax п
П 11zile incazulne@
mijloace electronice qilsau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului esъ
egalй sau mai mаrе decбt pragurile prev5zutelaart.2
alin. (3) al Legii пr. t31 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П 11 zile 1п cazul transmiterii coЙunicarii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii corTrrrnicarii рriп
mijloace electronice ýilsau fax п

(Selectali tеrmеrui d9 as|eytare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ]3] diп 3
iulie 2015 рriviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсturаrd iп coпformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепulu| al Codului Civil al itepublicii
Moldova).

17. Contractrrl de achizifie/acordul-cadrц incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

economic

striiп

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtцlчi/
асоrdчlчi-саdrч

Со
d
с
р
ч

vаlоаrеа contractului Теrmеп
de

valabilitat
eal

contractul
ui/асоrdчl
ui-cadru

DELTA FORTA
SECURITATE

societatea сч
rйsрчпdеrе

limitatб 06/
2022

21.07.2022

о\
I

Nlпt

б84 5б5,00 821 478,00
20,12,2022

9
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18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se completeazй doar in
сдzuliп саrе la рrосеdurа de achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii tle durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lоtлоtчri репtrч саri ач fost aplicate criterii de duiabilitate):

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucru declard сd tеrmепаl de aqteptare репtrч tпcheierea
coпtracttllui/coпtractelor iпdicate а fost respectat (*серftпd caцlrile prevйzate'di art, зЪ аЛiп, (З) al Legii
пr. 131 ditt 3 iulie 2015 priviПd ochizi|iile рuЬliсе ), рrесum qi сd tп cazul clepaпerii coпtestajifuor qi/iaa
recep|ioпdrii rapoartelor cle moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solulioпite,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lасrч репtru achizi|ii сопJirmd corectitadiпea desfdsurdrii procedarii
cle achixi|ie,fapt репtru сше poartd rdsрапсlеrе сопfоrm prevediritor legale tп vigoare.

Сопdчсйtоrul grчрчlчi de lчсrч репtru achйi{ii

Viоrеl JARDAN

Ач fost aplicate criterii рспtru achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)? (Dд/NU)

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а
Iotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii dc
durabilitate (Iei MD): (iпdica|i suпла cu ТVД)

codul Срv al lotului/Ioturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii
de dtrrabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч care аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

10
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    7    ___din         25.07.2022             .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cucoara,r. Cahul 
Localitate s.Cucoara, r. Cahul 
IDNO 1007601006977 
Adresa s. Cucoara 
Număr de telefon 078738365 , 029951574 
Număr de fax 029951574 
E-mail oficial  primariacucoara@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Tatiana Denisenco 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituția preșcolară 
pentru perioada 01.07.2022-31.12.2022 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21058955 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1655987995038 
Data publicării:23.06.2022 

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:23.06.2022 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1655987995038 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 138403,40 MDL 

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   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data __05.07.2022_, ora__8._:_00__), au depus oferta _3__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA,, IUGINTERTRANS” 1003610000214 Vera Faurean 
2. FPC ,,Serviabil’’ SRL 1003600030995 Angheluta Tatiana 
3. SRL “SLAVENA LUX” 1002600003240 Curdova Lidia 
    

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Operator economic 1 

SA 
,,IUGINTERTRANS” 

Operator economic 2  
FPC ,,Serviabil’’SRL 

Operator economic 3 
SRL „SLAVENA LUX” 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

   

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

DUAE 
 

prezentat prezentat prezentat 

Certificate de 
conformitate/Certificat 
eliberat de Organismul 

prezentat prezentat prezentat 
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de certificare acreditat în 
sistemul național 
 
Formularul F3.1, 
Semnat și ștampilat 
de către operatorul 
economic 
 
 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
conduita etică și 
neimplecarea în 
practici frauduloase 
și de corupe 

prezentat prezentat prezentat 

Date generale despre 
operatorul economic 

prezentat prezentat prezentat 

Oferta prezentat prezentat prezentat 
Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

prezentat prezentat prezentat 

Autorizație sanitară 
veterinară de 
funcționare a 
agentului economic 
participant 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de deținere 
a laboratorului 
atestat pentru  
efectuarea 
controlului 
permanent asupra 
calității produselor 
lactate 

 prezentat  

Certificat de deținere 
a laboratorului 
atestat pentru 
efectuarea 
controlului asupra 
calității sau contract 
cu asemenea 
laborator pentru 
produsele de 
panificație 

Prezentat 
 
 
 
 
 
 

prezentat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Certificat de deținere 
a abatorului sau 
contract cu asemenea 

  prezentat 
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abator (pentru 
pozițiile carne) 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Lot 1 
Pâine din faină de grâu 
 

Operator economic 1 
SA,, IUGINTERTRANS” 

4296,0 1 + + 

Lot 2 
Pâine cu tărâță 

Operator economic 1 
SA,, IUGINTERTRANS” 

1965,60 1  + + 

Lot 3 
Ruladă din făină de grâu cu 
magiun 

Operator economic 1 
SA,, IUGINTERTRANS” 

3474,0 1 + + 

Lot 4 
Lapte  

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

27436,0 1 
 
 
1 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

Lot 5 
Biochefir  

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

1225,0 1 
 
 
1 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

Lot 6 
chefir 

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

1218,70 1 + + 

Lot 7 
Smântână  

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

2230,47 1 
 
 
1 

+ 
 
 
+ 

+ 
 
 
+ 

Lot 8 
Iaurt  

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

3150,0 1 + + 

Lot 9 
Brânză de vaci 

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

10369,80 1 + + 

Lot 10 
Unt  

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

10375,80 1 + + 

Lot 11 
cașcaval 

Operator economic 2 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 

3291,75 1 + + 

Lot 12 
Pește congelat fără cap,fără 
coadă(hec) 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

3675,0 
 

1 + + 

Lot 13 Operator economic 3 4666,67 1 + + 
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Fileu de pește SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

Lot 14 
Ouă de găină 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

4416,67 1 + + 

Lot 15 
Crupe de arpacaș 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

95,83 1 + + 

Lot 16 
Mazăre uscată 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

349,80 1 + + 

Lot 17 
Tăiței  

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

591,67 1 + + 

Lot 18 
Ulei din floarea soarelui 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

716,67 1 + + 

Lot 19 
 
Sare alimentară iodată 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

98,75 1 + + 

Lot 20 
Pastă de tomate 25% 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

350,0 1 + + 

Lot  21 
Crupe de griș 

Operator economic 3 
SRL  
“SLAVENA LUX” 
 

775,0 
 
 

1 + + 

Lot 22 
Crupe de hrișcă 

Operator economic 3 
SRL
  
“SLAVENA LUX” 
 

1200,0 1 + + 

Lot 23 
Ceai verde cu gust de fructe 

Operator economic 3 
SRL  
“SLAVENA LUX” 
 

 
220,0 
 
 

1 + + 

Lot 24 
Orez  
 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

966,67 1 + + 

Lot 25 
Crupe de arnaut 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 

316,67 1 + + 
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Lot 26 
Paste făinoase în 
asortiment,din făină de 
grâu tare pasteurizate 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

435,0 1 + + 

 
Lot 27 
Paste făinoase spaghetti 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

533,33 1 + + 

Lot 28 
Crupe de porumb 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

325,0 1 + + 

Lot 29 
Fasole albe 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

402,75 1 + + 

Lot 30 
Magiun în asortiment 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

566,67 1 + + 

Lot 31 
Suc din fructe 
natural,limpezit 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

1066,67 1 + + 

Lot 32 
Suc din struguri 
natural,limpezit 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

1162,50 1 + + 

Lot 33 
Fulgi din cereale cu 8-9 
componente 
 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

400,0 1 + + 

Lot 34 
Suc de roșii 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

562,50 1 + + 

Lot 35 
Zahăr tos din sfeclă 

Operator economic 3  
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

1872,91 1 + + 

Lot 36 
Borș acru de casă 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

82,50 1 + + 

Lot 37 
Făină de grâu 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

1000,0 1 + + 

Lot 38 
Lavaș  

Operator economic 3 
SRL 

833,0 1 + + 
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“SLAVENA LUX” 
 

Lot 39 
Cacao pudră 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

116,67 1 + + 

Lot 40 
Stafide brune-aurii 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

231,25 1 + + 

Lot 41 
Mazăre conservată 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

249,17 1 + + 

Lot 42 
Porumb conservat 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

206,67 1 + + 

Lot 43 
Semințe de susan 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

73,33 1 + + 

Lot 44 
Semințe de floarea soarelui 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

45,83 1 + + 

 
Lot 45 
Fructe uscate în asotiment 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

162,50 1 + + 

Lot 46 
Semințe de dovleac 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

154,17 1 + + 

Lot 47 
Fileu de găină fără os, 
congelat,moldovenesc 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

13000,0 1 + + 

Lot 48 
Pulpe de găină 
 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

1541,67 1 + + 

Lot 49 
Carne de porc fără os,fără 
grăsime,congelată,moldov
enească 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

14466,67 1 + + 

Lot 50 
Pulpă de vită fără os, 
congelată 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

9916,67 1 + + 

Lot 51 Operator economic 3 600,0 1 + + 
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Biscuiți cu gust de lapte SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

Lot 52 
Covrigei cu tărâtă 

Operator economic 3 
SRL 
“SLAVENA LUX” 
 

268,50 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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 
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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) 

Pâine din făină de grâu SA”IUGINTERTRANS” 1 4296,0 4296,0 4638,0 
Pâine cu tărâțe SA”UIGINTERTRANS” 1 1965,60 1965,60 2124,00 
Ruladă din făină de grâu 
cu magiun 

SA”IUGINTERTRANS” 1 3474,0 3474,0 3750,0 

Lapte  FPC ,,Serviabil’’ SRL 1 27436,0 27436,00 29640,00 
Biochefir   FPC”Serviabil”SRL 1 1225,0 1225,00 1323,00 
Chefir  FPC”Serviabil” SRL 1 1218,70 1218,70 1316,00 
Smântână  FPC ”Serviabil ”SRL 1 2230,47 2230,47 2409,00 
Iaurt  FPC ”Serviabil ”SRL 1 3150,0 3150,00 3400,00 
Brânză de vaci FPC ” Serviabil ”SRL 1 10369,8 10369,80 11200,00 
Unt  FPC ”Serviabil” SRL 1 10375,8 10375,80 11400,00 
Cașcaval  FPC ”Serviabil” SRL 1 3291,75 3291,75 3950,00 
Pește congelat fără 
cap,fără coadă(hec) 

SRL“SLAVENA LUX” 
 

1 3675,0 3675,0 4410,00 

Fileu de pește SRL “SLAVENA LUX” 
 

1 4666,67 4666,67 5600,00 

Ouă de găină SRL ”SLAVENA LUX” 1 4416,67 4416,67 5300,00 
Crupe de arpacaș SRL “SLAVENA LUX” 

 
1 95,83 95,83 115,00 

Mazăre uscată SRL ”SLAVENA LUX” 1 349,80 349,80 378,00 
Tăiței  SRL ”SLAVENA LUX” 1 591,67 

 
591,67 710,00 

Ulei din floarea-soarelui SRL” SLAVENA LUX” 1 716,67 716,67 860,00 
Sare alimentară iodată SRL ”SLAVENA LUX” 1 98,75 98,75 118,50 
Pastă de tomate 25% SRL ”SLAVENA LUX” 1 350,00 350,00 420,00 
Crupe de griș SRL ”SLAVENA LUX” 1 775,00 775,00 930,00 
Crupe de hrișcă SRL ”SLAVENA LUX” 1 1200,00 1200,00 1440,00 
Ceai verde cu gust de 
fructe 

SRL ”SLAVENA LUX” 1 220,00 220,00 264,00 

Orez  SRL ”SLAVENA LUX” 1 966,67 966,67 1160,00 
Crupe de arnăut SRL ”SLAVENA LUX” 1 316,67 316,67 380,00 
Paste făinoase în 
asortiment,din făină de 
grâu tare,pasteurizate 

SRL”SLAVENA LUX” 1 435,00 435,00 522,00 

Paste făinoase -spaghetti SRL ”SLAVENA LUX” 1 533,33 533,33 640,00 
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Crupe de porumb SRL ”SLAVENA LUX” 1 325,00 325,00 390,00 
Fasole albe SRL ”SLAVENA LUX” 1 402,75 402,75 435,00 
Magiun în asortiment SRL ”SLAVENA LUX” 1 566,67 566,67 680,00 
Suc din fructe natural, 
limpezit  

SRL”SLAVENA LUX” 1 1066,67 1066,67 1280,00 

Suc din struguri 
natural,limpezit 

SRL”SLAVENA LUX” 1 1162,50 1162,50 1395,00 

Fulgi din cereale cu 8-9 
componente 

SRL”SLAVENA LUX” 1 400,00 400,00 480,00 

Suc de roșii SRL ”SLAVENA LUX” 1 562,50 562,50 675,00 
Zahăr tos din sfeclă SRL ”SLAVENA LUX” 1 1872,91 1872,91 2022,00 
Borș acru de casă SRL ”SLAVENA LUX” 1 82,50 82,50 99,00 
Făină de grâu SRL ”SLAVENA LUX” 1 1000,0 1000,00 1200,00 
Lavaș  SRL ”SLAVENA LUX” 1 833,0 833,00 900,00 
Cacao pudră SRL ”SLAVENA LUX” 1 116,67 116,67 140,00 
Stafide brune-aurii SRL ”SLAVENA LUX” 1 231,25 231,25 277,50 
Mazăre conservată SRL” SLAVENA LUX” 1 249,17 249,17 299,00 
Porumb conservat SRL ”SLAVENA LUX” 1 206,67 206,67 248,00 
Semințe de susan SRL ”SLAVENA LUX” 1 73,33 73,33 88,00 
Semințe de floarea-
soarelui 

SRL” SLAVENA LUX” 1 45,83 45,83 55,00 

Fructe uscate în 
asortiment 

SRL ”SLAVENA LUX” 1 162,50 162,50 195,00 

Semințe de dovleac SRL”SLAVENA LUX” 1 154,17 154,17 185,00 
Fileu de găină,fără 
os,congelat,moldovenesc 

SRL ”SLAVENA LUX” 1 13000,0 13000,0 15600,00 

Pulpe de găină SRL ”SLAVENA LUX” 1 1541,67 1541,67 1850,00 
      
Carne de porc fără os,fără 
grăsime 
congelată,moldovenească 

SRL ”SLAVENA LUX” 1 14466,67 14466,67 17360,00 

Pulpă de vită fără 
os,congelată 

SRL ”SLAVENA LUX” 1 9916,67 9916,67 11900,00 

Biscuiți cu gust de lapte SRL ”SLAVENA LUX” 1 600,0 600,00 720,00 
Covrigei cu tărâțe SRL ”SLAVENA LUX” 1 268,50 268,50 290,00 

 
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  

SA,, IUGINTERTRANS” 14.07.2022  e-mail 
FPC ,,Serviabil’’ SRL 14.07.2022 e-mail 
SRL “SLAVENA LUX” 14.07.2022 e-mail 
  e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea operatorului  
economic 

 

 
Întreprinde

rea: 
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
/acordului-

cadru 
fără TVA Inclusiv 

TVA 

SA 

,,  IUGINTERTRANS” 

Cu capital 
autohton 

Nr.42 din 
25.07.2022 

 

15800000-6 

 

975,60 10512,0 31.12.2022 

FPC ,,Serviabil’’ SRL Cu capital 
autohton 

Nr.43 din 
25.07.2022 

15800000-6 

 

59297,52 64638,0 31.12..2022 

SRL “SLAVENA LUX” Cu capital Nr.44 din 
25.07.2022 

15800000-6 

 

68715,33 82011,00 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

 

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
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

аFNr. ЭЬ

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

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

III. Date сu privire la contractuI de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritйtii contractante [пsDесtогаtt-tl GеIlегаl al Politiei al MAI
Localitate Illtttl. Chisitlбtt
IDNo l0l360l0000495
Adresa stг. l-iгаsроl l 1/l

Numir de telefon 022-868- l з0
E-mail oficial ach izitii(? iцll.цоч. tlld,
Adresa de internet rvrvrv. llcll i1 ia, lllcl
perso:rnir de contact
(tl чпt е, рrеп L!l11e, t е l еfоп, е- tп ct i l )

V lсtогiа [-tllэall, 022-868-265,
viсtогiа. l ltparr@i gр. gоч. пld

Tipul rlrосеdurii de achizitie сегегеа оfегtеlог de рrеtLrгi

Obiectul achizi{iei LLrсгiгi de герага(iе ill ill c inta sed iLr Iu i

lnspectoгatLtILri GеIlегаl al Poliliei
Cod СРV 45200000-9
vаlоаrеа еstimаtй а achizitiei 660 000,00
Nr. qi link-ul procetlurii (se vct iпсliссt сliп ccrclrul
porlalultti guyerпcll11elllcll tt_.,__l_t,tt,._t__l__t__l__{:|,]t,|!,|,.^\|()):,l|!t,|)

Nг: occls-b3wdrэ l -М D- l 6491 61 61 | 1 99
[- i rl l<-tr l :

Il tt 1l s : //lltc tl cl е г. gclv. lп clltc tlcl е гs/осd s-
[l jrl clp l -М D- l649161(l] l 799'7tаЬ:соrltгасt-
rttlt icc

Data publicйrii апuпtului cle participare 12,04.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{elc) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul
respectiv (dupd caz)

Nu se ар|iсй

Tipu I contractului de achizi{ie/acorcl u l u i-саtl ru LLrсг5гi

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrй Ia uп
proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii ЕurоDепе

Ntl

Sursa de fiпапtаrе []rrLlct de stat

l):rtrr clcciziei clc rrtribuire :r contracttlltli dc :rchizitic/
lrco rtlultl i-catl гtl

l 1.05.2022

l)еп u ltrirea tllrсrаtогtIlu i ecottolrr icl l]Llclci Соtп" S.R.l.
Nr. qi data contractului de achizi{ic/acordtrlui-caclru Nг: 6()-l,C]

t)ata: 20.05,2022
vаlоаrеа contractultli de achizitie/acortl ului-c:rd ru [;tjга'I-Vд: 41 2 796,tlO

Illcltlsiv'ГVд: 495 356. 1 6

Ternrelr de valabilitate з|.12.2022

Теrmеп de execu{ie 60 cle zile dLrpi ргitlliгеа огdiпului de

iпсерегс tt execu!iei gi аsigLrгiгii luсгultri
гittлiс de сйtге Ьепеfiсiаг - огdопаtогttl de
сгеd i tc.



Iv. Datc cu privire la mосlifiсйrilе песеsаrе а fi efectuate:

Tinul mоdifiсйrilоr маiогагеа чаlогi i сопtгасtului

Temeiul juridic - In сопf-огtпitаtе cLt ргсчсdегilс агt.76 alin. (7) pct. l)
dirr [,egea пг. l3 l/20l5 pгivirld achiziliile publice, qi

alltlll1e - ,,devine пессsаrй achizilionaгea de la
сопtгасtапtul ini{ial а uпог lLtсrёгi suрlimеrltаге саге llLl

аu fbst incltrse iп сопtгасtul inilial, dаг саге аu devenit
stгiсt I]есеsаге репtгu lпdсрliпiгеа acestuia",
"sсliilтЬагса сопtгасtапtului este inlposibilй" si,.oгice
tllа.jогаге а рге!ului сопtгасtului гсргеzепtбпd чаlоагеа
lLrсгбгilог sLrplirTentaгe rrir dcpdgeqte l5% din чаlоагеа
corltгactuILti iniliaI".
- Ilаllогttrl Secliei СопstгLrс!ii gi Dczvoltaгe
Irr[i,astгLrctLrгii al Diгсс{iсi Logistice пг.3zll9-6830iпt, din
21.01.2022.

Сrеqtеrеа рrе{ului iп urlna nlodilicriгii (rlzr7lci

cclz)

|Vtl ,s,e ttplicci

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizilii publice/acordului-cadrl (duрd caz)

iV tl ,s,a ttplicci

Alte infornra{ii relevante

V. Dеsсriеrеа rrchizi(ici illltintc si dupi ltroclilicaгe:

Uгпlаге а dеsйquгбr,ii ргоссdtrгii dc achizilii ptrblicc rlг. occls-bЗlvdpl-MD-lr64916161l799 dirl |4.04,2022

ргiчirld achiziliollaгea ltlсгйгilоr,dе герагаtiе itl illcinta sediLrlLri Irlspcctoгatt-rlLri Gепегаl al Politiei, а fbst atгibLrit
СоIltгасtttl llг.60-LС din 20.05.2022 орсгаtогrtlrti ccollolllic,,[}udei Col1,1" S.R.I-., itl sl,tIrlб de 495 356,lб lei,
incILrsiv'I'VA.

vI. Dсsсгiеrса circuпrstantcltlr сагс аu lйctlt песеstlrй mоtlifiсагеа:

Ре рагсttгsLtI ехссtrtйгii lLtсгйгiIог dc гсllагаtiе itl irlcillta scclitrlLri Itlsllcctoгattlltli Gсrlегаl al Poliliei s-aLr

clepistat Itrсгёгi sLtplilnelltaгe, fiгii схссtltагеа сiгога tltt eslc posibilб flrlalizaгea calitativй а oLlicctivulLri.
Scc[ia соtlstгLlс(ii ;l сlсzчtlltагса itlll,astгttcttll,il а I)iгссtiсi logisticc а ItlspectoгtttLtltli Gcrlet,al al Politiei de

oollltlll cLr qetLrl Diгссllсi logistlcc 9i апtгсllгсtltlгLtl а ctlttstatat lLrсгбгilе suрlilпеlltагс cLl геsресtагеа ргосеdLrгii de
ачizаге а accslot,a. itltoctllitlcl 1lt,occsLtI r,ct,[lttl rlt,.2 tlilt I8.()7.2()22 (se atlcxcazй),

АstlЪl, ргitl гарогttrl Ilr,,jzll9-(l8З()irlt, clill 2l.(Г/.2022 Scc!ia cotlstгLrcIii gi сlсzчоltагс а itlfi,astгLtctLrгii а

Diгссliсi logistice соllllгllltl llcccsitalca lLrсl,itгiltlг stt1llitllclltaгc, stlllla сdгога соtllilгtll dечizеlог locale este cle

2l З16,З1 lci. illclttsiv l'VД сагс Ltгtllсаzi:i а ll exectttate irl dссttгs cle l0 zile dirl data illгсgistгагii acoгdLrltri de
сitге'I'геzоl,егiа dc stat. Vаlоагеа lttcгiгiloг su1llilnctltat,e tlLt clcpitse;tc l5% сliп sltnla illiЦiаlб а cotltгacttllLti si
constitLtie 4,зOо/о.

VlI. Ilczultatele ехапtiпirrii:

ill baza clccizici gгtrpLrlLri cle ltlсгtt cJe lllocliI'icare а colltгactulLri de achizitie rlг.95 clirl 22.07.2022 а fost
irlchciat асогсltll асliЦiоrlаl de пlа.jогагеа а colltгrlct[lltli llr.60-1,С dill 20.05.2022

Dепumirе ореrаtоr
economic

Iпtrерriпt|еrеа: Nr. qi data acordului
aditional

vаlоаrеа moclifi сйrilоr
Fйrй ТVА Inclusiv'fVA

,.I]ucJei Cot1,1" S.R.L. Ctr capilal sociaI l 22,0],2о22 l] ] бз,65 2l з|6,з1

Vicc1lгesctliп1ele gru ;rtllui tlе lttcI,tl ;

дlсхаrlсlгtr GАNдСI tJC

Аgап!iсt Achizi{ii Pttblice: пtttп, Chi;itlГttt,5rls, |tiпса\,,//, jJ, tel,, ()22-820-703;./Lx,

с - t tt ч i l ; Ь u рki1,l е п cl е r, gclt,. m cl ; tt,y.t, ll,. l е п tl е г. gt lll. t lt cl

ецчЬ
SЕстlд \1"i'.ПЦlztт,, tg }lcHlzlTll 

f 
: ý

*к,,.ф
(l52; /ar: ()22-,\2() б5l: е-пlчil: ctlпle,s,lctliik'i)tttl,yc.пtcl; y|,tt,l,t,.utl,sc,ltl(l

tel.:()22-82()-
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.01 din 26.07.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IPG ,,M.Eminescu,, 
Localitate or. Cantemir 
IDNO 1013620008119 
Adresa str.Trandafirilor 10 
Număr de telefon 027322532 
Număr de fax  
E-mail oficial  gimnaziu.cantemir@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Enciu Ecaterina-director 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi 
lucrări publice 

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-1656584517595 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656584517595 
 
Data publicării: 30.06.2022 

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

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

Da  V 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 
VLicitație electronică   □Catalog electronic 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 523148.35 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656584517595
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656584517595
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656584517595
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 9:00) au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ,,BIOENERG CONSTRUCT” 1014600001573 Foalea Cornel 
2. SRL „ ProServConstruct” 1017600045897 Ghetu Nina 
3. SRL „ Cebascom” 1011600019568 Cebanica Serghei 

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” 

SRL 
„ProServConstruct” 

SRL 
„Cebascom” 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 

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

Informații generale despre 
ofertant  

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematică 
a plății impozitelor,contribuțiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind experiența 
similară 

prezentat prezentat prezentat 
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Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind dotîrile 
specifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
împlementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

 
Lucrări de 

reparație capitală a 
blocurilor sanitare 

SRL ,,BIOENERG 
CONSTRUCT” 

354052,27  
 

4 blocuri 

+ + 

SRL „ 
ProServConstruct” 

440005,82 + + 

SRL „ Cebascom” 485929,30 + + 

* 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 

18.07.2022 SRL „BIOENERG  
CONSTRUCT” 

Justificarea preţului 
anormal de scăzut al 
ofertei 

Micşorarea costului produsului 
final prin optimizarea aparatului 
administrativ, economii la 
cheltuieli de regie, beneficu de 
deviz, transportarea materialelor, 
preţuri privilegiate la furnizorii 
de materiale de costrucţie. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot V        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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 total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de reparație 
capitală a blocurilor 
sanitare 

SRL„BIOENERG 
CONSTRUCT” 

4 blocuri 354052,27 424862,72 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit a.   
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ,,BIOENERG 
CONSTRUCT” 

19.07.2022 e-mail 

SRL „ ProServConstruct” 19.07.2022 e-mail 
SRL „ Cebascom” 19.07.2022 e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL „BIOENERG 
CONSTRUCT” 

Capital 
autohton 

13 26.07.2022 45200000-9 354052,27 424862,72 30.10.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DAREA DE SEAMA  

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

 
nr.9 din 26 Iulie 2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia 
Localitate s. Şuri, r. Drochia 
IDNO 1007601010688 
Adresa s. Şuri, r. Drochia 
Număr de telefon 25277234 
Număr de fax 25277236 
E-mail petru.turculet@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact Turculeţ Petru 

 
Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziţie Mobilier pentru biblioteca publică din s.Șuri, raionul 
Drochia. 

Cod CPV 39100000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

 
- 

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

 Nr:ocds-b3wdp1-MD-1656508436809 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice   

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 8 iul 2022 Ora:17:00 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656508436809 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice 
Data publicării/transmiterii: 29 iun 2022, 16:19 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziţie□ 
licitaţie electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanţare Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicaţi] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 56 000 MDL 
 
 
Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: nu se 
aplică. 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656508436809?tab=contract-notice
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Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  30 iun 2022, 12:38 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

unde schitile? 

Data transmiterii (30 iun 2022, 16:10) 
Răspunsul la demers Păi sunt dimensiunile indicate în specificația tehnică. 
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu □    Da □    
 
Modificări operate în documentaţia de atribuire: nu se aplică. 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi  

Data:   

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
Până la termenul-limită (data 8 iul 2022, ora 17-00), au fost depuse 3 oferte: 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 

Hiperteh 1003600080897 Gherghisan Constantin 
Goliat-Vita SRL 1002611000904 Vita Goliat 
Anstelux SRL 1004600022962 Steluța Anghelinici 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 8 iul 2022, 17:00 
Oferte întârziate (după caz): nu se aplică. 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor 

- - - 
 
Documentele ce constituie oferta: 
Denumirea operatorilor economici Propunere 

tehnică  
Propunere                            
financiară 

DUAE Garanţia pentru 
ofertă 

(după caz) 
Hiperteh + + + Nu s-a solicitat 
 
(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):  
 
Modalitatea de evaluare: 

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

- 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

- 

 
Criteriul de atribuire aplicat: 
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Criteriul aplicat *Denumirea şi 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                     □                        
costul cel mai scăzut                     □                                   
cel mai bun raport calitate-preţ     □                   
cel mai bun raport calitate-cost     □               

 
- 

 
Informaţia privind ofertele examinate: 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

Ca
nt

ita
te

a 

Operatori economici  

Hiperteh Goliat-Vita SRL Anstelux SRL 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

1. 
Mobilier pentru 
biblioteca publică din 
s.Șuri, raionul Drochia. 

Proiect 1 38 100  + 53 500   56 000   

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

Ca
nt

ita
te

a 

Operatori economici  

   

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

1.          

 
 (Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii şi prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii) 
 
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu se aplică. 
(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 şi ponderea 
fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
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Denumirea lotului  (se va indica punctajul total 
per lot) 

Factorul 1   

 
* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice: nu se aplică. 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
 Preţul fără TVA/noile 

valori 
Preţul fără TVA 

/noile valori 
 
Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire: 

Denumirea lotului Clasam
entul 

Denumirea 
operatorului economic 

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 
Mobilier pentru biblioteca publică din s.Șuri, 
raionul Drochia. 

1 Hiperteh 38 100 
2 Goliat-Vita SRL 53 500 
3 Anstelux SRL 56 000 

 
Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) cerinţelor 
stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul şi/sau 
informaţia solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

Hiperteh Solicitare nr.192 din 
11.07.2022 privind 
justificarea prețului 
anormal de scăzut 

11.07.2022 Srisoare justificativă la procedura 
de achiziție nr.9-7/22 din 
13.07.2022 

 
Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire: 
Data solicitării documentelor confirmative: toate documentele au fost prezentate/încărcate în 
SIA RSAP până la termenul limită de depunere a ofertelor: 07.05.2021, ora 17:00 

Denumirea operatorului 
economic 

Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea OE 
conform documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE) 

Mobilier pentru biblioteca 
publică din s.Șuri, raionul 
Drochia. 

Formular 
ofertă 

Form.
nr.3; 
nr.5; 
nr.7 

Cert.de 
înregistrare/ 

Extr din 
Registr. de 

stat 

Cert. de 
atribuire 

cont 
bancar 

Informaţ
generale  
despte  

ofertant 

Dotarea 
cu 

echip. și 
utilaj 

Cert. de 
lipsă 

datorii 
față de 

stat 

Copia 
raporate 
financia

re 

DUAE 

Hiperteh + + + + + + + + + 
 
Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
Goliat-Vita SRL Preţul mai mare 

Anstelux SRL Preţul mai mare 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu  
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui 
de la pct. 14. 
 
În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 

Cantitatea   Preţul unitar 
fără TVA 

Preţul total 
fără TVA 

Preţul total cu 
TVA 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
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desemnat 
câştigător 

Mobilier pentru biblioteca 
publică din s.Șuri, raionul 
Drochia. 

 
Hiperteh 

 
1 

 
38 100 lei 

 
38 100 lei 

 
45720.00 lei 

Anularea procedurii de achiziţie publică: nu se aplică. 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data 
transmiterii  

Modalitatea de transmitere  

SRL,,Hiperteh,, 18.07.2022 Înștiințare nr.195 din 18.07.2022, e-mail 
SRL ,,GOLIAT-Vita,, 18.07.2022 Înștiințare nr.196 din 18.07.2022, e-mail 
SRL ,,ASTENLUX,, 18.07.2022 Înștiințare nr.197 din 18.07.2022, 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. 
 

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

□ 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 

 
 
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. 

Contractele de achiziţie încheiate: 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractul

ui 

Cod CPV Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1. SRL,,Hiperte
h,, 

79 25.07.2022 39100000-3 38100.00 45720.00 25.12.2022 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

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.  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059213/lot/11584775/
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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: 
 
                        Turculeț Petru                                         ________________ 
                        (Nume, Prenume)                              (Semnătura) 

 
                                                                                                   L.Ș. 
 
 











































model-tip

DARE DB SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire
1

Nr. 2 din25.07.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Gimnaziul R
s.Roghi, r-nul Dubasari
| 007600008952
Str.N istreana, I 8

Numir de'telefon 0248-92231
NumIr de fax

mnaziuroshi
Adresa de internet www. gimnaziu lrogh i.educ.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Sceglov Svetlana, 067 469058

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedqrii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preluri
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr:Tipul obiectului contractului de achizitiei
acordului-cadru

Lucrbri

Obiectul achiziliei Lucrari de nrontare a sistemului antiincendiar
Cod CPV 453r2r00-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdl licitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cad*t
p ortalului guvernamental w.Ww. ryl gv&Igpyt\d

Nr: rgdtblydp I -MD- | 657 6238i93 | 4
Link-ul:@
Data publicirii: 12.07.2022

Platforma de achizi{ii pubtice utilizati achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autorit#{ii contractante

Da
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicar

Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data: 12.07.2022 stA RSAP
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie tLicitalie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare Buget de stat;
Valoarea estimati (ei,.fard TVA) 31r651.25

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va complerq in cazul in care aufost solicitate clarificari)

F.
Data solicitlrii clarifi clrilor 13.07.2022
Den umirea operatorului economic

Solicitarea proiectului verificat cu yirnpita unui
verificator autorizat

Expunerea succintl a solicitirii de clarificare



Expunerea succinti a respunsului Am atasat proiectul verificat.1rr 4rasi1[ prolecrut venltcat cu gtampila unui
verificator autorizat

Data transmiterii 13.07.2022

Rezumatul modifi cirilor Caiet de sarcini rnodifiiatPublicate in BAP/alte mi;toa-eto" Oe info"-ai
Termen-limiti de depune.. .ide.chid""" u
ofertefor prelungit ldupd cazl

NLr a fost prelungit

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele dindocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin; preryntot, nepreTentat, nu corespuncle (in cazulcdnd documentul a.fost prezentat, dar nu core.spuntrecerinleror cre cari/icare))

4, Modificiri operate in documentafia cle atribuire:
(Se va completa ia cazul in care auJbst operate modiJicdri)

5. Pflnd la termenul-limiti (data 2s.07.22_,ora 10:00), au depus oferta _4 ofertanfi:

6' Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DTJAE prezentate clecdtre operatorii economici:

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

* in cazul utilizdrii licitatriei electronice se va inclica prelul oJbrtei finale

'l:#:::,'",:::'::if::::::!,,:1,2:::,:t,t;;,;'i;i;;,e ' ;i "Corespunderea cu speciricayiite

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
adminisf rntnriiI Jr\L EXIenOr

BCtrila"rnp"r,y 003 600003 797)
3

!!rpcrc I
0l t6000364t I Climenco V)KL "trrlrlgprim

llla^^L^r o ^---.: -4
UU4OUUUI)I6U Alexuta M

rug r 007600050906 ^SeremetV

Denumire document
Denumirea o torului economic

Operator economic
z

Operator economic
3

Documentele ce constituie oferta
zentat, neprezentat, nlt corenerea tehnicd

nerea financiard

Garan{ia pentru oferta

Documente de calificare

Document I

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(frre TVA)*

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Qperator econornic I

tehnice" , se ve consemna prin; ,, +,' ifi cazul corespurirrif li p);, ,:_",:i;:::rf,';:r';r:fi;:/;::l:r,



8. Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pref ului anormal de sc[zut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respinpi/descalifica{i:

Denumirea oneratorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai.multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: t

Prelul cel mai scAzut n
Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate *of *utte criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile qd,brate

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
:''Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul I Ponderea
Denum re f-actorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurd

Preful unitar
(fnri TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizilie publica: ANULAREA PROCEDURil DE ACHIZI'fil ptJBLICE

intemeiul art.7l alin. g lit.

Argumentare: In procesul de evaluare sau constatat omisiuni in anuntul de participare (documentatia
de deviz,formularele 3.5.7), respectiv nu a fost prezentatade operatorii economici.

Info

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura rJe atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3I 4in 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr, I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv q termenelor de a;tepture, se efectuea)d in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al CorJului Civit at Republicii
Moldova).

16. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

F.
17. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubricu tlatd se completeazd doar in

cazulin care la procedura de achizilie publicd uufost aplicate criterii de tlurabilirarc;is-a incheiat
contract/contracle pentru lot/loturi pentru care au,fo.st aplicate criterii cle durabilirarel:

rrnarea operatortlor economici despre deciziile grupului de lucru Dentru achizitii:
Denumirea operatorului

'economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

28.06.2022 S]A RSAP

15. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractulu
rnai micd dec6t pragurile prevdzute la art..2 alir
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizil
publice

este
(3)
le

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/s,au fax I
n | | zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax I

In cazul in care valoarea estimat5 a contractului este
egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3 | din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I I I zile in cazultransmiterii comunic6rii prin
rnijloace electronice gi/sau fax I
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rnijloace electronice pi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acord ului-

cadru
frri
TVTA

inclusiv
:TVA



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

(DA/NU)

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluilloturilor 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:

Prelul cel mai scdzul a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin preT,enta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de ggteptsre pentra tncheierea
contructului/contractelor inclicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3) al Legii
nr. l3t clin 3 iulie 2015 privind achizi1iile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta clare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii

Conduc4torul grupului de lucru pentru achizi(ii:
(t/4 /7', i.'n-b q- (VA/.*a-n -'rr-p-

(Nume, Prenume)

Fi

f"u#q-B

r,ljl!:q\1*ka:r:
e;.Hfti!:s







































































DAItIi DE SIiАN,{Д
privincl шоditiсаге:t contractttlui

llе achizi{ii рu blice/acorclutui-catt rtl

Nг. 14 din 26 iulie 2022

I)atc сu рriчirе la autoritrrtca сопtrасtапtii;

Datc сu ргiчirс la рrоссtturа dc achizi{ic:

Den u m ir"a auto.it5tii .T,,rt;".t";a;
Localitate

il'ohatitl, muп. Ch isinirr
l 00760 I 0078 l 5

s. J'ohatin, str.. ýtefaicet MorelNuпlйr tle telefon
022 387т6. ()i lf;23sNurn5r de fax
9?21ц}3fl022 зп2зПE-rnait oficial

Adresa cle iпtеrпеt
tohati11.1llclрсrsоапа tte сопъс

(пuпtе, рrепuпtе, tglеfоп, e-mail,

'Гоhаtill

'I'ipul 
рrосесIrrrii rle achDjtЙ СсrеrеirоГ@

I-icitatic deschisб г] Altele: tticticObiectul achizi{iei Re|elerln.n,r,liz@
ctttlt. Ttlltulilt, ttttltl, Сhi;iпriч Coleclorпl:
Ццli zп rett р пl iec l u l u i

Valqa.ea .stiЙаБ аlБЙБ
Nr. 9i .'inU-u
р о r t а l u l u i guy е r п а m е п t а l y,ww. m t е п cl е r. qоlч. пl cl''

Ц.qqффiуф tд1) - l бj]Ф2 40 з з 6 0l-irlk: lrttрs://mtеrtdе..gпчr*ИБЙ
Ь3 rvd р l _м г)- I 653 3 924 б3 360?tab:corltmct-
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Iv. Date ctt privirc ta mtlclificйrile пессsаrс а ti сf.ссtuаrс:

Тiрul nrodiПcaiilclr
Мiс9оrаrеа vatoril,.,сrБЙБtrri n
Ма.iогаrеа чаlогii contractului п
Modificarea tегrпепului de ехесutаге/ liчгаrе/
рrеStаrе п
моdifiсаrеа tеrmспrtlui de valabilitate пцl Uc vaIaDl
Iiezelierea сопtrасtului fiДltеlе: 1lпcliccttiTemeiul juritlic аr1.77аliп.(l)m
сrl_пlrасlчl u /йcttl ohiectul uiеi moclificdri

,чuЬ.tluп!iulе сQrе пece.s.ilct r,l поttd proceclurd de
c,!chi:iIie puhlicci iп соцfоrmitа'ч iu ori. ZOСrеqtеrеа р.еЦul in urmа mоdifiсйrii (dupd Ntt a,s,le c,ct:ul

Moditicareo u,rtйоа.Г" co"БactrIl,i rle
11tЧiti! nubli..Zacordului-cadru аr,;;;"r)

]\,/tt е,чtе c,ctzttl

4ЦqjrrДццоliПJБпапБ

v. Descrierea achizi{iei inainte qi сIчрй motlificare:LQ data cle 2t,Oб,2022 n,f"it ,"nu,oi cclttlraclul репlпl execltlare(t lucrcirilor cle сапалizаrе iп .lalul('heltuitor, с,оm, Тсlhаliп, п,tuп, Сhi;iпiiч Colectorul; Fiпctlizare(l prOieclului. Valoarea сопlrасtuluiiпсlusiv ТVд coпsti|uie бб3554,25 MDL (;а,;е .sule |ctizeci .yi lrei пtii сiпсi .yule ciпzeci ;i palru lei,25 Ьапi), La elapa iпсереrii lucrd,rilclr s-a s|uclia| prclieclul iп toralitate ре toale 1эоrУiuпilе care а'fosl exect'tlal Ре РаrС'ur'ul а 1 аПi ;i s-au clepislctl чпеlа песrlпсоrсlсtп{е рrесuпl ;i lpsa iпcluderiittпоr lttcrdri Slricl песе,уаrе репtru./iпаlizсtrеа, сtlпесlqrесt la,stayia cla ропtрсtrе rеgiопсtld;,i clarectiп exploulctrect ct iпlragii роr!iuпi ia ralele cJa сапсtlizаrе, Dupci ricJic,drile topogra.|ice;i geoclezice,ctt,tlorul proieclului dl rесuпо,\,сul ,\,сtlраrеа сJiп clet,ize (t ассl()r lucrciri care .у)пt .s,tricl песеsаrе. Diпctcesl molit, grupul de luсru апаliziпсl greqelile clepistat:e prec|lt11 

'i 
valoarect aceslora, а соп.у|аlаlса сопtrасlul .atle,yt,tb iпсiсlеп|а ctrt,77 аliп. (t) lir.b) al t,egii ]3t/2015,;i апuпtе, coпtracllll tl,/dcut оЬiесlu| ttпei modificari ,tuh,tlап{iаlе care песе,уilа rl пottii prrlcecl.urd. de achizi'ie publicd iпc'clп,filrmilctle cu arl, 76,si а cleci.s,rezilierecl c()пlr(lclttlui пr. зб сtiп 21.0(1.2022.

vl, Descrierea_circumstan{elor саrе аu fйсчt песеsаrй moctificarea:La dalct de 21,0б,2022 a,fost ;;;,;;;,')oпtructttl petllrlt exacul.arect lucrdrilor cle caпalizare iп .s,ct|ulCheltuitor, соm, Тоhаliп, ttluп, Сhi;iпitч Colectorul; F-iпctlizarect prrlieclului. I/ctloarect соп|rqсlttluiiпсlu,уil,ТVд соп,уliluiе б63551.25 MDL (;a.;e,sule,taizec:i .yi trei mii сiпсi sule сiпzесi ,si patru lei,25 ЬuПi)' La elctPa iПСеРеrii lttcrcirilrlr s-ct,s,luclial 7lroieclul iп trltcllitctle ре |oale porIiuпile сQrе (t

':::,:;:::;i; ,',|,|,!,o,"u',Yul 
а 1аПi ;'i ,t-au clepi.stctl чпеlе песопсс)rdсtп|е рrесuпt,si lpsa iпсluсlеrii

iп exp oa a.,o 
" 

,.',i"ii,'";:,:;::';!::i;;: ;: ,:;:;,:;:";;:!;:;:;!i;;:ii:::,j:#:ctulorul proiec|ului
ctc,esl llo| t, grupul:!::::::,::";,;:;,#!:!:!,1;,,,,i,i:,;:,:;,:;;i:;y,у:ii* ;:c'ci с'сlпlrас'lul c'acle ,Yt,tb iпсiсJеп|а аrl,'77 uliп. (t) lit.b) i tegii tз]/2015, ;i апumе, сопlrасtul а/iicul obiec'tul uПеi mtlcli,ficdri sub,ttctпliale care пеrе'ir, cl поud prrlceclurd cle achizi|ie рчьliсd iп.опfЬrm,а|е сu arl. 7б,si а cJeci,y rezili'erea сопlrqсlului пr. зб сtiп 21.0б.2022.
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VII. Itezultateleexaminйrii:

1l 
b::l9T^lziei gruPului de lucrr-r de nloclificare а contracttllui de aclriziIielacordrrlr.ri_cadru пr.l5diп26,07,2022 а fbst incheiat acordtll aclilional privincl ,rrilirrno crltllracltlltti пr.зб сliп 2LOб.2022

|Пregi,ttral la lrezorerie cu пr. 2022-00000/:.i,4jg diп з().0б.2()22 iп tеплеiчl arl. 77 аtiп. (1) lit.b) alLegii l3l/20l5- СОПlrаС'tul a.ftcut obiectul uпеi modijcdri ,уuhslсtп|iаlе (|are песеsitа о почdprocedurd de achizi{ie publica iп соп.fоrпti|сllе c,tt arl. 7(l

Dепчmirе operator
econonric

Iп t rерri п dc rса:
Сu capital
atttohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сu capitalstrйin

Nr. qi t|trta
acorcluluiacli{ional

I,'йrй ТVд Inclusiv Тvд

SCL,uxconsistcm SA CLr capital arttohton l | 26.07.2(122 ,/л

rlе luсrч: SEllcIIJ СеЬоlпrч

w
tlblice; пlttп. Сhisiпdu, so,t, Hiпcesti,

е- tП а i l. hа рr Ci'1 е рdar. rcll,. ш d,. l,tt,tt,. ! е пclеr, gtlt,. пl cl

iIr!:r'i:',:T!i H:;|2'.|"':',:.:,i.,:.i,.9o)ti,iotiito,. 
пtttп. сhisiпdu, bd. $tq[ап cel Mare si S|сiпt, t 24 et. 4; tel.:022_820-б52; /цу; 022-s2O-б5l : с-,пtqil: ,on,ur,r,,ijii''o;rr.,;,;,;;,"",;:;,'inii 
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DARE de SEAMA
privind atribuirea contractului de achizifii publice

nr. ocds-b3wdp 1 -MD- I 6563286 I 8439 din 26 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hincesti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hinceqti, str. M. Hincu, 138
Numlr de telefon 026922058
Numdr de fax 0269220s8
E-mail oficial consiliul @,hincesti. md
Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Lupagcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hi nc e sti. ach izitii@smai l. c om

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate l-Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrdri n

Obiectul achizitiei Lucrdri de reparalie a drumului L520 Lapusna -
Stolniceni

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www. mtend,er. gov. ntd.)

Nr: ocds-b 3wdp I -MD- I 6 5 6 3 286 I 84 3 9
Link-ul:
http s : //achi zitii.mdl rc I public/tende r I 2 | 0 59 0 60 I
Data public dnii: 27 .0 6.2022

Platforma de achizitii publice atilizatd + achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:--

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

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rlicitatie electronicd nCatalog electronic -nu

Sursa de finanfare rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: fPropriil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) I 257 455

Data solicitirii clarificlrilor 29 iun2022.13:30
Denumirea oDeratorului economic



Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Va rugam sa publicati rechizitele bancare rn
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul
autoritatii contractante.

Expunerea succinti a rdspunsului
Beneficiarul p161ii: Consiliul Raional Hincegti
Denumirea Bdncii: M F Trezoreria Centru-
ChiEindu Codul fiscal: 1010601000070 Contul de
decontare: MD5 8TRPCEE5 I 84 1 0A0 I 339AA

Data transmiterii 30 iun 2022.07:48

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. Pflni la termenul-limitl (data 12.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL ..Arnit-Prim" r 003600003926 Sandu Andrei
2 5.A. .. Drumuri laloveni" r003600106403 Duolava Gheorphe
J SRl, .. Marca ASC" I 0086000 r 3863 Mariina Oles

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

sltr
,rArnit-
Prim'

S.A.
,rDrumuri
Ialoveni"

^SRI
,rMarca
ASC'

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmno prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat prezentat Drezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat Drezentat
DUAE Drezentol orezentat Drezentot
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezental prezentat prezentat

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

Cerere de participare prezentat 0rezentql Drezental
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat Drezentat 0rezentat
Grafic de executare a lucririlor

orezentat prezentat
prezentat

Declara{ie privind experienJa similard,
sau

prezentat prezentat prezentqt



Sau Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate

prezentqt prezentat prezentqt

Declaraf ie privind dotdrile speciftce,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespun zdto ar e a
contractului

prezentqt prezentat prezentat

Declaralie privind personalul de
specialitate gi/sau a experfilor
propus/propugi pentru implementarea
contractului

prezentat prezentat prezental

Lista subcontractanf ilor gi partea/pdrlile
din contract care sunt indeplinite de
cdtre acestia

prezentat prezentat prezentqt

Informatie privind asocierea prezentat Drezentat Drezentat
Ansaiament tert sustindtor financiar Drezentat Drezentat prezentat
Angaj ament privind suslinerea tehnicd
qi profesionald a ofertantului/ grupului
de Operatori economici

prezentat prezentat prezentat

Declaratie tert sust ndtor tehnic Drezentat Drezentat prezentat
Declaratie tert sust ndtor profesional Drezentat prezentat prezentat
Avizul Agenliei pentru supraveghere
tehnicd

prezentat prezentat prezentat

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preLul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " ilt cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fdrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrdri de
reparalie a
drumului L520
Lapusna -
Stolniceni

SRL,,Arnit-
Prim" I 021 397,11

I buc +

S.A. ,,Drumuri
Ialoveni" I 131 301,65

I buc + T

SRI,, Marca
ASC'' I 151 856,63

1 buc + +

Lot n Operator
economic I

Operator
economic n



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia
solicitatl

Rezumatul rispunsului operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul resninserii/descalifrcirii
SRL ,,Arnit-Prim" Documentele fncdrcate in SIA RSAP nu stnt

semnate electronic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: I

Pentru fiecare lot t
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot f,r atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost a

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

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Preful
unitar

(fIrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lucrdri de reparalie a
drumului L520
Lapusnu - Stolniceni

S.A. r,Drumuri
Ialoveni"

I buc | 131 301,65 | 131 301,65 1 357 561,99

Atribuirea contractulu i de achizilie publicd/acordului-cadru :

Anularea procedurii de achizilie pubhcd: nu t

in temeiul art.71 alin, lit

Argumentare:

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

Notd* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se reqlizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice.

16.. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

lT.Contractele de achizi{ie incheiate:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ,,Arnit-Prim" 18.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
5.A.,, Drumuri laloveni" 18.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Marca ASC" r8.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

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

+ 6 zile tn cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

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

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin 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 achizifiile publice

n I 1 zile in canil transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax o
Z 16 zile incanil netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului
economic,
(rDNO)

intreprinderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixVasociere/

Cu capital strtrin

Numirul gi data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de
valabilitate a
contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

)



S.A.
,rDrumuri
Ialoveni"
1003600106403

Cu capital
autohton

ocds-b3wdp1-
MD-
16s6328618439
/73
din 26.07.2022

ts200000-
9

I 131 301,65 11 357 561,99
31.12.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verui) (rubrica dati se completeazildoar
in cazul in care Ia procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

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

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

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

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

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 a;teptare pentru fncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice
Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, crceas

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pen
procedurii de achizitrie, fapt pentru care poqrtd rdspundere conform prevederilor legale tnvigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

LOGHIN Anutolie
Qr{ume, Prenume)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

  Nr.03  din 27.07.2022 .2727.07.2022  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Institutia Publica Liceul Teoretic Hyperion  
Gura Galbenei 

Localitate r-l Cimislia,s.Gura Galbenei 
IDNO 1012620010335 
Adresa MD-4118,RM,r-lCimislia,s.Gura 

Galbenei,str.M.Eminescu 121 
Număr de telefon 0-241-46-4-07,0-241-45-0-07 
Număr de fax  
E-mail oficial  guragalbeneihyperion@gmail.com 

,tatiana.olarescu65@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

CasianLudmila,024146407 
guragalbeneihyperion@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:3 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de constructie a statiei de epurare a 
apelor reziduale la IPLT Hyperion 
s.GuraGalbenei r-l Cimislia (repetat ) 

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: 21059178 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1656487741455 
Data publicării: 29.06.2022 

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;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 313000.00 

 
 

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 13.07.2022, ora14:02 ), au depus oferta _1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL  NEW FUTURE TECH 1020600014693 Ciumasu Mihail, 
ciumasu.m@gmail.com, 
069900366 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL  NEW 
FUTURE 

TECH 

   

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

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

   

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

DUAE  prezentat    
Cerere de participare prezentat    
Declaratie de valabilitate a 
ofertei 

prezentat    

Devizele locale 
(formularele 3,5,7) aferente 
ofertei 

prezentat    

Certificat de efectuare 
sistematica a 
platii 
impozitelor,contributiilor 

prezentat    

Ultimul raport financiar  prezentat    
Avizul Agentiei pentru 
supraveghere Tehnica 

prezentat    

Declaratie privind dotarile prezentat    

mailto:ciumasu.m@gmail.com
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specifice,utilajul si 
echipamentul 
necesar pentru indeplinirea 
lucrarilor 
Declaratie privind 
personalul de 
specialitate si/sau a 
expertilor propusi 
pentru executarea lucrarilor 
din contract 

prezentat    

Certificat de inregistrare a 
intreprinderii/decizie/extras 
din registrul de stat al 
persoanelor juridica 

prezentat    

Declaratie privind 
experienta similara 

prezentat    

Cifra medie anuala de 
afaceri in ultimii 3ani 

prezentat    

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate 

prezentat    

Graficul de executare a 
lucrarilor 

prezentat    

Documentul care atesta 
dreptul de a executa 
lucrarile solicitate 

prezentat    

Informatie privind 
asocierea 

prezentat    

Lista subcontractantilor 
si partea/partile din 
contract care sunt 
indeplinite de catre 
acestia 

prezentat    

Manualul calitatii prezentat    
lista specialisti atestati 
(diriginte de santier) 

prezentat    

Termenul de garantie a 
lucrarilor min.5 ani 

prezentat    

     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 Lucrari de 
constructie a 
statiei de 
epurare a 

SRL  NEW FUTURE 
TECH 

291666.67 1.0 buc + + 
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apelor 
reziduale la 
IPLT Hyperion 
s.GuraGalbenei 
r-l Cimislia 
(repetat ) 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lot 1 
 Lucrari de 
constructie a 
statiei de 
epurare a 
apelor 
reziduale la 
IPLT Hyperion 
s.GuraGalbenei 
r-l Cimislia 
(repetat 

SRL  NEW 
FUTURE 
TECH 

1.0 buc 291666.67 291666.67 350000.00 

 
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  NEW FUTURE TECH Nr.99 din 18.07.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilit

ate al 
contract

ului 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL  
NEW 

FUTURE 
TECH 

Cu 
capital 

autohton 
09 27.07.22 45200000-9 291666.67 350000.0 

31.12
.2022 

 

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

 

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicațisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

 

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

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

de atribuire а contractului de achizitii publice V
de incheiere а acordului-cadru tr

,de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 3 din 27.07.2022

1. I)ate сu privire la autoritatea contractantf,:

Denumirea autoritйtii contractante Primaria satului Horesti, raionul Ialoveni
Localitate satul Horesti, raionul Ialoveni
IDNo 1007601009521
Adresa s.Horeqti, r.Ialoveni, str.ýtefan cel Маrе l36
Numйr de telefon 026858236,
Numйr de fax 0268582зб
E-mail oficial primaria.horesti@mail.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеIеfоп,
е-mаil)

Cigoreanu Petru, tel:068064666,
primaria.horesti@mail.ru

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de аtriЬчirе aplicate V Сеrеrеа оfеrtеlоr de preluri пLicitalie deschisё
пАltеlе: flпdicati|

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (dupd caz) Nr:
Tipul оЬiесtului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri v servicii п Luсrбri п

Obiectul achizi{iei рrоdчsе Alimentare . Рrimаriа Horesti
sradinita Garofita

Cod СРY 15800000_б
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdr licitatia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului gчvеrпаmепtаl www.mtепdеr. goy,md)

Nr:
21 059067

Link-ul:
ocds-b3rvdp 1 -MD- l 6_5 63 308б06 l l

Data publicdrti:27 iunie 2022, 16:08
platforma de achizitii rlublice utilizatй V achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
VLicita{ie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе VBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicatil

Yаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 290 970 MDL



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul |п care aufost operate mоdffiсdri)

LOTUL 2 - 2 (doi) ofertan{i:

LOTUL 4 -1(unu) ofertanti

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitf, de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеIоr prelunsit (duрd caz)

[Iпdicali пumйrul de zileJ

5. Рflпй la termenuI-limitй (data ||.07.202210:00), аu depus oferta _ ofertan{i:

LOTUL 1-- l(unu) ofertanti:
Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. SRL"Baguette"

l 0 1460003774 l сurdоча svetlana"

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC,,Villa Prodotti" SRL 1016600007719 Alexei Agrici
1

SRL"Baguette" 1014600037741 curdova svetlana.

LOTUL 3 - 2(doi) ofertanti:
Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlui есопоmiс IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. SRL,,Credo Prim" 1003600026963 Costru Radu
)

SRL"Baguette" 10 146000з774 1 сurdоуа svetlana.

-l(unu
Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{iil

administratorii
1. SRL"Baguette" l0146000з774l Сurdоча SvetIana.

2



LOTUL 5 - l(unu) оtёrtапti
Nr. Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. SRL"Baguette"

1 0 l460003774 l сurdоча svetlana"

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

Dепчmirе document Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic

_Operator
economic 1

SRL"Bagu
ettg" - Lot
1

Ореrаtоr
economic 2
SC,,Villa
Prodotti"
SRL - Lot 2

Operator

economic 3

SRL,,Credo
Prim"" SRL
-Lot3

Ореrаtоr
economic 4
SRL"Baguette'
'-Lot4

Ореrаtоr
economic
5

SRL"Bagu
ette" -
Lot5

Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: prex,eпtat, перrеlепtаt, пu соrеsрапdе)

DUAE рrех,епtаt

prezeпtat orezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Fоrmulаrul ofertei prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

specificatii tehnice prezeпtat рrеzепtаt prezentat prezeпtat prezeпtat

snecificatii de пrеt prezeпtat prezeпtat prezeпtat prex,eпtat prezeпtat

certificat de аtriьuirе
al contului Ьапсаr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat prezeпtat

certifi cate de еfесtuаrе
sistimatica а platii
impozitelor,contributiil
оr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

certificat de
iпrеgistrаrе а
intreTrrinderii

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Autorizatie sanitara de рrеzепtаt prezentat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

J



fuпсtiопаrе

Fоrmчlаr informative
dеsпrе participant

prezentat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

certificate de
conformitate а
пrоdusеlоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrех,епtаt prezeпtat

Autorizatia sanitar-
veterinara репtrч
transnort

prezeпtat prezeпtat рrех,епtаt рrех,епtаt prezeпtat

Documente de calificare (Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE рrех,епtаt рrех,епtаt

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Fоrmчlаrul ofertei prezeпtat prezeпtat prez.eпtat orez.eпtat prezeпtat

specificatii tehnice prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

snecificatii de пrеt orezeпtat orezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

certificat de atribuire
al contului bancar

рrех,епtаt prezeпtat рrех,епtаt prezeпtat prezeпtat

certificate de efectuare
sistimatica а platii
impozitelor,contributiil
оr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrех,епtаt prezeпtat

certificat de
inregistrare а
intrenrinderii

prezeпtat рrех,епtаt рrех,епtаt prezeпtat рrех,епtаt

Autorizatie sanitara de
fuпсtiопаrе

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezentat prezentat

Fоrmulаr informative
desrrre particirlant

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

certificate de
conformitate а
produselor

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Ачtоrйаtiа sanitar-
чеtеriпаrа репtru
trапsроrt

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

4



(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

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

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de саlфсаrе" Ei "Corespuпderea сu specffica|iile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,l " iп cazul corespuпderii Ei рriп ,, -" iи cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Dепumirеа
lotuIui

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

cantitate
qi unitate
de mйsuri

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile' tehnice

Lot 1

(diverse
produse)

SRL"Baguette" 5499T.04lei Kg +

+

+

+

+

+

+

+

Lot2
фroduse
din саmе

SC,,Villa Prodotti"
SRL 80 446.50

1ei

Kg
+

+

+

+

+

+

+

+

Lot 3
(lactate)

SRL,,Credo Prith" 82 190 lei
Kg/l

+

+

+

+

+

+

+

+

Lot 4
(peste)

SRL"Baguette" 1 1802,50 lei Kg +

+

+

+

+

+

+

+

Lot 5

(legume si
fruсtе)

SRL"Baguette" 89780.35 lei Kg +

+

+

+

+

+

+

+

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
есопоmiс

Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
ореrаtоrului

есопоmiс
14.07.2022 SRL,,Credo

Рrim"
V5 aducem la сuпо;tiпф, сi Grupul de lucru

репtru achizilii publice al Рrimiriеi satului
Hore;ti, r-nul Ialoveni la evaluarea ofertei
pentru achizilionarea "Рrоdusе Аlimепtаrе"
Lotul 3. а constatat сй рrе{ul ofertei dvs. afi;at
constituie 82190,0 lei, iаr in actele anexate

рrе{ul ofertei dvs. constituie 90З20,З7 lei f5r1
TvA.

in acest context, solicitёm de uгgепtl
concretizarea pretului ofertei dvs. qi prezentarea
specificatiei de pret pini la data de |8.07.2022
inclusiv.

Са urmаrе а procedurii
de licitalie din 3 runde,
am anexat la acest e-mail
Specificalia de Рrе}
ajustati сопfоrm sumei
finale.
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9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic моtiччl resrrinserii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot v
pentru mai multe loturi cumblate tr
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ.

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut V
costul cel mai scёzut в
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificirile ореrаtе

14. in urmа ехаmiпiri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

1. АtriЬчirеа contractului de achizi{ie public5/acordului-cadru:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului
economic

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Рrеfчl unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(ff,rй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot1
(diverse
produse)

SRL"Baguette" kg 54991.04 54991.04 б5 333.90
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Lot2
фrоdusе
din саrпе

SC,,Villa
Prodotti" SRL

kg 80446.50 80446.50 96 5з5.80

LOTUL 3

(lactate)
SRL,,Credo
Prim"

Kg/l 82 190.00 82 190.00 89745.00

LoTUL4
(PESTE)

SRL"Baguette" kg l1802.50 1 1802.50 14 1б2.50

LoTUL5
(fructe
lesume)

SRL"Baguette" kg 89 780.35 89 780.35 98 2б5.00

Anularea procedurii de achizilie public5:

iп temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Baguette" 19.07.2022 baguette.srl@,mailru
SC,,Villa Prodotti" SRL |9.072022 villaprodotti(@mail.ru
SRL,,Credo Prim" 19.07,2022 credoprim(@mail.ru

SRL"Baguette"
|9.0,7.2022 baguette.srl@mailru

SRL"Baguette" т9.01.2022 baguette.srl@mailru

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziliile publice)

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd tп сопfоrmitаtе
Сu prevederile TITLULUI П Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil at Republicii
Moldova).

17. Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

16. Теrmепчl de щtерtаrе репtrч incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсб decбt pragurile prevбzute |а art.2
alin. (З) al Legii nr. 131 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

V б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice pi/sau йх п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decit pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

Dепчmirеа iпtrер Numйrul Cod vаlоаrеа contractului Теrmеп de
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ореrаtоrului
economic

rinder
еа:
Cu

capita
l

autoht
оп/
Cu

capita
l

mixt/a
socier

е/
Сч

capita
l

striin

9i data
contractului/

асоrdului-саdru

срч

flri ТVА

valabilitate
al

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч

SRL"Baguet
te"

Сu
capita

l
autoh
ton

49 26.07.2022 l 5800000-
6

5499|,04 65 333.90 з|.|2.2022

"SC,,Villa
Prodotti"
SRL

Сч
capita

l
autoh
ton

48

26.07.2022
l5800000-
6

80446.50 96 5з5.80 з|.|22022

"SRL,,Credo
Prim"

Сч
capita

l
autoh
ton

47

26.07,2022 l5800000-
6 82 190.00 89745.00 з|.122022

SRL"Baguet
te"

Сч
capita

l
autoh
ton

49

26.07.2022
l 5800000-
6

l1 802.50 l4 l62.50 зt.122022

SRL"Baguet
te"

Сu
capita

l
autoh
ton

49

26.0,7.2022
l5800000-
6

89 780.35 98 265.00 з|.т2.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii чеrzi) (rubrica dаtd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (Dд/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе au fost arllicate criterii de (iпdica|i suma cu ТVД)

inclusiv ТvА
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l

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle luсru rlесlаrd сd tеrmепul de aEteptare pentra tпсllеiеrеа
coпtractulai/coпtractelor iпclicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iutie 2015 priviПd achizi|iile publice ), рrесum ;i сd iП cazal dерuПеrii coпtesta|iilor Ei/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоluliопаtе.

Priп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucra репtrа acltizilii сопJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conduc5torul grupului de lчсru pentru achizi{ii:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut п

Cel mаi Ьuп raport calitate-pres а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost l

durabilitate (lei MD):

сосlul срv aI lоtuluillоtчrilоr pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:
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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.09 din 26.07.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 
Localitate Or.Telenești 
IDNO 1003606150040 
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 
Număr de telefon 079113054 
Număr de fax 025822448 
E-mail oficial  srtelenesti@ms.md 
Adresa de internet srtelenesti.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vleju Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  21059146 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea peste pentru a II jum anului 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri 
poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri,cu 
condiția ca valoarea estimativă a achiziției să nu 
depășească 800 000,00 de lei. 

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

Nr:   21059146 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1656422381032 
Data publicării:28.06.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
srtelenesti.md/planul-de-achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:15.06.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 55 000,00 lei fara TVA 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656422381032
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.07.2022, ora 15:09), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Viocris-Impex 1006600032107 Aurel Ciobanu 
2. Telemar 1003600098573 Mocrac Natalia 

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

Denumire 
document 

  Denumirea operatorului economic      
SRL 
Viocri
s-
Impex 

Telemar        

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

     

Propunerea tehnică prezenta
t 

        

Propunereafinancia
ră 

prezenta
t 

        

DUAE prezenta
t 

        

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezenta
t 

        

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

     

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 
în conformitate cu 
prevederile legale 

prezenta
t 

        

Certificat pentru 
confirmarea 
capacităţii 
executării calitative 
a contractului de 
achiziţie 

prezenta
t 

        

Certificat sanitar 
veteinar ( pește) 

prezenta
t 
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Certificat de 
conformitate 
/Declarația de 
conformitate 
(pentru produsele 
lactate ) 

         

Certificat de 
conformitate (carne 
carne de 
vita,pasare,crenvust
i) 

         

Certificat de 
calitate (pentru ouă) 

         

Certificat ce atesta 
calitatea produsului 
(pentru celelalte 
produse alimentare: 
cum ar fi 
crupe,condimente,c
onserve si altele.) 

         

Certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranța 
alimentelor 

prezenta
t 

        

Autorizatia sanitar-
veterinara de 
functionare a 
depozitului 

prezenta
t 

        

Autorizatia sanitar-
veterinara pe 
unitate de 
transport/sau 
pasaport sanitar a 
transportului 

prezenta
t 

        

Certificat de 
efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, 
contribuţiilor 
eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezenta
t 

        

Certificat de 
deţinere a 
abatorului, ori 
contract cu 
deţinătorul 
abatorului.(Obligat
oriu pentru carnea 
de pui  ,de vitel) 

         

Pentru produsele de 
panificare, 
certificate de 
calitate si de 
provenienta a 
materiei 
prime(faina,griu) 
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Pentru produsele de 
panificare,Certificat 
de detinere a 
Laboratorului 
Atestat 

         

IMPUTERNICIRE: 
Pentru 
reprezentarea 
Institutiei si 
semnarea actelor in 
baza Semnaturii 
Electronice la 
procedurile de 
Licitatie Publica 

prezenta
t 

        

Livrarea şi 
descărcarea 
produselor 
alimentare se face 
de către OE cu 
cantitatea strict 
solicitată conform 
comenzilor (zilnic, 
săptămînal şi 
lunar). 

prezenta
t 

        

DECLARAŢIE 
privind confirmarea 
identității 
beneficiarilor 
efectivi și 
neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării pentru 
participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau 
grupări criminale, 
pentru corupţie, 
fraudă şi/sau 
spălare de bani. 

prezenta
t 

        

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezenta
t 

        

Certificat privind 
deţinerea unui cont 
bancar 

prezenta
t 

        

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul Nr.5 SRL Viocris-Impex 44000,00 1000kg + + 
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Peşte Telemar     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
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  
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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 Nr.5 
Peşte 

SRL 
Viocris-
Impex 

1000 kg 44,00 44000,00 52800,00 

 
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 Viocris-Impex 19.07.2022  e-mail 

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

 

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

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

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

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

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

 

17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea Întreprinde Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen 
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operatorului  
economic 

rea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

și data 
contractului/acord

ului-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

de 
valabilit

ate al 
contract
ului/acor

dului-
cadru 

SRL 
Viocris-
Impex 

Cu capital 
autohton 

85 
26.07.2022 

15800000-6 
44000,00 52800,00 

31.12.22 
 

 
18.Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 

 
 

Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

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

 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



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

Nr. 06 din26.01.2022
l. Date cu nrivire la autoritatea contractantlrc ra auturl cull

Denumirea autoritltii contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or.Rezina
IDNO t00760101t412
Adresa Str.27 Ausust 1

Numir de telefon 025 4-2-t 8 -25, 025 4 -2 -20 -5 8
Num[r de fax 02s4-2-57-40
E-mail oficial ecrii anovschii@mail. ru
Adresa de internet consiliu.rezina.md
Persoana de contact(nume, prenume, tele.fon, e-
mail)

Melnic Alla 025421825. 068037474
melnicalla@mail.ru

z. Date cu ire la orocedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de pre{uri I Licitalie deschisd

rAltele: ilndicatil
Procedura de achizitie renetatl dund caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acord ul ui-cad ru

Bunuri V Servicii n Lucr[ri I
Obiectul achizi{iei Achizilionarea unui colonoscop video la IMSP CS

Rezina
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitqtia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
porlalului guvernamental www. mlender. gov. md)

Nr: 21059743
Link-ul: qeds:b3wdp 1 -MD- 1 657 5237 12386
Data publicdrii:l 1 .07,2022

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

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

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
nLicitatie elecffonic[ lCatalog electronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; rAlte surse: Fndicatil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 416 666.67

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:
va completa fn cazul in care au fost solicita te clarilicdri

Data solicitirii clarificlrilor 17 iu|2022,17:44
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Intrebare produs

Spuneti-mi va rog, daca aveti videosistema in stoc?
Daca da, atunci ce model? Fiindca fara videosistema
este inutil de procurat videocolonoscop!

Expunerea succinti a rispunsului Buna ziua autoritatea conffactantd soliciti conform
anuntplui de partcipare videocolonoscop, dar ce
ave{i in vedere videosistema, enumlrali VI rog
detaliile.

Data transmiterii 12 iu|2022.11:49



Data solicitirii clarifictrrilor 11 iul2022, 13:19
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitdrii de clarificare Intrebare produs

Buna ziua, va rog sa indicati cu care video procesor
este necesar sa fie compatibil sau se indice parametri
pentru video procesor, sursa de lumina, monitor si
alte componente.

Expunerea succinti a rlspunsului Buna ziua, conform anuntului de participare qi
specificaliilor tehnice specificate. in complet sd fie
pentru colonoccop video indatd penffu a fi dat in
proces de lucru corespunzdtor.

Data transmiterii 13 iu12022,12:22
Data solicittrrii clarifictrrilor 13 iu\2022.27:56
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Intrebare produs

Dvstr. se pare ca nu intelegeti ce inseamna
videocolonoscop - aici doctorul nu se mai uita in
ocular, dar este un dispozitiv, care se intra in pacient,
iar celalalt capat se conecteaza la un videoprocesor.
In afara de asta este necesar si un monitor pe care sa
fie afisata imaginea de la videoprocesor. Daca o sa
luati doar videocolonoscop. nu o sa-l outeti folosi-

Expunerea succintl a rispunsului Buna ziua deoarece procedurta este in statut de
clarificdri specificatile tehnice din anunt vor fi
modificate.

Data transmiterii 14 iul2022, ll:13
Data solicitirii clarificlrilor l5 ul2022.16:31
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Intrebare produs

Buna ziua, conform LEGE Nr. 131 Articolul 37, este
necesar sa prezentati o specificatie tehnica,
carcteristica tehnica, da nu modelul si producatorul.
Va rog modifiacati caietul de sarcina conform
legislati, astefel incit sa se incadreze mai multi
ofertanti.

Expunerea succinti a rlsnunsului Buna ziua in curind va fi modificat.
Data transmiterii 18 iul2022,08:34
Data solicitlrii clarificlrilor 15 iu|2022,16:34
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Raspunsul din 13 iulie202212:22 - raspuns neclar

Va rog frumos scritia clar raspunsul "R6spuns (13 iul
2022, 12:22): Buna ziua, conform anuntului de
participare gi specificaliilor tehnice specificate. in
complet s[ fie pentru colonoccop video indati pentru
a fi dat in proces de lucru corespunzdtor.,, Ultima
propozitie nu este clara.

Expunerea succintl a r[spunsului Buna ziua conform specificaliilor modificate in
anunful de participare.

Data transmiterii 18 iul2022,08:44
Data solicitlrii clarifi c[rilor 16 iul2022" 10:02
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Specificatie tehnica

Specificatia tehnica este una restrictiva, care
favorizeaza un anumit agent economic. Contrar Lesii



nr131, articolul 37, punct 6, Dumneavoastra indicati
o anumit[ marcd comerciali si coduri de produse
concrete. Totodata mentionam ca intervalul focal
solicitat de 2-100 mm este caracteristic exclusiv
endoscoapelor Olympus, solicitam inlocuirea lui cu
intervalul 3-100 mm, caracteristic la majoritatea
endoscoapelor performante. Solicitarea data este
restrictiva si nu are perfotmanta in utilizarea practica
in comparatie cu intervalui 3-100 mm. Solicitam
modificarea caietului de sarcini in conformitate cu
lesislatia RM.

ExDunerea succintl a risPunsului Buna ziua in curind va fi modificat.
Data transmiterii 18 iuI2022,08:35

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:
in cazul tn care auva

Rezu matul modificiirilor Modifi carea caracteristicilor tehnice
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Nu

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

Nu

5.PAnI|atermenu|-|imitI(data24.07.2022,ora
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
I ,DATACONTROL' SRL l 003 60000793 s Alexandru Grabazei

oferta I ofe

de cltre operatorii economici
6, Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUAE

Denumire document Denumirea oneratorului economic
OODATACONTROL'SRL

Documentele ce constituie oferJa,.,
(Se va cansmna prin:'prezentat, nepreze4iat, nu Corq$punde)

Propunerea tehnicd prezentat
Proounerea financiarl nu corespunde
DUAE prezenlal
Garanlia pentru oferti
@upd caz)

prezental

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

Cerere de participare prezenrut

Formularul standard al
Documentului Unic de Achizilii
European (DUAE)

prezemal

Specifical tehnice prezental
Specificali de pre! prezental
Dovada inregistrdrii iuridice prezentat

Prezentarea actului ce atestd
dreptul de a livra/ presta servicii
Acte confirmative de activitate
legal6;
- Licent[ de activitate.

prezentat

Certificat de efectuare sistematic6 a
pl6tii impozitelor, contributiilor

prezentat

Certificat de atribuire al contului
bancar

prezentat



MF nr' 145 din 24'll'2020'
.ornpt.tuta in conformitate cu Formularul - in original semnatneclaralie privind confirmarea

identitdlii beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in sinraf,a
condamnirii pentm participarea la
activitbti ale unei organizalii sau

grupdri criminale, Pentru coruPfie,
iraudd si/sau sp6lar. qq!g!L- -:__:_:-'
(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va inriica tn conformitate cu cerinlele din documentalia

deatribuireSisevaconsemnaprin:p:ezentat,neprezenlat'nucorespunde(tncazulcdnddocumentulafost
prezentat, dai nu corespundecerinlelor de calificare))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinfelesolicitate:

-i;;r^l 
"tlEfrii hcitayiei electronice se va indica pre\ul ofertei finale

(Idormatia p,i,i,a "c*l",i,,iu,,o *."'.'.*1"r",i' ',:i:!":: i:^':::::":,!::::,rea 
cu specificaliite tehnice"' se va

';:r";":;;';;;;;:",,i " t, "r*t corespunderii ;i prin "-" in cazut necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerintele stabilite in document"li"'0. utribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

solicitat:

q Oferfantii res
M "rt-tl "*sninserii/descalificlriinenumirea oPeratorului economfu

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi
Justificarea diciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Preful cel mai sclzut V
Costul cel mai scazut n
Cel mai bun raPort calitate-Pret tr

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazul in cqre in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mqi multe criterii de qtribuire' se vor indicq toate

cri.teriile de atribuire aplicate;i denumirea loturilor aferente)

loturi:

Cantitate
qi unitate

de
'mlsuil

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
.,,,t.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fdrd
;TVA)*.

+Achizifionarea
unui
colonoscop
video la IMSP
CS Rezina

-'T)ATACONTROL"
SRL

590 ooo,00
1 buc

Rezumatul rlsPunsului
oneratorului economicData

solicitlrii
Operatorul economic Informa{ia solicitatl



Punctaiui calculatFactorii de evaluare
Dett,rmiteu operatorului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Oenrmi.eu operatorului economic n

Denumire factorul I

Denumire factorul n

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:
(Se va completa pentru loiurile care au fost qtribuite in baza criteriilor:
bun r aport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
vq in cqzul tn care reevaluate

inchei tractului:

cel mai bun raport calitate-pretr sau cel mai

privind

14. in urma examinlrio evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizifie publici:
tn temeiul ^rt.7l alin. l,lit d).
Argumentare:
lef$esc cu 307o valoarea estimatl a achizi{iei;
Prin valoarea inclusl in propunerea financiario depfl;esc valoarea fondurilor alocate

pentruindeplinireacontractuluideachizi{iipublice;

pentu achiziliiciziile gruPului de luc'

realizeazd tn confbrmitatr-rr irrr:iarrife art" :t il tegti nr' l3l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice)

';:lf::::',:Z'#:;'iif,iiJf!,ii'i"fiJiil;;,i;,i/,U;;;;i"',:",i")*i"i,-,u 
pini,auil, TTTLULUI IV Capitotut I (Catcutarea

Motivut reevalulrii ofertelor

Modificlrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economtc

Cantitate qi
unitate de
mlsurl

Pre{ul unitar
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(ffirn TVA)

Prelul total
(inclusiv
TVA)

rI aoiziil ului de lucru nentru ach
Modalitatea de transmitere

Denumirea oPeratorului
economic

Data transmiterii

i de lucru oentru achizilii se

( Tprrnenrrl de astentare Oentru InCnelert d culltr autu*
tr 6 zile in cazul transmitertt comunlcarll pnn
mijloace electronice Ei/sau faxlffiea estimatr a contractului

este mai micd decAt pragurile prevAzute la art' 2

alin. (3 ) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 20 1 5 privind
achiziliile publice

ffiea estimatd a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile prevazute

,r art.lalin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile Publice

D 11 tite i"Azul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau faxl

n 11 zile in cazul transmlrcru comunloarrr Prl

mijloace electronice gi/sau faxl

prin mijloace electronice gi/sau faxl

Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)



Contractul de ach

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile
rachizitii verzi)? 1DA/NU)

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

(indicalisuma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate
criterii de du rabilitate:
Criteriul de atribuirepentru lotuUloturilepentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai sc[zut tr
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1n
Cel mai bun raport calitate-cost a

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica datl se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

Prl" pr"z"rlt furd" t* d, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare penlru incheierea confiactului/conlractelor indicate a lost
respectot (exceptilnil ca4trile prevd4ute de a* 32 alin (3) al Legii nr. 131 ilin 3 iulie 2015 privinil achiziliile publice ), precum Si cd in cazul
depunerii contestaliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acedstea au fost examinate Si solulionate
Piin preaenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmi corectitudinea destdsurd.rii procedurii de achizilie' fapt pentru care
poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii

Ciorici Valeriu
/

Ex:Melnic A. Ail/
Tel.025421825 "N



i
model-tiP

DAfr,E DE SEAMA

de atibuire a contactului de achizilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

'de anutare a nroc;durii de atribuire 
t

Nr. 0l din 19 itlJrie2022

1. Date cu privire l'autoritd*".ooto.t"-o*,-

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clariJicdri)

Denumirea autoritlfii contractante Primlria Plnisesti
Localitate s. Ptrn[sesti
IDNO 1007601009439
Adresa s. P6ntrsesti rn. Strlseni
Numir de telefon 023777236
NumIr de fax 023777225
E-mail olicial orimaria.panasesti@mail.ru
Adresa de internet panasesti.md
Persoana de contact (nttme, prepqtfe, telefon,. e-
mail)

Buj oreanu Valeriu, v.bujor@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre(uri llicitalie deschisl
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifiei
acordului-cadru

Bunuri r Servicii o Lucrlri I
Obiectul achizitiei Beton C20125
Cod CPV 44100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdt'ii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)

Conform art.57 al Legii nr.l3ll20l5

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental^ wwtt,. mtende,at,soy,Jry!) "

Nr:21059071
Link-ul: o,pds.b3qdpl .MlD. I 65 6

Data pub licir ii:2',r .0 6.2022
Platforma de achizitii publice utilizattr n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

rDa oNurrur;Euul'a a luu] r[urusa llr lrrauulqG aulll/rr]rr
publice a autoritltii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

panasesti.md
Anunf de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

rAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie olicitalie
electronici nCatalog elechonic

Sursa de finan{are nBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; oSurse
externe; nAlte surse: [IndicaliJ

Valoarea estimattr (ei, Jdrd TYA) 450 000,0
tr

lr



Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintE a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rtrspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se vo completo in cazul tn care aufost qperate modiJicdri)

t

l.

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de infonnare
@upd caz)

pndica\i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere gi deschidere a,

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicayi numdrutl de zileJ

5. Pintr Ia termenul-limittr (data 07.07,2022,ora_09:_00), au depus oferta 5 ofertanfi:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociefii/

administratorii
1. SRL"Beton Service" 1005600019705 Cucu Alexandra
2. SRL"KlBeton" 1017600034464 Cretu Constantin
3. SRl"Euroaccent" 1008600046155 Popescu Lilian
4. SRl"Marstel Grup" t003600042912 Narolschi Elena
!. SRl"Laridan Lux" 1012600003838 Terip Roman

6, Informafii privind ofertele d"prr" gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indicct tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire fi se vglonsemna pTin: prezentat, neprclcntat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu c:orespundecerinfelor de cttliJicare))

7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic I

Operator
- economic 2

Operator
e,conomic 3

Operator
economic

4

Operator
economic

5
Documentele ce constituie oferta.

(Se va consmna Dritt: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnictr prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiari prezAfiat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat . prezentat prezentat prezentat
Garanf i a pentru ofert2l
(dupd caz)

Documente de calificare
,Si va cohimna n it!: biezentat, neprezentat, rlu corespunde

Documente l-13 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Denumirea
lotului

Denumirea " -

operatorului
economic

Prcful ofertei
(ftrr[ TVA)*

Cantitate gi
unitate de
mlsurd

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Beton
c20/25

SRL"Beton Service" 392 5s9,0 300m3 + +
SRL"KlBeton" 402 539,0 300m3 + +
SRL"Euroaccent" 442 400,0 300m3 + +
SRl"Marstel Grup" 442 500.0 300m3 + +
SRl"Laridan Lux" 4s5 000.0 300m3 + +

2

i1

Drezentat



* in cazul utilizdrii licitafi'ei ,lei,tionic, se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifica\iile
teinice " , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,, - " ilt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date.privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

Data
solicitlrii

0peratorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descqllfiq4n!

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitiri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat

Preful cel mai sclzut u
Costul cel mai sctrzut tr
Cel mai brur raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitatecost c ''
(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate m,ai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicote Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun roport calitate-
prel sau cel mai bun r.aport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Factorii de evaluare Valoarea din dferttr Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevalutrrii ofertelor
Modilictrrile operate



14. in urma examinlri, evalulrii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea conhactului de achizifie publictr/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitote cu prevederile art. il al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice) " ".

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. i,31 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, incluslv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

I)enumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mtrsurtr

Pre{ul unitar
(frrr TVA)

Preful total
(frrl TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

Beton C20125 SRL"Beton
Service"

300m3 392 559,0 392 559,0 471 070,80

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

economrc
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Beton Service" 11.07.2022 SU RSAP; e-mail.
SRL"KlBeton" 11.07.2022 SIA RSAP; e-mail.
SRl"Euroaccent" 11.07.2022 SU RSAP: e-mail.
SRl"Marstel Grup" 11.07.2022 SIA RSAP; e-mail.
SRL" Laridan Lux" 11.07.2022 SIA RSAP; e-mail.

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
mai mici dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. I 3 1 din 3 iulie 201 5 privind achizitiile
publice

A 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax o
tr I I zile in cazul nehansmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sai fax o

In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
egall sau mai mare decdt pragurile prrevizute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
mijloace elecfronice $i/sau fax n
A 16 zile in Qazul netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n

I)enumirea intreprinder Numlrul Cod Valoarea. contractului Termen de

4



gi data
contractulu

v
acordului-
'cHdru

.Nr. 17
din

t9.07.2
022

lE. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd ste completeazd doar in
cazul tn core la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de duraliilitati Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Conductrtorul gmpuiui de lucru iientnr achizilii:

Prin prezenta dare d1 smmd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute'de art.31 alin (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum si cd ti cazul depunefii contesraliilor si/saurecep(iondrii rapoarlelor de monitorix,are, aceastea aufost *aminate Si solulionite.

Prin prezenta dore de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd.corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conlorm prevederilor legate in vigoare.

operatorului
economic

eai
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/isocier
el

Cu capital
strlin

filrl TVA inclusirr
TVA

valabilitate al
contractului/acord

ului-cadru

392 559,0 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii pubrice durabile (achizifli
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizi(ie cu TVA dintontract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicatre criterii de
durabilitate (tei MD): (indicayi suma cu WA)

codul cPv aI lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile;rentru 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 tr

(Nume, Prenutne)

n

CPV

SRL"BET
ON

SERVICE

.Cu
capital

autohton

44t0
0000-

I
471070,90



model-tip

DARE DB SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice !
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21057892 _din _21.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autorititii contractante Direc(ia Educalie Tineret Ei Sport sectorul Botanica
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1007601010448
Adresa Bd.Traian2l12
NumIr de telefon 022776711
Numir de fax 022765421
E-mail oficial ac h i z i t i i cl ets bo tan ic a i4h!ulu-L!au]
Adresa de internet lrttp : //c'l c.ts bo tan i c,M
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-ntail)

Frunzd lnna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

rCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisi nAltele:
ilndica!il

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:

Cod CPV 45200000-9
ind alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
)1.!.:..\:,! 1 !,!..qnll r: t, *pL u:l r,,!)

Nr: Achizitii.md lD 21051892
MTender ID
oocls-tr3r,r,clp I -M I)- I 6:e(t8l l9-2.1;i.l
Link-ul : https : //achi zitii.mdh o lpub lic/tend er I 2 I 0 57 892 I
Data public Etrii: 08.06.2022

Platforma d. acttir@ achizi
Procedura a fost inclusl in planul
de achizifii publice a autoritl{ii
contractante

n Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
h t t ps : //d ct sbotnrt ica. m cllp I a11:r! e,aqlluql

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

Data: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
I 654683 19235 1 ?tab:contract-notice
Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-
| 65 4683 1923 5 1 ?tab:contract-notice

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie
r:Licitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; lBuget CNAM;
externe; rAlte surse: [lndicaliJ

rBuget CNAS; rSurse

Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA) 3 652 944,09

Clarifi ciri privind documenta(ia de atribuire:



(Se va completa tn cazul in care au.fost solicitate clarfficdri)

Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fost operate ntodificdri)

Data solicitlrii clarifi cirilor I 8 .0 6.2022 -20 .0 6.2022
Denumirea operatorului economic https:llachrzitr md/ro/publ icl tender I 2|0 57 892 I qt testions

Expunerea succintl a soliciti'rii de
clarificare

https ://achi zitii.mdho I public/tende r I 21057 l92/questions

Expunerea succinti a rlspunsului https : //achi zitii.mdho I public/tender I 21 0 57 892/questions
Data transmiterii 20.06.2022

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

findicali sursa ulilizatd ;i data publicariiJ

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

findicali numdrul de zileJ

Pdn[ la termenul-limitd (data 01.07 .2022, ora-72:42), au depus oferta 4 ofertanfi:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Eurogalex Prim 00860003s294 Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela
) Fabianca 00460000 I 446 Botolin Victor, Botolin Sergiu

J. P.V.CONST-SERVICE 004600070745 Gheorghiu Valeriu

4. Softconstruct 0r4600001023 Pldrnddeald Visarion

Infomialii privind ofertele depuse;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de cdtre
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Eurogalex Prim labianca P.V.CONST-
SERVICE

Softconstruct

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

Propunerea tehnicI
Deviz Fornra 3,5,7, grafrcul de executare a lucrdrii
(anexa nr. 10)l

prezent0t prezentat prezentat prezent0l

Declarafie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat pt'eze ntat
Propunerea financiar[ F3. I prezentat prezentat prezenl0t prezent0t
DUAE prezentat prezentat prezentlt prezent0t
Garan{ia pentru ofertil (anexa nr. 9) prezentat prezentat prezenlll prezenlal
Certificat privind lipsa sau existeltta restantelor la
bueetul nublic national

prezentat prezenlat prezent0t prezentat

Gaianlia pentru lucrlri executate 6 ani prezentat prezentat prezent0t prezenl0l
Fornrular (anexa nr, 22)
Aviz pentru partioipare la licitatiile publice

prezentat prezentat prezentat prezenl0l

Documente de calificare
Se va consntna prin; prezentat, neprezenlat, nu corespttnde

Dovada inregistrlrii persoanei juridice, irt
confbrmitate cu prevcderile legale din {ara in care
of'ertantul este stabilit

prezerilat prezentat prezenlo/

Certiflcat privind nranagernelltul calitllii lucrdrilor
conlbrnr standardelor ISO in domeniu construclii1or

prezentat prezentat prezentat

Certificatul de atestare Tehnico profesionald a
dirisintelui dc santier

prezentat prezentat prezenl0l

Anexa l2 prezentat preze n [0t prezent0t prezenl0l
Anexa l3 prezentat prezental Drezental prezentat
Anexa I 4 prezentat prezentat prezentat preze ntctt
Anexa I 5 prezentat prezentat prezentat prezenlat
Anexa I 6 prezentat Drezentat prezentat prezentat
Anexa 1 7 prezenlat Drezentat prezentat prezenl0t
Act bancar care va demonstra disponibilitatea de
bani lichizi 50% din valoarea ol'ertei, linii creditare

prezentat prezentat

2



sau materiale circulante sau alte mijloace financiare (
contracte de imprumut)

(lffirmalia privind denumirea documentelor prezentate se vq indicq in conformitate cu cerinlele din

clocLmenlct{ia (te atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

Infortnaf ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele so I icitate:

* in cazul utilizdrii licita[iei electronice se va indica prelul ofertei./inale
(Inforntalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
Evaluarea tehnicit a.fost efectuatii de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica.

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fAra TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mIsurtr

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

teh n ice

Lot 1 Eurogalex Prim 2 049 t98.47 Conform
devizuluiFabianca 2 t44 644.69 + +

P.V.CONST-SERVICE 2 403 843.42
Softconstruct 2998 t9t.1,4

Pentru elucidarea unor neclarit6{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele
stabilite in docurnenta{ia de atribuire (inclusiv.justificarea pre{ului anortnal de scdzut) s-a solicitat:

Data
soticitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

01.07 .2022 Eurosalex Prim Documenta{ia standard la solicitarea AC Se anexeazl la dosar
13.07.2022 Fabianca Documentafia standard la solicitarea AC +

i ustificarea
Se anexeaz5 la dosar

Ofeftanf ii respinqi/descalifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi clrii
Eurogalex Prim Analizdnd oferta Dstr-d, s-au identificat abateri de la normativele in vigoare.

Astfel La poz.342. CGOlA1 k:6 ,,Strat suport pentru pardoseli executat din ntortar
din ciment M 100-T de j cm grosinte cufata driscuitafin. Dferenta tn pltrs sau tn
minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-7, se adaugd sau se

scade "
SRL ,,Eurogalex Prim" n-a aplicat corespunzitor koeflcientul de multiplicare, ;i
anume s-a solicitat aplicarea koeflcientului F6, insd SRL ,,Eurogalcx prim" a plicat
k:3, ceea ce a condifionat diminuarea neintemeiatl a of'ertei cu 24 603,08 lei lita
TVA.
Din cele expuse se constatA c[ SRL ,,Eurogalex Prim" n-a linut cont de prcvederile
legislaliei Ei anume a ignorat prevederile Documentaliei Standat'd p.54 lit b)
documentalia dedeviz(formularele j,5;i TcorespunzdtorCPL.0l.0l-20l2saualte
metode elaborate ;i aprobate prin acte normative de cdtre Ministerttl Economiei ;i
lnfrostructurii),confornt Formulctruluidedeviznr. l,dinanexanr.23, listoctL
cantitdlile de lucrdri, Attbl conform pct.4.1 -4.2 din CPL.0l.01-2012 se

reglementeazi exptes obligatia respectdrii normelor de deviz orientative, iar in lipsa
unor menfiuni in caietul de sarcini sau a unol'precizdri ulterioare potrivit cf,rora se
pernrite. gi/sau nu sunl necesare anumite consumuri penttu cxecutia lucrlrii plopriu-
zise, intru asigurarea unui tratament egal in privinfa tuturor ofertanlilor ;i
operatorilor economici, ace$tea, la intocmirea ofertelor sale, urrneazf, sf, respecte
intocmai, at6t normele de deviz $i cantitbtile de lucr6ri prevf,zute in caietul de
sarcini, cdt qi consumul normat de resurse, indiferent de tipul acestora (manoperf,,
utilaj, material), inclusiv, indiferent de ponderea qi aportul acestor resurse la execu{ia
lucrdrilor, prin cotarea acestor resurse la preluri reale. Astfel, odati ce autoritatea
contractant[ a publicat in caietul de sarcini simbolul normelor de deviz, inclusiv
textul din denumirea
normelor respective, (fird a se publica descifrat consuntul resurselor din nortnclc
respective) se prezumf, cf, operatorii economici urrreazd sA respecte intoclrai retetele
normelor de deviz ce alc[tuiesc caietul de sarcini, mai exact consuntul (normzrt 1i
aprobat) de resurse al acestora.
Prin nerespectarea cerinfelol tehnice a caietului cle saroiui gi a norlnativelor in
vigoare, SRL ,,Eurogalex Prim" a forrnat erori consiclerabile, astl'el nu poat li
aplicabile prevederile pct. 134 al ReguLamentuluhti pritind achiziliile pttblice cle

lucrdri awobat prin Ilotdrdlea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020: care prevede r:[ in
a
-l



sensul pct.l33 in cadrul achizifiilor publice de lucrari, prin abatcri neinsernnatc se

consider[ abaterile minore din oferta tehnica/financiarf, ce intrunesc currulativ
urm[toarele concl ilii :

l) reprezintd corectiiri ale rmor abateri tehnice nrinore, iar o eventtrcrld modificare cr

prelului total al oJbrtei, indusit de aceste corectiiri, nu schimbd clascrmentul ini/ial al

ofertanlilor:
2) cuantificarea teoreticd tnvaloare monetard a respectivei abateri/omisiuni nu
depdqeqte 1%o din prelul total al ofertei;
3) cuantif;carea teoreticii in valoare ntonetcu'it a respectivei abateri/omisitLrti rttL

depdseSte suma de 10 000 de lei din prelul total al ofertei.
Prin urmare, se constat[ cA acceptarea ofeftei inaintate de cdtre SRL,.Burogalex
Prim" este contrarS prevederilor arI. 44 alin. ( I ) din Legea nr. I 3 I /20 I 5, ofbrtantul
are obligafia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din docurrentalia dc
atribuire, iar conform dispozitiilor art. 69 alin. (6) lit. b) din aceiagi lege, autoritatea
contractantd nu acceptA oferta in cazul in care aceasta nu corespunde cerin[elor
expuse in aceasta.
Din cele expuse, grupul de lucru DE'I'S Botanica, respinge oferta SRL,,Eurogalex
Prim".

P.V.CONST-SERVICE pretul propus este lna mare dec6t ofefta operatorului desemnat caEtigAtor.

Softconstruct preful propus este ma mare decdt oferta operatorului desemnat cAgtigdtor

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile Lr

Alte limit[ri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sclzut tr
Costul cel mai scAzut !
Cel mai bun raport calitate-pre! tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

Informalia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se tta completa pentru loturile care aufost atribuile in baza criteriilor: cel mai bun raport cctlilate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

it., ,,r,.,-,a examiniri, evaludrii 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
Denurnirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n londerea

Denumirea operatorului economic n Total
Denurnire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(flrn TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

l-ot I Fabianca Conform
devizului

2t44644.69 2144644.69 2 573 573,63

Informarea operatorilor econornici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Eurogalex Prim 14.07.2022 9u!-egaIer-(Dryli1.u

Fabianca SRL 14.07.2022 .lirll arsa(rQ u: ir r-1. L ur

P.V.CONST-SERVICE 14.07.2022 consl2005t4list.t'tr

Softconstruct 14.07.2022 prosollcons(ilrnu i l.ru

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in terneiul art. 7 ! alin. lit
Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului cle

lucru pentru achizi/ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. j I al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectcli rerrnenul c!e aqteptare respectat. Calcttlarea termenelor prevdntte de Legea nr. 1 3 I din j iulie 20 I 5 privind achiziliile ptrhlice,

Codttltri Civil al llepublicii Moldot,a).

C o ntractu I de achizilie I acordu I -cad ru in ch e i at :

Inforrnafia privind aclrizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iu cazttl
in care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

A 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
tr 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax I

in cazul in care valoarea estimatS a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice gi/sau fax n
A ft zile in cazul netransmiterii comunicf,rii
prin miiloace electronice gi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numtrrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarca contractului
Termen dc

valabilitate al
contractu I u i/aco

rdului-cadrufIrtr TVA inclusiv TVA

FABIANCA SRL
Capital
social

127 27.07.2022 45200000-9
2144644.69 2 573 573,63 31.12.2022

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

(DA)

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

(indicali sunta cu TVA)
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 45200000-9

Prelul cel mai scdzut n
Costulcelmai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru c ore ctit udine a desfds ur drii p r o ce d ur ii
de achizilie, fapt pentru cure poartd rdspundere conft tn vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:
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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.21059034 din 26.07.2022.  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IPLT Pofil Sportiv nr.2 

Localitate Mun. Chisinau 
IDNO 1014620001782 
Adresa Str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022-331210 
Număr de fax  
E-mail oficial  liceusportiv2@gmail.com 
Adresa de internet liceulsportiv.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mogildea Liza 068811899 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic cu 
Profil Sportiv nr. 2 (Repetat) 

Cod CPV 45200000-9  
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice 

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

Nr: MD-1656264423479 
Link-ul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21059034/ 
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 
MD-1656264423479 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

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

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

 
29 iun 2022, 22:13 

Denumirea - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656264423479
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656264423479
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operatorului 
economic 
Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

Conform normelor in vigoare, grosimea stratului suport din mortar M100 este de 40 mm. 
însă grosimea menționată este lîngă gurile de scurgere și nicidecum medie. Mai mult ca atît 
grosimea minimal este atunci cînd stratul suport se așează pe patul din cimentoplast. În 
cazul acoperișului de la instituția dată, stratul suport se va așeza pe o suprafață făcută cu 
minim 30-35 ani în urmă, nivelată cu lopata și exploatată știm noi cum. Întru evitarea 
crăpăturilor stratului support și asigurării unei planimetrii calitative propunem să mariți 
grosimea stratului suport la 60 mm. în caz contrar consecințele o să le simțiți peste iarna 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Bună ziua, la această etapă nu se modifică nimic, vă conformați caietului de sarcini 

Data 
transmiterii 

30 iun 2022, 13:06 

  
Data solicitării 
clarificărilor  

29 iun 2022, 22:15 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

De ce caietul de sarcini nu prevede executarea scafelelor la parapet și în jurul canalelor de 
ventilare? 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Bună ziua, la această etapă nu se modifică nimic, vă conformați caietului de sarcini 

Data 
transmiterii 

30 iun 2022, 13:06 

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

Conform SIA RSAP 

5. Până la termenul-limită (data 08.07.2022, ora 17:00), au depus oferta 8ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL "Danstar Evolution" 1018600006831 Sergiu Hamitchi 
2 S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L 1005600058975 IustinTofan 
3 Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav 
4 Fart-Home-Project 1020600024465 Pavel Homitchi 
5 SRL «Granit-Grand Lux» 1004611000470 SergheiCilcic 
6 Alivalda 1003600037709 Andrei Dimcioglo 
7 SC MULTICONSTRUCT GRUP SRL 1005600042994 FocaValeriu 
8 "NIKBEN CONSTRUCT" S.R.L 1016600041858 Nicolai Cucu 
9    
10    
11    

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

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

  

DUAE + + + + + + + + 
Oferta, specificațiile 
tehnice și de preț  

+ + + + + + + + 

Cererea de 
participare 

+ + + + + + + + 

Garanția pentru 
ofertă 1% 

+ + + + + + + + 

         
Documente de calificare 

Se va conesmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
anexa nr.8 prezentat prezentat prezen

tat 
prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Dovadaînregistrării PJ, 
înconformitate cu 
prevederilelegale din 
țaraîn care 
ofertantulestestabilit 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr.7 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr. 10 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr. 12-13 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr.14 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr.15 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr.16-21 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Anexa nr.22 prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Capacitatea economic 
și financiară 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Capacitatea tehnică 
și/sau profesională 
 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Informații referitor la 
studiile, pregatirea 
profesională și 
calificarea personalului 
de conducere 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Lista de lucrări 
executate și finisate în 
ultimul an de activitate 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Informație prin care se 
demonstrează că 
operatorul economic 
are acces la laboratoare 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 
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de încercări şi teste a 
materialelor ce vor fi 
utilizate, în 
conformitate cu natura 
şi specificul lucrărilor 
ce fac obiectul 
viitorului contract. 
Manualul Calității-
copie 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Certificat de atestare 
profesională 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

În conformitate cu 
prevederile art. 17 
alin. (7) Legea nr. 
186 din 10.07.2008 
(SSM) 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

Declarație privind 
confirmarea 
identității 
beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării pentru 
participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau 
grupări criminale, 
pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare 
de bani 

prezentat prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a 
acoperișului 
la Liceul 
Teoretic cu 
Profil Sportiv 
nr. 2 
(Repetat) 

 

SRL "Danstar 
Evolution" 

349 
754,14 

Conform 
caietului 
de sarcini 
proiect 

+ + 

S.C. 
JUSTCONSTRUCT 
S.R.L 

376 496 + + 

Profmontajcons SRL 377 
005,53 

+ + 

Fart-Home-Project 387 
874,87 

+ + 

    

* 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) 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328774&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328774&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328774&lang=1
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat: 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

13.07.2022 SRL "Danstar Evolution" 
 

Solicit justificarea prețurilor 
anormal de scăzute conform Legii 
nr.131/15 privind achizițiile publice, 
art.70, alin.3, prezentarea 
obligatorie a certificatelor de 
calitate a materialelor propuse în 
cadrul procedurii de achiziții 
publice COP -MD-
1656264423479din 08.07.2022 
privind achiziționarea „Lucrări de 
reparație a acoperișului la Liceul 
Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 
(Repetat)”. 
Justificarea formarea prețurilor 
pentru: Cheltuieli de transport, 
cheltuieli de regie și beneficiu. 
 

nr. 8 din 15.07.2022 Emitentul: SRL 
„Danstar Evolution” IDNO: 
1018600006831 Adresajuridică: mun. 
Chisinău, s. Stăuceni, str. Salcîmilor 68/3 
În fapt, de către grupul de lucru pentru achiziţii L.T. 
Profil Sportiv nr.2 a fost desfăşurată procedura de 
achiziție publică nr ocds-b3wdp1-MD-
1656264423479 din 08.07.2022, Lucrări de reparație 
a acoperișului la LiceulTeoretic cu Profil Sportiv nr. 2 
Prin intermediul poștei electronice la data de 
15.07.2022, am primit scrisoare prin care se solicita să 
prezentam valorii beneficiului de deviz si a 
cheltuielilor de regie, certificate de conformitate 1. 
Având în domeniul, construcții generale, reparații, 
finisări,tâmplarii, apeduct și canalizare, avem relații 
de strânsă colaborare cu producători și furnizori de 
materiale, dispunem de reduceri preferențiale în 
dependență de cantitățile procurate de la 10 – 40%. 
Datorită unui management eficient de gestionare a 
resurselor „Danstar Evolution” SRL la formarea 
ofertei de preț nu a utilizat normative de cheltuieli 
maxime ci a utilizat normative de cheltuieli optimale. 
2. Organizare logistica eficienta, manifestata prin 
livrarea directa a materialelor de la furnizori la santier, 
ceea ce scuteste compania de cheltuieli pentru 
transport, si permite companiei sa ofere cota de 1% 
pentru transportarea materialelor. Luînd în 
considerație cele sus numite, în argumentarea poziției 
noastre, Vă comunicăm următoarele: Ca urmare, SRL 
„Danstar Evolution” afirma ca, pretul ofertei nu este 
un mijloc care arate sta calitatea lucrarilor effectuate 
si a materialelor utilizate in acest scop, deoarece, 
pretulofertei care estemai mic fata de 
valoareacalculata de autoritateacontractanta, nu poate 
fi nicidecumapreciata ca 
fiinddatoratauneicalitatinesatisfacatoare. Totodata, 
mentionamfaptul ca, devizul de cheltuieliprezentat, a 
fostelaborat cu respectareanormativelor in 
acestsens(CPL 01.01.2012, NCM L 01.01-2012) si 
altele, aprobate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Constructiilor, actualul Minister al Agriculturii, 
Dezvoltarii Regionale si Mediului, aceste reflectind 
preturile reale si argumentate pentru lucrarile 
solicitate de autoritateac ontractanta. Diferentele de 
valori intre devizul investitorului, elaborat de catre 
compania de proiectare si devizul de cheltuieli 
elaborat de catre ofertant, este explicabila si se 
datoreaza unor factori obiectivi, inclusive prin faptul 
ca, compania de proiectare si operatorul economic 
utilizeaza diferite surse de informative pentru 
stabilirea preturilor la resursele economice utilizate. 
Compania de proiectare utilizeaza preturile medii pe 
piata, neluând in consideratie reducerile posibile 
datorita volumului si logisticii ofertantului. Totodată 
SRL „Danstar Evolution” garantează executarea 
lucrărilor în strict conformitate cu documentația de 
execuție și conform normativelor și standartelor în 
vigoare. Anexa: -contracte de colaborare cu marii 
furzizori de materie prima, -certificate de conformitate 
-nota informative privind heltuieli de regie, beneficiul 
de deviz. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L., ofertele nu a fost desemnate câştigătoare din motivul 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656264423479
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656264423479
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Profmontajcons SRL, «Granit-Grand Lux» 
SRL, „Fart-Home-Project”SRL, SC 
MULTICONSTRUCT GRUP SRL, "NIKBEN 
CONSTRUCT" S.R.L., "Alivalda" SRL 

preţului majorat. 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □ 
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 
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Lucrări de 
reparație a 
acoperișului 
la Liceul 
Teoretic cu 
Profil 
Sportiv nr. 2 
(Repetat) 

 

SRL "Danstar 
Evolution" 

Conform 
caietului de 
sarcini proiect 

 349 754,14 
lei 

419 704,97 Lei 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. ____ lit.___ 
Argumentare:   
 
    15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL "Danstar Evolution" 22.07.2022 E-MAIL 
S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L 22.07.2022 E-MAIL 
Profmontajcons SRL 22.07.2022 E-MAIL 
Fart-Home-Project 22.07.2022 E-MAIL 
SRL «Granit-Grand Lux» 22.07.2022 E-MAIL 
Alivalda 22.07.2022 E-MAIL 
SC MULTICONSTRUCT 
GRUP SRL 

22.07.2022 E-MAIL 

"NIKBEN CONSTRUCT" 
S.R.L 

22.07.2022 E-MAIL 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea Întrepri Numărul Cod Valoarea contractului Termen de 
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operatorului  
economic 

nderea: 
Cu 

capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/aso

ciere/ 
Cu 

capital 
străin 

și data 
contractului/acord

ului-cadru 

CPV 

fără TVA inclusiv 
TVA 

valabilitate 
al 

contractului
/acordului-

cadru 

"Danstar 
Evolution" 

SRL 16 26.07.2022 452000
00-9  

349 754,14 
lei 

419 704,97 
Lei 31.12.2022 

 

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

 

Au fostaplicatecriteriipentruachizițiipublicedurabile 
(achizițiiverzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicațisuma 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: 
 
E.FRUNZĂ              ____________________ 

   (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
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DARE DE, SE,AMA

de anulare a procedurii cle atribuire

Nr. 1 _din 21.07 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:
Denumirea autoritltii contractante IMSP AMT Centru
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1 0036001 s3267
Adresa Sff. 31 August 1989, 63
Numir de telefon 0(22)27 03 09
Numf,r de fax 0(22)27 1011
E-mail oficial arltc entru. co ntracte (rDrl s, m d
Adresa de internet http : I I amt- centru. md/ra p o arte I achizitii -

publice/
Persoana de contact (nunte, prenltme,
telefbn, e-mail)

0(22)27 03 09;

2, Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul frrocedurii de atribuire anlicate ILicitatie deschisd
Procedura de achizifie repetati (dupd
caz)

Nr: 21058301

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizitiei
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuiya ftn cazut
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisir)

Procedura de atribuire (se vcr indictt din
cutlrul portcrlului guvernamental
.......... , ' )............, . ......................'.....:... . ....,.' .:..........:.:..... :,)

Nr:21058301
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD-
Data publicarii: 14 tttnie 2022, 15:01

Platforma de achizitii publice utilizati I achizitii.md; r: e-licitatie.md; L: ypter.rdcr.md

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

Da rNu
Link-r"rl cdtre planul cle achizilii publice
publicat:
http : I I amt-centru. md/rapoarte/achizitii-
publice/

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

Dqle, __1_Q,9 ! Q.022 ry1! s
I-ink-ul : ocds-b3wdp 1 -MD-

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadm lSisterr.r dinarnic clc acl-rizilie
r:I-icitalie clectroni cir L: Catalog eleotronio

Sursa de finan{are nBuget c1e stat; ltlLrget CNAM; lBuget
CNAS; nSurse exteme; rAlte sllrse: [Intliccttil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 711000,00

3. Clarificlri privind tlocumenta{ia de atribuirc: NIJ AU FOST
(Se vct completa tn cazul tn cure au.fost solicitute clurificciri)

Data solicitlrii clarifi clrilor



f)enumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modificiiri operate in documenta{ia tle atribuire:
(Se t,ct completct in cazul tn. cure uu,fb.;l operute mocli/icciri)

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

Rezumatul modificlrilor Nu au fost modificari in documentatie
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

pncliccrli sLu'sct utilizcrtci ;i data publicdriiJ

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

[Inc{iccrli numiirul de zile J

5. PAnI la termenul-limit[ (data 06.07,2022_, ora_12:00J, au depus oferta 3 ofertanfi:
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. SRl,,Euromontai CTI" 1010600013444 Daniel Buruian[
) SRL ,,General-One" 1016600022037 Cebotarenco Ana
3. SRL Foreco-Group" t016600017477 Alina Cebar.r

Denumire document Denumirea operatorului economic
SRL

,,Euromontaj
CTI'

SRL rrGeneral-
One" SRL Foreco-

Group"

Cerere de participare Prc::enl0t

Declaralie privind valabi I itatea of'ertci l) re::e nlal
Declaraf ie privind perioada de garantie P re:cnl0l l'rc::enlr:tl Prezcnlctl
Grallo de executarc a lucrilrilor Prezenlal Prc:ct1t0l P rezcn/al
Doclaralie nrivind exnericnttr sintilard Preze nlat P re2:en/01 P rezenlal
Dcclaralic privind lista principalclor Irrcrilri 2thnic2 exc0utatc in
ultinrii 5 ani dc activitatc (cu llrezcntatca proccsclor-vcrtrale do
rcceptic llnalir)

l) re:e n /a /

l)eolaralic privind clotall llc 2thnic2-c, Lttiluy Lr l ;i colriltarlcrrtul
tteccsar 1rlu indcpl inirea coresDunzaltoare
Declalalic ltrivincl porsonalLrl dc specialitatc propr.ls pontnr
intplenrcntarea contractul ui

Prezen/01 P rezenlal

Lista suboontractanlilor qi partca/pr'rr(ilc tlin contraot oarc sultt
indeplinitc de acestca

P reze nl0l Prcze ttlctl

lnlbnnalia privirrd asocicrca Prezen/at P rczenlct l Prezcn/a/

Angajanrcnt tctl sLlsIitlitor llrranciar P rc::an/ul Prczcn tirt
Ang.ajanterrt privirrd suslincrca tohniolr si pr.ol'esiorralir a
o1 crtant Lrl tr I

I)rczcn tal

[)cclaralic terl sus(inaltor tchnic I)rezerrtal
l)cclaral ic tcrl suslirriitor proli:sional plezer)tat
Avi'21't/tt participarc la licitatiile pLrblice clc lLrcrirri din donrclriul
constntcliilor si irrstala(iilor
Certi ficat/decizic de int cgistrale a irrtrcprindcrii/cxtras clilt
I{egistrLrl de Stat al pcrsoanelor.juriclice /l..icenla de aotivitate a
pcrsoanei jLrridioc, in oonlorntitate cu Drevedcrilc lcualc
Certilloat dc el'ectLrare sistenraticil a plilii inrpozitclor,
contribuliilor clibcral cle Inspcotoratul Iiiscal

Prezcnla I P rezcnla/ P rezenlal

Act bancar cale va clelnorrstra disponibilitatca tlc bani lichizi NcDrczcntat Ncl)re zcntat



I)rezentarea de dovczi privind con Ibrnritatca ploclusolor,
identillcatri prin relerire la spccilicalii sau standard relevantc

I)rezentat Prczentat P rezenlql

Denronstrarca accesLrlui la personal / un organisnr 3thnio de
specialitate, care sii garanlezc asigurarea unLri control.

Prczentat Prezentat P rezenlal

CertificatLrl de atcstare tehnicl-profbsionalir a dirigintelui cle

Eantier
Prczentat Prezenlal P rezenlul

Manualul Calitatii P rc:enld I P re::en lu I P re::ettltt l

(lnfortnu!ia Privincl clenumirea tlocumentelor prezentqte,\eyu inclico itt confbrmitcrte cu cerinlele tlin
c/ocutnenlalia clc alribuit'c s'i ,se vo c()n.\'atnno prin; prelenlut, neprezenlul, nu cotespunde (in cuntl cdntl
clocumentuI a.fb,sI prezenrclr, dor nu corespltt1(lecerin1eIot' cte cuIi/icarc))

7, Informa{ia privind corespun(lcrea ofertelor cu cerintere soricitate:

* it'r ccrztrl trtilizririi licitcrlici eleclronice.se t,u inclicct prelul o/'erlei /incrla

vo con,\entnd prin: ,,*." in cazul cot.espunderii;iprin,,-" in cuzul necorespunclerii)

8. Pentru elucitlarea unor ncclarit[fi sau conlirmareA unor clate privincl corespun(lcrea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificare:r prctului
zrnormal cle sclzut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
Lotul 1 Lucrdri de
reparlii la cuso
scirii in incinta
IA4SP AMT
Centru(.s/r'.31
Augtlst I 989,63,
CCD

SRL,, Euromonta.f
CTI''

t09810,43 lot +

SRL,,lioreco-Group " 132t49,01 lot +

t,otul 2 Lucrdri tle
reparlii lu holuri
et.2,-1,4 (,s lr. 3 I
Atrgtrst 1989,63,
CCD)

SRL,, f'orecct-Group" 194132,46 Lol l-

SRL,,G enerql-One" 155 r08,79 lot +

Lotul 3 Lucrdri tle
reparlii la holuri
et,5,6, (str.3 I
Atrgnsl 1989,63,
CCD)

S RL,,lroreco-Group " I 28905,09 lot +

SRL,,G eneral-One" t00432.65 lot +

t,otul 4 Luudri de
reparlii la llC-uri
el.2,3(str.3I Aup4ust
1989,63, CCD)

SRL,,Foreco-Group" 145551,79 lot +

SRI ,,Euromonta.j
CTI''

I 19857,00 lot +

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa(ia solicitatfl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

07.07.2 02 2 SRL,,Euromontuj A rgtr m en t are a tem e i n i cci ct

prelultr i scdzu t.fhyii de
vdlourea IucriiriIrtr
c't t I t' t r I tt t e c't-t tt f br t t r o /L't' t t' i
prezenlale.

Scrisoare nr. I l/07 din
1 1,07.2022, Contrercta ytnzure
cLnilpit'ure, Ordin nr.3 clin
I 8. 0 2. 2 0 2 2, Arguntent urecr

p r e{Llu i u .fit,s' I pr ez c n l cr I d
incontplel

07.07,202 2 CTI";SllL,,Gerterul-
Orte";

Scri,;otrre nr.I l/07 clin
1 1 . 07. 202 2, Arsuntentareu



pra lulu i cr ./os' I prezentu tci
incomplet

07.07.2022 SRL,,I'oreco" Scr is o ar e cle .j us tific ar e
nr. l,/ -07 -2 0 2 2, Argunten l ur ecr

pre lulu i u .fos't prezenl alir
incontplet

9, Ofertanfii respinEi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
SRL ,,Euromontsi CTI" Irr confornritate cLr art.71 Legea 13112015 privind achizitiile

publice a anulat procedura de achizitie publicir Licitaliei
Deschise din SIA IISAP Mte ndcl rrr. 21058301 clin
06.07.2022, ID: occls-b3wdpl-MD-1655203996936,
privind achizilionarea Lucrdrilol cle re para(ie la IMSP AM'l'
Centru.
terrei: - Niciunul dintle of'ertan[i nu a intrunit condiliile dc
calillcare pre vlzute in docurnentafia de atribLrirc.

Ofertele depuse deqi pot Ii luate in considerare , nu 1;ot fi
conrparate din cauza rlodului neuniforn.r de abordare a
soluliilor tehuice ;i / sau financiare.

SRL,,General-One"

SRL,rForeco"

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot !
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile L-t

Alte linritdri privind uumdrul de lotr-rri care pot h atribuitc acelr-ria;i oI'ertant: Ilncliculil
.lustificarea deciziei de a tru atribr,ri contractul pe lotr,rri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc[zut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost l
(in ccrztrl in care in ccrclrLrl ltrttcedtrrii de utribuire sun/ oplicctte mai multe criterii cle cttribuire, se vrtr incliccr /oute
crileriile de atribuire aplicate Si denumirea lolurilor aferente)

12. Informafia privind lactorii de evaluare aplica{i:

ntqi bun ruport cali/ctte-cos/)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorlllLri econotnic I Total

Denum re facton-rl 1 Pondert:a
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorLlllli economic u Total
Denurnire factorr.rl 1 Ponderea

I



Motivul reevalulrii
ofertelor

Solicitarca documentclor obligatorii care nu au fost
incdrctc in sistemum SIA RSAP M-'['cnder

Modificlrile operate Ap1LbL.q procedurii de achizitie

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se t,a complela tn ccrzul tn cure ofertele au.fbst reevuluale reltelcrt)

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

Atribui lui c1e acl-ri

Anularca procedurii de achizi{ie publici: In conformitate cu art.7l Legea 131lz}1S
privind achizitiile pLrblice a anulat procedura de achizilie pLrblicd Licitatriei Deschise clin SIA RSAP
Mterrder nr. 21058301 din 06.07.2022,|D: ocds-b3wdp1-MD-1655203996936, privincl achizi(ionarea
Lucr[rilor de repara{ie la IMSP AMT Centru.

Argumentarc: - NiciLutul dintrc ofeltanti nu a intrunit conclitiile dc cali{icarc pr.cvizule
in clocuuterrta{ia dc atribuire,

- Olertele clepttse degi pot {l luate in cousiclerarc, nu pot fi cornparate clin cauza
tttodului nelttriforn.t de aborclare a solLrtiilor tclrrrice ;i / saLr lluanciarc.

15. lnformarea operatorilor econornici despre rleciziilc grupului de lucru pentru achizi{ii:

(lnformarea operutorilor econotnici implicali in procedura de crtribuire despre cleciziile grupului cle lucru pentnt
achizilii se realizeazd in conforntitate cu prevederile art. 3l at Legii nr. l3l clin 3 iulie 2015 privincl achiziliile
publ ice).

(Selectctli lerntentrl de a;leptctre re,spectal. Colculorecr lermenelor prettcizttle cle Legett nr. l3l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusitt a termenelor de cr;teptqre, se e.fbcttteazii in
conformital,e cu prevederile TITLULUI IV Copitolul I (Culculureu Termenului) ctl Coc{ultri
C)it,i I crl Republici i A[olc{oya),

tnblllrea contractulur c1e acl-rizitie publicdiacordului-caclru: NIJ SIJNT
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic
Pre{ul total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Denumirea operatorului
economic

I)ata transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,Euromontaj CTI"
SRL,,General-One"
SRL,,Foreco"

22.07.2022 e-mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
hr cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai mici dcc6t pragr.rrile
prevdzute la art. 2 alin, (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

l6 z)lc in cazul transnritcrii conrunicdrii
prin miiloace elcctronice si/sar-r ['ax l
lJ I 1 zile in cazul netransrniterii
comunicdrii prin miiloace electronice
qi/sar.r fax r

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egald sau mai rnare decit
pragurile prevlzr-tte la art. 2 alin. (3) al
Lcgii ur. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

[-] 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sar-r fax l
ll 16 zile in caznl netransrniterii
comunicdrii prin nti.l loace elcclronice
Ei/sau fax n



17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat: NU SUNT

Denumirea
operatorului

economic

Intrepri n d erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

ntixt/asociere/
Cu capital

strl i n

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

U

U

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acord ului-

cadru
lara
TVA

inclusiv
TVA

18. Informafia privind achizitii publice durabile (achizi(ii verzi) (rtrbricu tltttci s,e con4tleteuzci
clocr in curul in cure lcr procecluro cle ctchizilie puhlicd uu./tt.st ultlicctle criterii cle clurctbilitcrle
,vi,s-tr irtclteittt conlrcrr:t/conlrucle penlru lot/loturi ltenlrtt ccrre uu.fb,s'/ ultliccr/c crilcrii tle
clurubili/ute):

Prin prez,entu dtre de sartmi, grupul de lucru decluri cfi lermenul de u;tepture pentru incheiercrr
conlructrrltti/contrnctalor indicuta n.fitsl respacftrt (exceptiitttl cuzurile prertrizute rle art. 32 alin, (3) ul
Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privittd achiziyiile publice ), precum;i cd in cazul depunerii
contestuliilor ;i/sott recelstionirii ropoartelor de monitorizore, ficeosteo uu .fost exominule si
solu(ionate.

Prin prezentu dore de ,^eumri, grupul de lucru pentru oclrizilii corr./irnui corectiturlineo des./risuririi
proce durii de ucltiz.i|ie,./it1tt pentru cura potrli rispundere cor4t'orm prcvcrlerilor legule tn t;igoure.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

/&-tu 14/ ? rcDlq
(Ntrntc, Pt'enunte)

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

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii cle
durabilitate (lei MD): (irtdic:trli ,;tuttcr cLr T'Vtl)

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

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

Prelul cel mui scirzul r:
Lloslul cel tnui scitzul l
Cel tttcti bun rnporl cttl ilttle-pre{ a
Ccl mui bun ruporl ccrlilctle-cosl t:



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. 53 din ăA -SA- 2022 -

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM ”Exdrupo”
mun.Chisinău
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1003600161002
mun.Chisinău

Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21059409
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Borduri de beton
44114200-4

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

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

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1656930178680
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1656930178680?tab=contract-notice
Data publicării:04.07.2022

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

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

x Da □ Nu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2022/01/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/ 
files/bap/2014/bap_nr_7 0 .pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 142 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:Nu sunt

Data solicitării clarificărilor 5.07.2022, 11:54
Denumirea operatorului economic

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/


Platform achizitii.md
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Buna ziua, dimensiunile bordurilor sunt indicate 
corect? Ce fel de bordure sunt acestea?

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua. Urmăriţi modificările efectuate
Data transmiterii 05.072022, 15:20

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

Rezumatul modificărilor în documentele licitaţiei au fost modificate 
dimensiunile bordurelor

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

5. Până ia termenul-limită (data 26.073.20222, ora 09:00), nu a a fost depusă nici o ofertă.

Nr. Denumirea operatorului 
economic

l l l l l l l l i l l l l l l Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22)
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23)

Garanţia pentru ofertă
Documente de calificare

Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor
Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9)
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Lichiditatea generală
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa 
nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11)
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform 
Formularul (Anexa nr.13)
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Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul (Anexa nr.14)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceştia (Anexa 
nr.15)
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.17)
Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici Formularul (Anexa nr. 18)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul 
(Anexa nr.19)
Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără
Siliţi

l l l l lp lit l l i i  
şi unitate

llllillllllll
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul
răspunsului
operatorului

economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut x
3



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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D enum irea lotului D enum irea
operatorului

econom ic

C antitate şi 
unitate de  

m ăsură

Preţul unitar 
l l l l l p r ă  TVA)

Preţul total 
l l l p r ă  TVA )

Preţul total 
(inclusiv TV A )

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: Nu sunt
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Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital M ixt/ 
Asociere/Cu  

Capital Străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

llllllll
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractuluifără TVA inclusiv

TVA

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'. 
Nu este cazul

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

nr. 76 din 27.07.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  elena.colesnic@army.md dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

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

Obiectul achiziției Produse alimentare (Carne de porcine congelată) 
Cod CPV 15110000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1654846651129 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654846651129?tab=contract-notice 
Data publicării: 10.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 500 000,00 

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data 11.07.2022, ora 15:30), au depus oferte 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „IDT din Bardar” 1003601006681 Grigore Culai 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului 
economic 

SRL „IDT din Bardar” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat 

Propunerea financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat 
DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat 

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

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

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional prezentat 
Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau certificat de 
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat 

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

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

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

prezentat 

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

 
1. La lotul „Carne de porcine congelată”, unicul ofertant este SRL „IDT din Bardar”. În urma 

examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat s-a constatat 
că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului de 
militari, se propune achiziţionarea lotului „Carne de porcine congelată” de la operatorul economic SRL 
„IDT din Bardar”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea cu 
cerințele de calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

 Carne de porcine 
congelată SRL „IDT din Bardar” 2 520 000,00 40000,00 + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

13.07.22 SRL „IDT din 
Bardar” Prezentarea garanția pentru ofertă în original. A prezentat informațiile solicitate. 

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

- - 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic Cantitate și unitate 
de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Carne de porcine 
congelată SRL „IDT din Bardar” 40000,00 63,00 2520000,00 3024000,00 
 
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 „IDT din Bardar” 14.07.2022 prin e-mail 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Întreprinderea: Cu 
capital autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „IDT din 
Bardar” - 14/574 27.07.2022 15113000-3 2520000,00 3024000,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 
  Oleg SOLOMON  

(Nume, Prenume)  
 

 
 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice п
de iпсhеiеrе а асоrdчlui-саdru п
de апulаrе а procedurii de ahibuire tr

Nr,1 din27,07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

2. Date cu privire la procedura de ahibuire:

Dепчmirеа autoritЁtii contractante lMsp lnstitutul de Меdiсiпё urqепtё
Localitate Mun, Chisin5u
lDN0 ] 003600152606
Adresa
Nчmйr de telefon
NчmЁr de fax
E-mail oficiaI achizitii@urqenta, md

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-
mail)

Moisenco cristina

Tipul procёdurii de atribuire aplicate r: Licitalie deschisi п Сеrеrеа оfегtеlоr de рrеluri nAltele:

!ndicatil
Procedura de achizi{ie rереtаtё (duрё caz) Nr: -----------

Tipul obieclului contractului de achizitiЫ acordului-
саdrч

вчпчri п sеrчiсii п Lucrёri п

obiectul achizitiei lпчепtаr Moale pentru 2022
Cod CPV 39500000-7
Expunerea motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul арliсёrii aftor proceduri

dесбf /rcdafia deschbё)
Рrосеdчrа de atribuire (se va indica din cadrul portalului
guve m аmепtаl www, mtеп d еr,qоv. m d)

Nr; ocds-b3wdpl -MD.1 65'| 232500264/ 21 055848
Link-ul: httpS://mtender.gov,md/tendeB/ocds-b3wdpl-MD-
1 651 232500264?tab=contract-notice

Data рчЬliсёrii: 29,04.2022

Platforma de achizilii publice utilizati п achiziti d п e-licitatie,md; п yptender,md

Procedura а foýt iпсlчsа iп p|anul de achizilii publice
а autoritёtii contractante Link-ul сёtrе planulde achizitii publice publicat: пu este cazul

Апчп! de intenlie publicat iп ВДР (duрё caz) Data:---
Link-ul:--*

Tehnici gi inýtrumente specifice de аtгiЬчirе
(duрё caz)

пАсоrd-саdru пsistem dinamic de achizitie пLicitatie
еlесtгопiса пСаtаlоg еlесtrопiс
nBuget de stat; пВugеt CNAM; пВчgеt CNAS; пSчве
exteme; пАltе suвe: [lndicatil

Valoarea eýtimata (e| tёrё NД) 699 300,00

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

sh. Toma СiоrЬё.1

022-250_в09

022-250-в09

lDa пNч

Sursa de fiпап(аrе
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(Se va соmрlеtа iп cazul iп care au fost solicitate сlаrifiсёri)

Data solicitЁrii сlагif iсirilоr
Denumirea operatorul,t i есопоmiс
Ехрчпеrеа succinta а solicitarii de clarificare
Ехрчпегеа succinta а rёзрчпsчlчi
Data transmiterii

4. Modificёri operate Тп documentalia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care au fost operate mоdifiсёri)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрё caz)

[lndica|i sursa utilizatё 9i data publicёrii]

Termen-limiti de dерuпеrе si deschidere а
ofertelor prelungit (duрёl caz)

[lndica|i пumёrul de zile]

5. Рбпй la Рiпё la tеrmепч|-|imiti (data 24.05.2022, ora09:00 ), au depus oferta б (9ase) ofertanli:

А hel- Lux SRL

6. lnformalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de catre
operatorii есопоmiсi:

Nr. Dепчmirеа operatorului economic lDNo Asociatii/
administratorii

Nalad-ca-comert SRL 100360202зOзб 0lоа Вчqа

2 SA Sarm SRL 100360006164,1 Mihail zaichin
3. Popozoglo SRL 10046,11000023 RaiSa Topal

4 Ruditim SRL 10036000з7396 Danieli Gurau
1002600037377 silvia Dobvenco

6 1014600041979 lооr Hlebocazov

Documentele се constituie оfеЁа Dепчmirеа operatorului есопоmiс

(Se va сопsmпа рrir,: prezentat, перrеzепtаt, пч coreBpunde)

Declaralie privind valabilitatea
ofeЁei

Nalad-Ca-Come( SRL prezentat

SA Sаrm SRL prezentat

Popozoqlo SRL prezentat

Ruditim SRL prezentat

UniveБcom SRL prezentat

АпоhеЬ Lux SRL prezentat

Garanlia репtrч oferti iп cuantum de
1% din suma ofeЁeifard TVA,

Nalad-ca-comert SRL рrеzепtаt
SA Sarm SRL prezentat

Popozoglo SRL prezentat

Ruditim SRL prezentat

Universcom SRL рrеzепtаt
Anohel- Lux SRL preZentat

oferta tehnica Nalad-Ca-Comert SRL prezentat

SA Sаrm SRL prezentat

Popozoglo SRL пч s-а examinat
пч s-a ехаmiпаt

[JniveBcom SRL prezentat
Anohel- Lux SRL prezentat

oferta fiпапсiаri Nalad-Ca-Comert SRL prezentat
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SA Sarm SRL prezentat
Popozoglo SRL пч s-a ехаmiпаt
Ruditim SRL пч s-а ехаmiпаt
UniveBcom SRL prezentat

Апghеl- LUx SRL рrеzепtаt
Nalad-Ca-Comert SRL prezentat

SA Sаrm SRL prezentat

Popozoolo SRL пч s-a ехаmiпаt
Ruditim SRL пч s-a ехаmiпаt
UniveBcom SRL prezentat

Anghel- Lux SRL prezentat

Documente de calificare
Se va солsmпа рпh: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе

Dovada inregistrarii реrSоапеi
juridice, iп conformitate cu

рrечеdеrilе legale din !аrа ?п саrе
ofeЁantul este stabilit

Nalad-ca-comert SRL prezentat

SA ýаrm SRL рrеzепtаt
Popozoglo SRL пч s-a ехаmiпаt

Ruditim SRL пч s-a ехаmiпаt
Universcom SRL prezentat

Anghel Lux SRL prezentat

Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
identificatЁ рriп rеfеrirе la

specifi calii sau standard relevante

Nalad-Ca-Come( SRL prezentat

SA ýаrm SRL prezentat

Popozoglo SRL пч s-a ехаmiпаt
Ruditim SRL пч s-a ехаmiпаt
Uпiчеrsсоm SRL prezentat

Anghel- Lux SRL prezentat

Aviz sanitar репtrч lotul пr.8.9 SA ýаrm SRL prezentat

Апghеl- Lux SRL prezentat

certificat dё conformitete la materia

рrimё - la solicitarc
Nu а fost solicitat

Mostri iп termen de 3 zile de la
solicitarea scrisi а lMSP lMU,
ofertantul va prezenta moýtre care
vor fi supuse testёrii.

Nalad-ca-come( SRL prezentat

SA Sаrm SRL prezentat

Popozoglo SRL Nu esle саzul
Ruditim SRL Nu еstе cazul
UniveBcom SRL Nu este cazul
Anqhel- Lux SRL yezentat

NоtЁ Loturile nr.1,2,3,10.1,10,2-vor
fi cusute conform modelelor
prezentate de сёtrе Beneficiar!

Nalad-Ca-Comert SRL
SA Sarm SRL
Popozoglo SRL
Ruditim SRL

Апqhеl- Lux SRL
(lпfоrmаtiа privind dепumirеа documentelor prezentate se va indica iп conformitate cu cerin|ele diп documentalia
de alribulre gi se vа сопsеmпа рiп: prezentat, neprezentat, пч corespunde (iп cazd сепd dосumелful а fosl
prezentat, dar пч corespundeceintelor de calificare))

7. lпfоrmаliа privind corespunderea ofertelor сч cerinlele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(fаЁ тVАг

cantitate
qi члitаtе

de
mёsчrё

Соrеsрчпdеrеа cu
cerintele de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehn ice

,l. capot
сhirчrgiсаl

Nalad-ca-comert SRL ,136 000,00
800/buc

+ +

SA ýаrm SRL 146 000,00

J

DUAE

UniveBcom SRL



Popozoglo SRL 151 640,00

2.costum
chirurgical

Nalad-Ca.Comert SRL 144 000,00
800/bucSA ýаrm SRL 15,1 200,00

Popozoqlo SRL 182 000,00
SA ýаm SRL 71 200,00

400/bucRuditim SRL 79 666,67

Popzoglo SRL 98 000.00

Unlvescom SRL 40 000,00

2000/buc

А 

'osl 
solicita denýitatea

170J90 0r/m2

s-a oleit densitatea
167,6 qг/m2

Nalad.Ca-Come( SRL 40 000,00
Anqhel-t_ux SRL 41 999,00
Popozoglo SRL 49 500,00

5. Plic de

рlарчmа (alb)

1 11 600,00

900/buc

А fost solicitЁ densitalea
140l60 qrim2

s-a oferil densitatea
136,5 gr/m2

Anqhel-LUx SRL 112 499,00
SA ýаrm SRL 1 16 

,100,00

Popozoqlo SRL 126 135,00

6. Ceargaf de
pat (alb)

Anghel.Lux SRL 108 899,00
'1650/bucUnivescom SRL 110 000,00

SA ýаrm SRL 1 11 375,00
Popozoqlo SRL 1 19 707,50
Anghel"Lux SRL 13199,00

600/bucUnivescom SRL 13 200,00
Popozoqlo SRL 14,160,00

SA ýаrm SRL 18 300,00

8. Реrпе
SA ýаrm SRL 17 700,00

300/bucAnghel.Lux sRL ,l9 799,00
Popozoglo SRL 22 590,00
Anghel"Lux SRL и 999,00 + +

Popozoqlo SRL
48 500,00
58 250,00

10.1. Нчsё
pentru saltea
din stofi
imреrmiаЬilЁ

Anghel-Lux SRL 6124,58

50/buc

+ +

RUditim SRL 14 750,00
Popozoglo SRL 16 706,00
SA Sаrm SRL

Anghel.Lux SRL10. 2. Нчsi
pentru
ьrап carde
din stоfЁ
impermiabili

8 574,42 + +

Ruditim SRL 14 750,00

Popozoglo SRL 16 706,00
SA Sаrm SRL 25 860,00
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Data
ýolicitarii

Operatorul
есопоmiс

lnformatia solicitati Rezmatul
raspunsului
ореrаtоrчlчi
economic

lMSP lnstitutulde Меdiсiпё Urgепtё sоliсitё iп conformitate cu
cerin{ele DUДЕ рrеzепtаrеа Raportului (certificat) de
iлsресriе iпýоtil de rероftul de iпсеrсiri emls de

Au fost prezentate
acte саrе nu

corespund

SA ýаrm SRL

3. costum
medical p-u

colaboratori

4. Scutece
alb (cimp
steril)

Univescom SRL

7. Fаtй de

реrпi (аlЬi)

9. Plapume 250/bucSA ýаrm SRL

70/buc

- 
iп cazul utilizёrii ticitaliei electronice se va indica prelut ofeftei finale (lпfоrmа!а рriчiпd 'Соrеsрuпdеrеа cu

cein,tele de calificare" 9l 'Соrеsрчлdе rea cu specificatiile tеhпiсе" , se уа солsе/ппа р riп: ,,+" iп cazul
corespundefli 9l рriп ,,:' iп cazul песоrеsрuпdеii)

8. Репtrч elucidarea unor neclaritati sач сопfirmаrеа чпог date privind согеsрчпdеrеа оfеЁеi cu сеriп!еlе
stabilite Тп dосumёпtаtiа de atribuire (incluýiv justificaIea plelului апоrmаl de scazut) s.a solicitat:

24,05,2022



orgenismele de evaluare а conformiЁtii acreditafe pentru

lotul пr. 8 ( pentru tesatura albita сч densitatea 170_190 qr/m')
сеriп!еlоr
solicitate

26.05.2022 lMSP lnStitUtUl de Medicina Urgenta ýolicita in conformitate cU

сегiпtеlе DUAE prezentarea RapoгtUlUi (certificat) de inSpectie inso[it
de гароrlul de iпсеrсdri, emjs de organismele de ечаluаrе а

сопfогmitёtii acгeditate Si mоStге репtгu loturile пr,6,7,8,9,

Au fost prezentate

actele solicitate

lпtru ечаlчаrеа оЬiесtiчё а ofertelor рrорusе iп cadrul LD пr, ocds-
b\wdpl -MD-1 651 23250026421 055848 din 24,05,2022, рriчiпd
achizilionarea (iлуепtаr mоаlе p-u 2022D,iп vederea rеSресtагii
principiulUi Гапsраrепlеi ýi сеl altratamentului egal, in temejUlart, '17

alin. 4) ýi а(, 69 аliп, 3\ ale Legii рiviпd achizфile publice, м.131/ diп

03,07. 2015 , grupu| de lucru pentru achizitii din cadrul |MSP lnstitutul

de Меdiсiпё Urgепtа Solicita iп сопfогmitаtе cu сеriпtеlе oUAE,
рrеzепtаrеа in tеrmеп de 3?i!e а mоstrеlоr

Au fost prezentate

mostrele
solicitate

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Motivul respingeriildescalif icirii

Anghel Lux SRL -репtru lotul пг. 4 оfеrtа пu а fost dеSеmпаtё саýtigёtоаrе din motivul prelulUi majorat

SA ýаrm SRL - Pentru lotul пг,8 oferta se respinge iп temeiul art,69 аliп (6) litb) al Legii privind афizitiilе publice

пr,131 din 03.07,20,15, din motivul песоrеSрUпdеrii stofeiýi апUmе:
- S-a Solicitat tеSаtчгё ЬчmЬас 100%, legatura pinza, densitatea 170-190gr/m2. Сопlоrm RaportulUi

de iпсегсёгi пг,298-21 С din 10.06.202'l, s-a oferit stofi cU densitatea 168,3 gr/п2.
Репtru restul lоlчrilоr oferta nU а fost desemnatё саýtigёtоаrе din motivul рrеtului majorat

SA Universcom SRL Oferta se rеsрiпgе iп temeiul art.69 аliп (6) lit Ь) al Legii privind achizitiile publice пr.131 din

03.07,2015, din motivul песоrеSрUпdеrii ýtofei ýi апumе:
- lotul пr 4, Scutece аlЬ (сimр steril)- s-a solicitat lеsёturё bumbac 100%, legatura pinza,

densitatea 
'70-190 

9r/m2. Сопfоrm Raportuluide iпсегсаi пr, 121-21 С din 19,03,2021, s-a oferit
tеSаturё cU densitatea de 167,60 gr/m2,,

- lotul пr,5 Plic de рlарчmё (аlЬ)- S-a Solicitat |еsаfurа bumbac 100%, legatura plnza, densitatea
140-160 gr/m2. Сопfоrm RарогtUlUidе iпсеrфri N.121-21C diп 19.03,2021, s-a oferjt Stofё cU

densitatea 136,5 grlл2,
РепkU restul lоtuгilоr oferta пu а fost desemnata йýtigёtоаrе din motivul ргеtUlUi mаjогаt

Ruditim SRL oferta пu а fost dеsеmпаtё castigatoare din motivul рrеtului majorat

Popozoglo SRL оfегtа пu а fost dеSеmпаtё caýtigatoare din motivul ргеtUlUi mаjогаt

9. Ofertanlii Iespin9i/descalificali:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot п
репtru mai multe loturi cumulate u
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind numarul de lotuгi саrе pot fi atribuite aceluiaýi оfегtапt: Дпdiсаl'
Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре lоtuгi

,11. Сritеriчl de atribuire aplicat;
Prelul cel mai scazut п
costul cel mai scazut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrut proceduii de atibuie sunl aplicafe mai muftе criteii de alribulre, se vоr indica toate

criteriile de atribuie aplicate si dепumirеа lotuilor аfеrепtе)

12. lnformalia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se ча соmрlеfа pentru loturile care ач fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi

Ь u п r apoft с al it ate -cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din oferti Punctajul calculat

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс 1 Total
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Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul п Ропdеrеа

Denumirea ореrаtоrчlчi economic п Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепчmirе factorul п Ропdеrеа

Motivul rеечаlчirii
оfеrtеlоr

Decizia Аgеп[iеi Nаliопаlе de Solu(ionare а Сопtеstаliilоr пr. 03D421-22 din 18.07.2022

Modificёrile operate iп temeiul, Deciziei Аgепliеi Nalionale de SoIu{ionare а Contestaliilor пr, 03D-421-22
diп 18,07,2022loturile пr.4, 5, 6, 7, diп cadrul procedurii de achizitie пr. ocds-
b\wdpl -MD-1 6512З25002М121055В48 diп 24,05.2022 рriчiпd асhИ!iопаrеа

,,lпчепtаrului mоаlе репlru 2022 "seапчlеаzё, in temeiul агt,71 alin. (1) lit. d), g) cu

чltеriоаrа rереtаrе а procedurii de achizilie,

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se иа соmрlеtа iп cazulin care ofeftele ач fost reevaluate repetat)

14, п чrmа ехаmiпЁri, evaluёrii gi соmраrЁrii ofeЁelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

АtriЬuirеа contractului de achizitie publici/acordului-cadru

Апчlаrеа procedurii de achizilie рчЬliсё: iп temeiul art. iп temeiul art.71 alin. (1)lit. d), g) cu ulterioara гереtаrе а
procedurii de achizilie.
Аrgчmепtаrе: аrt, 71 аliп. (1) lit. d) din motiv сi valoarea iпсlчsё iп propunerea fiпапсiаrё, depigegte чаlоаrеа fопduгilоr
alocate репtru indeplinirea contratului de achizi[ie.

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizilii:

(lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru
achizi|ii se realizeazё iп сопfоrmitаtе cu prevederile aft, 31 al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Dепчmiгеа lotului Dепчmirеа
operatorului
есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de
mёsчrё

Pre!ul
чпitаr

(fЁrё TVA)

Pre|ultotal
(fara TVA)

Рrе!чl total
(inclusiv TVA)

1. caDot chirurqical Nalad_ca,cOmeг1 SRL 800/buc 170,00 1зб 000,00 163 200,00

2.costum chiru.aical Nalad-ca-comerl sRL 800/buc 180,00 144 000,00 172 800,00

З. costum medical p"U

colaboratori
sA ýагm SRL 400/buc 178,00 71 200,00 85 и0,00

8, Реrпе Anqhel-LUx SRL 300/bUc 66,00 19 799,00 23 758,80

9. Рlарчmе Anqhel-LuX SRL 250/bUc 180,00 и 999,00 5з 998,80

10.,l. нчзi din Stofi
impeпniabili

Anghel-LUx sRL 50/buc 122,49 6124,58 7 349,50

10.2. нчsi din зtоfi
impermiabilЁ

Anghel-LUx SRL 70/buc 122,49 8 574,42 10 289,30

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Nalad-Ca-Come( SRL 07,06,2022, 21.07,2022 Siд RSдР, e-mall

SA Sarm SRL 07 .06,2022,21 .07 .2022 SlA RSAP, e-mail

Popozoglo SRL 0т,06.2022, 21.07 .2022 SlA RSAP, e-mail

Ruditim SRL 07 .06.2022,21 .0т .2022 SlA RSAP, e-mail

Universcom SRL 0т .06.2022, 21.0т .2022 SlA RSAP, e-mail

Anghel- Lux SRL 07 .06.2022, 21.0т .2022 SlA RSAP, e-mail

'l6. Termenul de а9tерtаrе pentru incheierea contractului:

iп cazul iп саrе чаlоагеа estimatё а сопtrасtчlui еýе
mai miса decat рrаgчrilе рrечёzчtе la агt, 2 alin. (3)

П б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii ргiп
mijloace electronice gi/sau fax п

6
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П 1 1 zile iп cazul пеtrапsmitегii соmuпiсёrii рriп
ml loace еlесtrопiсе i/sau fax п

lп cazul in саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului este
еgаlё sau mai mаrе decAt pragurile рrечёzчtе lа аrt,

2 аliп. (3) al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 ргiчiпd

П 1 1 zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп

achizitiile publice

(Se/ecfafl tеrmепul de аgtерtаrе respecfaf. Calcularea tеrmепеlоr prevёzute de Legea пr. 131 diп 3 iulie 2015
privind achiziliile publice, inclusiv а tеrmепеlоr de agteptare, se еfесtчеаzё iп сопfоrmitаtе cu prevedeile T|TLULUl
lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

l7. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа operatorUlui
economic

iпtrcрriпdоrоа:
cU capital
autohtonl
cU сарiЫ

mixuasocier€'
Cu сарЫ

зtrаiп

vаIоаrеа contractului

fiгi
TvA

inclusiv
TvA

AngheL. Lux SRL 39500000.7 79 497,00 95 з96,40 31.12.2022

Nalad-ca-come4 SRL
cU capital
aUtohton

39500000.7 336 000,00 31.12.2022

SA Sarm SRL
cu capital
aUtOhton

530 26,07,2022 39500000-7 71 200,00 85 и0,00 з1,12.2022

l8, lnformatia privind achizilii publice durabile (achizilii vezi) (rubrica dаtё se completeazd doar iп cazul iп care
la procedura de achizit|e рuЬliсё au tost aplicate citerii de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru

lot/lotui pentru care au fost aplicate cпterii de durabilitate)i

Au fost ap|icate criterii pentru achizilii publice durabile (achizi(ii veni)? (DMNU) _пч-
Vаlоаrеа de achizitie cu TVA din contracU сопtrасtе а lotului/loturilor
pentru care ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicati зumа сч ТvД)

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost aplicate
criterii de durabi|itate:

Pretul cel mai scaztJt Е
costul cel mаi sсёzut о
Cel mаi Ьuп rароi calilate-pre| о
Cel mаi Ьuп raport calйle{osf .

Prin prezente dere de sёаmё, grupul de lucru dесlаrё сd tеrmепul de erteptere pentru incheierea
contractului/conlractelor indicete е foýfrespecfa' (exceptind cazurile рrеvёzчtе de ar|.32 аliп. (3) al Legii пr.131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ,i сd iп cazul depunerii contesta|iilol |i/sau rесерliопёrii npoartelor
de monitorizerc, абеаslеа aU fosf ехаmiпаtе ф solulionate.

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru реп'//ч achizi|ii сопfirmё cuectitudinea dеsfёgurёrii de

ml lоасе electronice i/sau fax п

7

П '16 zile iп cazul пеtrапsmitеrii соmuпiсёrii рriп
lоасе electroniceml i/sau fax п

illihailciocanu

al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 ргiчiпd achizitiile
publice

Numarul
qi data

contractului/
acordului{adru

cod cPv

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdulUi{adru

cU capital
aUtohton

528 25.07 ,2022

529 26.07.2022 280 000,00

Codul CPV al lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate:

achizi|ie, lapt репtч care роаrtё rёsрuпdеrе сопfоrm pr9voderilor legele iп vigoare.

1r'l

Сопdчсёtоrчl grчрчlчi de lчсrч pentru achizitii

\\



model-tip

DAIIE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a orocedurii de atribuire

LIT
n
u

*r. l clin 21.07.2022

Denumirea autoriti i contractante IP Gimnaziul ..A. Porcescu"
Localitate

Adresa ;:'c;*;'i i-veCn. i. s"ffi;
0230-7528r, 068705580
230-15281

gtrnlgliqh9lc9!9U@grsiI'ggtl -

Persoana de contact (nume, prerutme, tele.fon, Marinescu Gr:iqorii. 068705580,
e-mail ei ql aatglp 9I"9 9 19,!t-@_gg a i L c o m

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

1. Date cu privire la autoritalea contraclanld:

Numir de telefon
Num6r de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Tipul procedurii de atribuilre nplicate n-l-Cererea ofertelor de preluri rLicitalie deschisa
rrAltelc: Itncliculil
Nr':
Brrnriri rr Scrvicii r I.ucrari ilf

--;----:::--_---..-L.ucrdri de reparalie capitala a cantinei Ecolare ia IP
Gimnazir.rl "A. Porcescu"din s. Cdinarii Vechi

Procedura de achizi{ic repetati (clultiy 1;gr1)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru
Obiectul achiziliei

Cod CPV 45400000- I

Expunerea motivului/temeiului privinrl
af egerea procedurii de atribuire (in canrl
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
de.sc'hi,sd
Procedura de atribuire (,s'e va inclicq din cadrul
po r t alu ltr i,guv e r n ame nt q I y,r4,w. mt e Ude r A(ry

Nr: 210585 l4
ii'rli-iit' lr,pyri".,,;;,ieiG6;
blrvdn I -MD- I 6553858 I 96 l 6
-::#==:ffi::%

Data publictrii: | 5,07 .2022

l-W&rste 4 e- aeb&rlji p-s!!les*ul-!U4!l

Procedura a fbst inclusS in planul de achizi{ii
publice a autoritifii contractnnte

!-39 blzt I i LsUt I - I ilileltes d, l1 v! lgr-deu1q
L:-r Da t-t Ntt
Link-ul cltrc plarrLrl de achizilii publice pr"rblicat:
luur/s du s-qrqs"a.rul/"wp:
gerlet t{up I q a-d q/29220 6 1 

p 
l-an :Op: ae h i z

anul-2022-l PG-A. -Porcescu-Cainarii:-Vechi .pd-f

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

Telrtlct At tt"trurn€"t. tpt.tfl.. d" tt.tb"t*
rdwta caz)t.-_J -,---_-..:
Sursa de finan{arc 

-

Data:

Lu!:L-
i:Acord-cacirr"r r:Sistcttr dinarnic de achizilie

! l, r e i ! etic l-.gLgl i cit g!, a!-elgg 9"89-t-P,!rq -,: :, -.:*
i:;fBurset de stat; r:Buget CINAM; r:Buget CIN4S;



| 364 167 MDt.

3. Clariliciri privind docunrenta{ia de atribuire :

(,\e wt completu in cazul in cure au./b.st .yolicitate clurilicdri)

Data solicitf,rii clarificlrilor t) 06.07.2022
Denumirea operatorului economic ProfmontajCons SRL

Expunerca succintir a solicitiril Oe ctarit'icnre A; Soliciiarri -liiiziniirea --docurx.ntetor i6ta c*fo"t
atruntLrlui de partici

Bxpunerea succinti a rispunsului 1) documentele solicitate nu au fost conforme,
(r-rnele erau greqite dar unele au lipsit)

.lLrstillcarca prctLrlui arrurnral de scdz_ut nu a fost
convillgitoarc. cllirta este in imposibilitate de a
clemonstra valoarea anormal de scdzut.

Dala trani*it"iii*-
1) 08,07.2022

4, Modific{ri operate in documentafia de atribuire:
(Sc vu contpletu in cazul in cu,e auJbst operate modi/icdri)

Rezumatul modilicirilor..
IInclicct!i .t ut',\'u-tttitizai , n pubtXarul

llnclicutri nuntdrul de zile I

5. PArr[ la te rmenul-lirnitd (rlata 05.07,2022, ora_l4:Stl)o au depus ofe rta *2__ ofertan{i:
Nr. IDNO

;*

Denumiiea ;t ",t;-tui"con"mi.--*
llofinon14icory IKL
Polimer SRL

0pe rator
economic 1

Profmontajcons
SRL

t004607002235

(ln/brmalia privind denumirea clocurnentelor prezentctte .se va inclic:cr in conlitrmitate cu cerinlele din
cktcumentalia cle utribuire ;'i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespuncle (tn cuzul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calfficore))

6. Inlbrmafii privind ofertele depuse gi clocumentele rle calificare qi aferente DUAE prezentate decitre operatorii economici:

Dcnumirea o rntorului economic
Operator

economic 2
Polimer SRI-

Operator
economic 3

Publicate in BAP/alte mijloacclor de
i{o*t*l_ts (fup4 sg')'f ermen-lirnita Ae Aepuffi;;i a;*hi.f ...in --
ofertelor prelungit (

Asociafiii
administratorii

tsudurin Stanislav
Svetenco Victor

Operator
economic n

Denumire document

_ _ -P_gggn9g'1!gl-e ce constituie oferta



e )a consemna prln; ezentat, neDrezen, at, nu c}respunde
Propunerea tehnic6 prezentat rezentat
Propunerba financiard prezerrtat prezental
DUAE prezentat prezentat
Garanfia pentru oferta
(dupd caz)

Nu corespundc prezenlat

Se

DUAE

Docu

'! _99!1 !-9!l! tJ p 
! -!l3 t

____. !{9.29!L!t1*__
preze lttat

nente de calificar
rezentat, neprezetl'--*----fprezentat 

I

prezentat 
I

gJ' f!,99!9:.t?l1ryd9

Oferta

Documentatia de deviz prezentat

prezentat

prezental

Scrisoare de garanlie
bancara pentru olL'rra
(1%\

prczental

Cererea de participare prezentat pLez.g4q!

Declara{ie
privind valabilitatea
o1'efici

Nu corespunde

-prerenfar

prezentat

* -prcr-lndi.-Gralrcul dc execLrfie a
lucrdrilor
Declarafie privind
experienta similar6

Nu corespunde prezentat

Declaralie
privind dotarile
specifice, utilajul gi

echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunz6toare a

contractului

Neprezentat

*--Nap,";;iit;i-._

prezentat

prezerltat

Dcclaralie privind
personalul de
specialitate proplls
pentru intplementarea
cclrrtractr.tlui

prczeutat

prezentatAviz pentru
participare la I icitaliile
publice de lucrdri din
domcniul
construc;iilor 5i

_tns!ap!'!_gr __*_ __ _

Dovada inregistrlrii
fgrygryUUr4qg-.---
Certiflcat de atribr-rire a
contului bancar

prezentat pre T.cntat

-p'*ttt6t- prezentat

Certifi cat de ef-ectuare
sistematicd a plalii
inrpozitelor.

prezentat prezentat

J



contributiilor
Galan!ia pentrLr
calitatea Lucrirrilor
cxccLltate
Oarantia de buna
execLltie a contractului

prezentat

pre zentat

Denumirea
operatorului

econonnic

Operatorul economic

"Profmontaj
Const"SRL

07.2022 I'olimer Sltll,

Informaiiir Jo ti.ii:itx-

scrisoare j ustificativl
a of'ertei :rnormal de

sciizutir

s.ris ir a ne j i, iiiTi.n liiri
a ol'ertei nnormal de
scirzutir.

Justiflcarea pre!ului anormal de
scizr-rt nu a fost convingdtoare,
of'erta este in imposibilitate cle a
demonstra' valoarea anomal de
scizutir. am cerut sr-rplimentar pe
ciata cie 12,07.2022 . dar nu am
Jlriruit raspr-rns
lralropel'a (salarizarca)
rrtuncitorilor deparseste cu nrult
salariLrl minim pe rantura
constructiilor si este suficient
pentl'Ll remunerarea mr"rncitorilor;
aLr anexat copiile corrturilor de

plataplata ,pelttf Ll

nlatcriale lor.0rezeprezelltatc
ilrocurarea

c1e

1r-rrniz.ori in scopLrl realiz,arii
cont rac tu lu i . Au cotn un icat ca
intreprinderea benellciaza de
reduceri de la furnizori cll care
colaboram de mai multi ani
(Bicomplcx. LLrmineco SRL. Duo-
lriro Sl{1. , Alan Corrst SI{I. . Il

prezentat

l1l'rr'/r\r1f1r1

(Inltlrma(ittprivitlr.ldant.tttit'ear,|oc,umen|e|or;;rezenl(1|e,'el,ctinc|ir:oitlconftlrm
tlocuntenlttliu cle utrihrire,5i sa vu con.\ernnu prin: prezentut, ttepreTetttul, tlu corespttnde (fn c'ctzul
c:tincl docutrtenlttl u.lit.st l)t'c:(nlut, clar nu cot't'.\'ptn1(lcc'erittlalot' tle <'ulilicural)

'/. Inlbrmalia privind corespundcrea ol'ertelor cu cerin!ele solicitate:

Denumirea
lotului

Data

06.07.2022

ol'crtei
(rara

'fVa;*541rt-

Cantitate
qi unitate

de misurzi

Corespunde rea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

te hnice
1 Prolhrontajcons SRL | 034 269.48

10s7674.01

* in cttnrl tttilizarii lic'itulic'i alac'tronit'e,sc t,u intlic'tr ltratttl oft:r'tci.firtct/t:

tehnic'e'..\'evocon.\'emnoprin; ,,'t"int'antl core^spuntlerii ;'i prin,,-"ittt'uzL.rl nec:ot'espunderii)

ti. Pentru elucidarea unol' neclat"it[1i sau conlirnt*rrea unor tlate pnivinrt corespundcrea ofertei cu
ce rin{elc stabilite in docurnentafia dc atribrrire (inclusiv justilicarea prcfului anormal clc sclzut) s-
a solicitnt: - R;il;iiiiit;pil"iliui-

operatorului economic



."A.Otel". Menai-Costruct SRL.,
Di"frade SRI-),(prezentat
contracte)

9. Ofertan{ii respingi/descalilica{i:

'6Profmontaj Const'oSRL

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fir:care lot r: t

Pentru mai multe loturi cuntrtlate t.t

Pentru toate loturilc u
Alte limitari privind numdnrl de lotr.rri care pot

Motivul nserii/dehcalificirii
Neprezentarea documentelor conform antrn{ului
de participare.
.lustiflcarea prcfului anot'tttal cJc scdzut nu a lirst
convingdtoare. ol'erta cste in irrrposibilitate dc a

denronstra r,'aloarea altormal de scazuta.

fi atribrrite aceluiaEi o1'efiant: llndiculil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturri:

I l. Criteriul de atribuirc aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut n -l-

Costul cel mai scdzut r:
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitatc-cbst I
(incazul|nc:areincuLlrt,t|1lrtlcec|:ltt,.iitJetttribuirc,s'l,trt|upliculemuimtt||cc'ri|eriic|ccl|rihuir
indica toale c'riteriile de utribuire cqtlic:ate ;i denumirea lolurilor ut'brertle)

12. Infornrafia privincl lirctorii dc cvaluarc aplica{i:

(Se ttct con,tplete pentrt.r loturilc curc att .t'b,st cttribuile in hctzu c'riteriilor; cel med bun ro;sorl calitate'
prel seu cel mcti bun raprtt't cctlitale'crtst)

I 3, Reevaluarca ofertclot':

(Se t,a c'onrplalu in cazttl in c'qrc rt/brlele ctu.fi't'st rcevulttule repelul)
--"1---::-:---"'--"-.-.--..-__---.-_-l-lMpgi!"9{r!9-qpery-t,e*- _ _l

Denumirea operato rului economic

- Factorii de cvaluare I Valoarea din oferfi Punctajul calculat
Denurnirea oneratorului econontic I Total

Denurlirea operatorului ecotrotnic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Dennmire factorul n Pondcrea

5



14' in urnla exnmindri, evaluiriiqticont;t:tt'iirii ol'ertelorclepuse?n catllrl ;rrocedurii cleatribuire s-adecis:

Atri bui+ca contractu l ui dc achizi lic pLrbl ica/acorclul tri-cadrur :

IJe numil'ea
lotului

l, uc rri ri
repara( ie
ca p italir
cantinei
qcola re

Denumirea
operatorului
. 9_c_q!.9t!.!!
l'olirner Slll,

Cantitate;i
unitate de

, - ,!l!3surl
I

Preful unitar
(thrI TVA)

Preful total
(flr[ TVA)

de

a

ln

ioszi'zi,rii -
1057674,01 t26920g,gl

ginrnaziul 'oA.
Porcescu"din
s. Clirinarii
Ve chi

AnLrlarea procedurii de achizi1ie pLrblicri:

in tenreiu[ art.7l alin. lit

Arguntentare:

(1n/brmurea operolorilt'tr ecorutrnic'i intltlic'crli itt procetlt.rrcr tle tttril'tuir.e cle,spra c{ec,iziile grupului clelucru pentt'tr uc'hizitii ,se rettlizeu:u in con/brntitutt: ('u pt'cveclerila urt. 3I ul Legii nt.. l3l clin 3 iulie20 I 5 prit,incl uchtziyiilc ptrbl ic,el

16. 'lermcnul de agteptare pcntru ?ncheierea contracturui:
-ffiaz-l'l i" iat.-uarnir., ..]'m;td;drti.iiiiiii *T ,i11? ;ll;. li;,,.;r ;,;;;;;;r*;r ;;:;-::.;;-;r-- : -*

este egalat sau nrai nrare decat pragLrrile
prevdzlrtc la art,2 alin, (3) al l.cgii nr. l3l clin
iulie 20f 5 prjr,!nd achiziliile pLrblicc pnrt nl.llrlacc clcctrorrice si. ' . '"...-.'''

(selectali termenul de a;te|ttat'e re.s'J)ectat. ctulcula,e(t tet.menelor nrevdzt ,o )) , ,,",,::, :,*-r,,-;-lor prevdzute de Legea nr. l3l din 3,,:j',,^!,,,|,!,:',::,i::,,|',i:,',::{,'il:rybj',,e'incl,us'il:.at'ermenel,,,in,,,yiopin;;";;;;,unZ}u",,,,.o
.t. LUt,/ut ttIII,oi},,|)i,n,.',,,,l,ri|e,l,I7.I'Ut'UIIV('apitolu/|((,ttlc,t.t|ctrect7,ermenttlui)ul(,r|t}t't

trlolcloru)

Preful total
(inclusiv

I 7. Contrnctul de achizilie/acordul_caclru incheiat:



f)enuniirea
operal.orului

econonr ic

Valoarea de achizilie cu '[\/A rlin confracrf/ conlracte a
lotului/loturilor pentru carc au ftbsf aJllicatc criterrii dc
durabilitate (lci MD):

Codul CPV al lotului/loturilor pentru
de durabilitate:

care au fost aplicate critcrii

V:rloarea contractului T;il;;
de

valabilita
te al

contract
ului/acor

dului-
cacl ru

i 1.12.
2022

DA/NU)

l'reStrl cel ntai .sc'it:trt n

('0slttl c'cl nlui scit:il1 t.l

(.'el rtni htrn rt4tort calittttcltrel r:

(-el rrt.crt bttn ropor't culilule-co.yt l

Cod CPV
fiu'd'fVA inclusiv

TVA

1057671.01
12.692
08.81

45400000- r

18. Infornra{ia;rrivind achizifii puhlice clurabile (achizitiiverzi) ftuhrit'ct tlutti.tc c.orttplr,/cu:[r tlptrr irt
c,tt:ulincot'e|rtprtx'et|urrtdcttt,ht:i|iepttblit'tittt.t.fil,s'lct7.l|ic:tt/et'ri|crii
c'rtntrctcl/cttttlrl(lc l)(nlru lotiloltrt'i penlru c'crra utr.fo,sl uplic'ule crilerii de dtu"ahilitarel:

Au fost aplicate criterii pcntru
verzi)?

durabilc (achizitii

l

Criteriul de atribuire pentlu lotuliloturile pentru
aplicatc criterii dc durabilitatc:

care au fost

Pritr prei.entu
.fo s t re s p e c t i t ( ex c e p t ii t r rl c cr z,u ri l rt p rcv d iu t e
c,itittcu:,ttliepuneriic'tltt|es|utiilor

cure pourld rtsputrdere confbrrtr ltreverlcrilor lc,tltle iu vigoun:,

Conclucltorul grupului de lucru pentru achizifiil

,J,t *n,yffiff;,,,fu) { tlit'



DARE DE SEAMĂ

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

în baza: o deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritarii contractante

Nr. №  /22 din 2 ^  ° ^
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri mLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Climatizoare
Cod CPV 42500000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.sov.md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1654071088994
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1654071088994
Data publicării: 01.06.2022

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

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

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

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 732 500,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

mailto:sis@sis.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/


Data şi expunerea succintă 
solicitării clarificărilor

01.06.2022
Buna ziua.Conform HG212/2018 (EEE) autorităţile contractante, 
care vor iniţia proceduri de achiziţii publice pentru procurarea de 
produse de echipamente electrice şi electronice (EEE) urmează să 
solicite de la operatorii economici, interesaţi să depună oferte, 
numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a 
conformării reglementărilor. Reesind din premiza ca in cadrul 
licitatiei se solicita inclusiv echipamente vizate de acest 
Regulament, rugam sa ne confirmaţi obligativitatea deţinerii 
Certificatului cu nr. de înregistrare in Lista Producătorilor EEE 
pentru ofertanţi. Va mulţumim anticipat pentru răspuns.

01.06.2022
putem veni la fata locului sa luam măsurări pentru instalare? 
(avem nevoie de adrese si date de contact) consideram ca 3m de 
traseu nu sunt realiste, din practica

02.06.2022
Buna ziua. Va rugam sa fie scoasa deservirea tehnica in decurs de 
3 ani dupa instalare. La moment nu se stie cit vor costa serviciile 
chear si peste jumate de an, dar D-sta cereţi pe 3. Pentru deservirea 
aparatelor se fac proceduri aparte si in fiecare an.

Denumirea operatorului 
economic

-

Data şi expunerea succintă a 
răspunsului

06.06.2022
Anunţul de participare s-a modificat. 

06.06.2022
Anunţul de participare s-a modificat. 

06.06.2022
Anunţul de participare s-a modificat.

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Anunţul de participare s-a modificat.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

NU

5. Până la termenul-limită (data 22.06.2022, ora 10:00), au depus oferta 5 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”Tresmus-Grup” 1003600050883 Igor SLUTU
2. SRL ’’Neldiro” 1007600063034 Ovidiu TARLAPAN
3. SRL ’’Inoxplus” 1011600039984 Vlad PLETNIOV
4. SRL”ELPO” 1004600009903 Andrei COSCODAN
5. SRL ’’Lerai Invest” 1020600031948 Andrei IXARI
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii Denumirea agentului economic -  ofertant
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Cerere de participare + + + +

Declaraţie privind valabilitatea ofertei + + + +

Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma 
ofertei fară TVA.

+ + + +

Specificaţii tehnice + + + +

Specificaţii de preţ + + + +

DUAE + + + +

Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” — + + +

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

SRL ”Tresmus-Grup” nu este înregistrat în „Lista producătorilor”
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr.
Lot

Denumirea
lotului

Preţurile ofertelor, lei fără TVA
SRL

’’Tresmus-
Grup”

SRL
’’Neldiro”

SRL
„Inoxplus” SRL „Elpo” SRL „Lerai 

Invest”

1
Climatizoare (instalare pe faţadă de 

cheramogranit) Instalare în mun. 
Chişinău

19 710,00 19 950,00 21 975,86 22 100,00 22 200,00

2
Climatizoare (instalare pe faţadă de 

cheramogranit) Instalare în mun. 
Chişinău

10 050,00 11 800,00 11 490,00 11 500,00 10 055,00

3
Climatizoare (Instalare în mun. 

Chişinău) 425 300,00 469 000,00 425 375,65 475 000,00 452 000,00

4
Climatizoare (Instalare în mun. 

Chişinău) 19 990,00 20 000,00 21 900,86 29 085,00 20 099,00

5.1
Climatizoare (Instalare în mun. 
Bălţi -  5 buc., mun. Comrat -  2 

buc.) 82 880,50 86 700,00 86 736,36 102 990,00 83 800,00

5.2
Climatizoare (Instalare în mun. 

Comrat - 1  buc.)

6
Climatizoare industriale (Instalare 

în mun. Chişinău) 42 747,00 43 500,00 - 40 850,00 32 000,00

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

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

3



Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic ________ Motivul respingerii/descalificării_______
Oferta S.R.L. ”Tresmus-Grup” nu corespunde documentaţiei de atribuire deoarece operatorul 

economic respectiv nu este înregistrat în ’’Lista producătorilor de EEE”, în conformitate cu pct. 45 şi 
111 din Regulamentul privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 212 din 07.03.2018.

Totodată, operatorul economic la pct. 4E.1 din DUAE-ul ataşat a indicat că nu este în măsură să 
furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic 
respectă standardele de protecţie a mediului.

Prin urmare, oferta acestuia nu îndeplineşte cerinţele de calificare stabilite în anunţul de 
participare, şi se respinge de grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare documentaţiei de atribuire.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut a
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -
------------ A  *  .................. ..............  ‘ ....... ............  ........... .. .......  ,

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate şi Preţul unitar Preţul total Preţul total
lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv

----------------:------------------------- ;--------
economic masura TVA)
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Lot 1,4 SRL
’’Neldiro”

Conform
SIARSAP 39950,00 39950,00 47940,00

Lot 2,5,6 SRL ’’Lerai 
Invest”

Conform
SIARSAP 125855,00 125855,00 151026,00

Lot3 SRL
’’Inoxplus”

Conform
SIARSAP 425375,65 425375,65 510450,78

Astfel, în urma evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigători ai procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1654071088994 din 22.06.2022 privind 

achiziţionarea climatizoarelor, următorii operatori economici cu sumele contractelor ce urmează a 
fi încheiate:

S.R.L. ’’Neldiro” pentru loturile 1,4
Suma -  47 940,00 (patruzeci şi şapte mii nouă sute patruzeci,00) lei inclusiv TVA.

S.R.L. ’’Lerai Invest” pentru loturile 2, 5, 6
Suma -1 5 1  026,00 (o sută cincizeci şi unu mii douăzeci şi şase,00) lei inclusiv TVA.

S.R.L. ’’Inoxplus” pentru lotul 3
Suma -  510 450,78 (cinci sute zece mii patru sute cincizeci,78) lei inclusiv TVA.

In conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va 
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună 
execuţie a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul autorităţii 
contractante (MF-TR Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: 
MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), conform pct. 18 din Anunţul de participare.

In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 93 
din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la 
aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în 
situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii 
de achiziţie publică, ofertantul desemnat câştigător va prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei 
Achiziţii Publice (pe poşta electronică bap@tender. gov.md') precum şi autorităţii contractante (pe poşta 
electronică dtm sis@sis.md').

15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ”Tresmus-Grup” 'fZ.Ol- .2022 Mijloace electronice

SRL ’’Neldiro” yfl .01- .2022 Mijloace electronice
SRL ’’Inoxplus” 4L  . 09- .2022 Mijloace electronice
SRL ”ELPO” . O f .2022 Mijloace electronice

SRL ’’Lerai Invest” s f l  . OT .2022 Mijloace electronice

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

Grupul de lucru a respectat termenu de aşteptare pentru încheierea contractului de:
A

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

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

In cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât

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

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

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

17. Contractele de achiziţie încheiate:

întreprinderea: 
( ’u capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asocicrc/ 
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

N r .'
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)
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1
39950,00 47940,00
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18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilitate)'.

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)? NU

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

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

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

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

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

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

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru 
Serghei DULGHIERI



1 
 

Darea de seamă 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr. 21059057 din 27 iulie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul 
Localitate Municipiul Cahul 
IDNO 1007601008340 
Adresa Mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 
Număr de telefon 0299 2 29 19 
Număr de fax 0299 2 24 00 
E-mail oficial  primariacahul@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacahul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Brînză Snejana 
Tel. 0299 2 19 49 
e-mail:primcahul.ap@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 (dacă e cazul) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției servicii de întreținere a gazonului în Parcul Central 
”Grigore Vieru”, municipiul Cahul, cu suprafața de 3,5 ha 

Cod CPV 77310000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656328525277 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059057 
Data publicării:27.06.2022 

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

 
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) 500 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
 

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059057
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4. (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări): nu se aplică   

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

5. Modificări operate în documentația de atribuire:nu se aplică  
(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) 

 

6. Până la termenul-limită (data 09 iulie  2022, ora 15:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți. 
Pentru data de 11.07.2022 ora 15:00  a fost stabilită licitația electronica, da rasa cum la 
procedura de achiziție s-a înregistrat un singur ofertant, licitația electronica nu a avut loc. 
Deschiderea ofertelor s-a desfășurat la data de 11.07.2022. 

Nr
. 

Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 

Asociații/administratorii e-mail 

1. SRL  LOOK 
GREEN 

1022603000862 administrator:Olteanu Dorina 
asociati: Taragan Ruslan, Drangoi 
Nicolae 
 

d.ariank@mail.ru 

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

Denumire 
document 

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

 
 

cererea de participare 
(anexa nr. 7) 

+           
Oferta tehnică +           
Oferta financiară +           
Garanția de ofertă Nu se 

aplică 

          
Anexa nr. 8 +           
DUAE +           

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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prezentarea certificatului 
de înregistrare sau 
decizia de înregistrare a 
întreprinderii și Extrasul 
din Registrul de Stat al 
Persoanelor Juridice. 

prezent
at 

          

Prezentarea declarației 
privind lista 
principalelor prestări 
efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate 

Anexa nr. 12 

 
 

prezent
at 

          

Prezentarea declarației 
privind personalul de 
specialitate şi/sau a 
experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului 

Anexa nr. 14 

prezent
at 

          

Prezentarea certificatului 
privind lipsa datoriilor 

prezent
at 

          

Rechizitele bancare prezent
at 

          

Prezentarea declarației 
privind dotările specific 
anexa nr.   13 

prezent
at 

          

a 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)). 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: conform informațiilor din DUAE și a 
documentelor justificative prezentate de către SRL LOOK GREEN grupul de lucru consideră că 
aceasta îndeplinește cerințele minime de calificare din anunțul de participare. 

 
8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
operatorului economic Denumirea lotului 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate 
și unitate 
de măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

SRL LOOK 
GREEN 

servicii de întreținere a gazonului în 
Parcul Central ”Grigore Vieru”, 
municipiul Cahul, cu suprafața de 
3,5 ha 

495 000,00 Caiet de 
sarcini 

+ + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele 
de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” 
în cazul necorespunderii) 
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Comentarii: oferta prezentată de către compania SRL LOOK GREEN a fost calculate pentru 
perioada 15.07.2022-31.10.2022. Asa cum serviciile urmează a fi prestate după semnarea 
contractului, adică după data de 25 iulie 2022, respective pentru luna iulie vor fi achitate 
serviciile pentru numărul concret de zile pentru care au fost prestate serviciile sau pentru 5 zile. 
Respectiv suma către plată pentru prima lună  (26.07.2022-14.08.2022)  va constitui 103 389 
42 (una sută trei mii trei sute optzeci și nouă lei, 42 bani) lei MD. 
 
Astfel: 158 125 lei/26 zile*17 zile = 103 389,42 lei.  
 
Mentionăm faptul că în urma clarificărilor, SRL LOOK GREEN a precizat că zi de odihnă se 
consideră duminică. 
 
NOTA: 
158 125 lei – pretul ofertei  pentru perioada 15.07.2022-14.08.2022; 
26 zile – zile lucrătoare în perioada 15.07.2022-14.08.2022; 
17 zile – zile efectiv lucrate în perioada de referință. 
  
 
9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

19.08.2022 SRL LOOK 
GREEN 

calculul formării prețului și documentele de 
calificare 

Răspuns primit la 
20.07.2022 

21.07.2022 SRL LOOK 
GREEN 

Clarificări privind oferta Răspuns primit la 
21.07.2022 

22.07.2022 SRL LOOK 
GREEN 

Precizări privind regimul de lucru  Răspuns primit la 
22.07.2022 

 

10. Ofertanții respinși/descalificați:nu se aplică 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
  

11.  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: __________________________________                 

12. 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) 
 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:nu se aplică 

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

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1.   

 

14. Reevaluarea ofertelor:nu se aplică 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Denumirea 
lotului 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar  

(fără TVA)* 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Pretul 
ofertei (cu 
TVA) 

SRL LOOK GREEN servicii de 
întreținere a 
gazonului în 
Parcul Central 
”Grigore Vieru”, 
municipiul 
Cahul, cu 
suprafața de 3,5 
ha 

Caiet de sarcini 440 264,42 440 264,42 Nu se aplică 

   Total 440 264,42  
 
Anularea procedurii de achiziție publică:nu se aplică.  
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL LOOK GREEN 25.07.2022 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) 
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17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică – conform art. 32 
alin. 93) lit. b) – la procedura de achizitie  a participat un singur operator 
economic. 

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). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL LOOK 
GREEN 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

25/AP  27.07.2022 

77
31

00
00

-6
 

440 264,42 Nu se aplică 

 

 

31.12.2022 

 
19. 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):da 

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 500 000,00 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 77310000-6 

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 □               
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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. 

 

Conducătorulul grupului de lucru pe achiziții, Nicolae DANDIȘ ______________  
 

 
 
 
 
 















DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice • 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire 0 

Nr. DS-20/2022 din 27.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balli ' 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balti, piata Independentci, 1 
Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial primaria(o),baiti.md 
Adresa de internet 

http:/ /balt i .md/transparenta/achizit i i -Dublice/ invitati i -de-
Adresa de internet 

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

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(S), gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licitatie deschisa p Altele: [Indicafi] 

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

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei Achizitionarea carbunelui marca AM pentru 
perioada de incalzire toamna-iarna 

a a.2022-2023 
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1657892278886 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. gov. md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-

b3 wdpl -MD-1657892278886?tab=contract-
notice 

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

Data publicarii: 15/07/2022 
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -
Tehnici §i instruniente speciflce de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie 
0Licitatie electronica nCatalog electronic 

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

Valoarea estimata (Jei.fara TVA) 562 062,25 

3. Clarificari privind documcntatia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari) 

1 

http://balti.md/transparenta/achizitii-Dublice/invitatii-de-
https://mtender.gov.md/tenders/


•ft; 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

ft' Expunerea succinta a solicitarii de clariflcare -

Expunerea succinta a raspunsului -

£ Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupa caz) -

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

-

5. Pana la termenul-limita (data 25/07/2022 10:00) nu au fost depuse oferte. 

Nr. Denuinirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

ifc't 
H - - - -

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic Denumire document 

Documentele ce constitute oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespmdej 
Oferta (F 3.1) -

Specificafia de pret (F 4.2) -

Specifica^ia tehnica (F 4.1) -

DUAE formular nou din 26.11.2020 -

Documente de calificare 
Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 
Informatii generale despre ofertant -

Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contribufiilor-
valabil la data depunerii ofertei -

Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii sau extras -

Experienfa similara minim 1 an -

Certificat de atribuire a contului bancar -

Actul ce confirma dreptul de a livra bunurile solicitate -

Scrisoare de confirmare pentru transportarea livrarea bunurilor la 
depozitele institu{iilor din contul ofertantului ci§tigator -

Certificat de conformitate eliberat de Organismul National de Verificare 
a conformita(ii produselor -

Mostre 
-

Garanjia de buna execute 5% - scrisoare bancara 
-

DECLARAJIA privind confirmarea identita|ii beneficiarilor efectivi §i 
neincadrarea acestora in situajia condamnarii pentru participarea la -



activity ale unei organizafii sau grupari criminale, pentru corupfie, 
frauda §i/sau spalare de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinjele din 
documentafia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinjele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful 
ofertei 
(fara 

TVA)* 

Cantitate si 
unitate de 

masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

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

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

Data 
solicitarii 

Operatorul economic Informafia solicitata 
Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

- - - -

Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preful eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

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



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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

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

Atribuirea contractului de achizitie publiea/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

masura 

Preful 
unitar 

(fara TVA) 

Prefultotal 
(fara TVA) 

Prefultotal 
(inclusiv 

TVA) 
- - - - - -

Anularea procedurii de achizitie publica: 

In temeiul art. 71 alin. 1 lit, a) din Legea 131/2015 

Argumentare: 

Pana la termenul-limita (data 25/07/2022 10:00) nu au fost depuse oferte. Procedura se va repeta. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

M a ( » / ^ / U — • • . . . 

- -

...„. n/i/yncufi tri yiut-cuuru uk uiriuuirt uespre aeciziue grupului c 
realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

— 1 * * 

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

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

— 1 * * 

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

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

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

U l l zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

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

U 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

4 



Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a terrwenelor de aqteptare, se efectueaza In 
conformitate cu prevederile T1TLULU1IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil, implicit, art. 261 (1), 264 (4) 
265. 

17. Contractele de achizifie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV iara 

TVA 
inclusiv 

TVA 

Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru 

-
- - - - - -

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

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

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

-

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

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

Preful cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul,de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast 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 ft/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizi(ii confirma corectitudinea desfa$urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legate in vigoure. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

Tatiana DUBITKAIA 
(Nume, Prenume) (Semnatura) 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice r
de tncheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 9 din 27.07.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Serviciul de Protecfie si Раzй de Stat
Localitate mun. chisinёu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinйu. str. Sf. Tёrii" 26
Numйr de telefon 022 250-9з4
Numйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@,spps.md
Аdrеsа de internet www.spps.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Mariana MAGLA

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri rlicita{ie deschisй
пАltеlе: _

Рrосеdurа de achizi{ie repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achйi{ie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri r servicii п Lucrйri п

Obiectul achizi{iei Tehnicй de calcul si dispozitive periferice
Cod СРV 30200000-1
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se уа iпdica diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
yyww, rrпt е пdеr. g оу. md|

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 55466447 5З5
Link:
https ://aclrizЦi.md/ro/public/tender/2 1 05 8 5 8 9/
Data publicбrii: |7 .06.2022

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

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritйlii contractante

rDaпNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
htф://spps.md/wp-
content/uploads/202210 6/Modifi cari-la-Planul -dre-
achizi%C 8%9Bii-pentru-anu1-2022-din-data-de-
З 1.05.2022.pdf

Апuп! de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSчrsе ехtеrпе; пАltе suise: flпdicati|

Yаlоаrеа estimatй (ei, jdrd ТVД) 685,00 mii lei



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Subiectul iпtrеЬdrii: LOTUL пr,3 Smart switch
iпtrеЬаrе: Вuпа ziua, Iп descrierea tеhпiса е iпdicat са switch trebuie de prevdzut cu uпitd|i SFP
1G optice. ], Iпdicati уа rоg distaпta de luсru dorita репtru SFPurile solicitate: 3krп sau ])km? 2.

Се tehпologie de traпsmisie se doreste: рriп 2 Jibre (uпа ТХ а Doua RД sаu l4/DM (о fibra
TX/RX ре frесvепtе dфrite)? 3, Сопесtоrul optic есhiраmепtul de rаsрuпs iп raport сu switchiul
vafi SC sau LC?
Rdsрuпs (20iuп2022, l2:12): Вuпdziuа. ].30km2. l4/DM-ofibrdpeпtruprimiresitraпsmitere
3. FC

2) Data: ]7 iuп 2022, 18:38
Subiectul tпtrеЬdrii: LOTUL пr,3 Smart switch
iпtrebare: IпtrеЬаrе priviпd Cabluri optice iпcluse. 1, Се luпgimеа ayeti пеуоiе? 2. Се
сопесtоаrе trebuie sa aiba cablurile optice dorite LC-LC, sau LC-FC, sau LC-SC, sau SC-SC, sau
SC-FC, sau FC-FC, sau LC-E2000, SC-E2000, sau SC-S4 sau LC-ST?
Rdsрuпs (20 iuп 2022, 12:13): ], 3m 2. Diпtr-o parte FC (Optic cross), iar diп cealaltd parte
compatibil сu SFP modul ofertat.

3) Data: 22 iuп 2022, 17:02
Subiectul tпtrebdrii: LOTUL пr.3 Smart switch
iпtrebare: Module optice la 30 km пu exista, Suпt Sktп, ]\km, 20km, 40km. Corect аm iпteles са
este пеvоiе de 30lсrп?

Rdsрuпs (23 iuп 2022, 08:32): Мiпim 20 km.

4. Modificiri ореrаtе in documentafia de аtriЬчirе: Urmаrе а clarificirilor parvenite ре
platforma v,u,w,achizitii.md, gruрul de luсru репtru achizi{ii publice al SPPS а modificat
апеха la anun{ul de participare, prin соmрlеtаrеа cerin{elor tehnice qi а publicat modificarea
la data de24,06,2022.

5. Рffпй la termenuI- Iimitй (data 08.07.2022, оrа 14:00), au fost depuse 5 oferte:

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

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC TRIOMAC SRL 1006606001224 Alexandru CONSTANTIN
) BTS PRO SRL 1 008б00061 565 Alexandr SUVOROV
3. TRIDIMENSIONAL ТЕС SRL 1008600025857 Ivan DODON
4. GENIAL INVEST SRL 101 860000085 1 Elena RUDENCO
5. LANITRON SRL 1002600027262 Alexandru GRITCO

Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerin{ei
SC

Тriоmас
SRL

BTS Рrо
SRL

Tridimensi
onal ТЕС

SRL

Genial
Invest
SRL

Lanitron
SRL

1 DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat* рrеzепtаt рrеzепtаt

2, Oferla Fз.1, F4.1,F4.2 prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt* prezeпtat рrеZепtаt

J. Garan{ia репtru оfеrti 1 % prezeпtat prezeпtat prezeпtat* prezeпtat prezeпtat
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4, Gаrапfiа de Ьuпб executie 5 % prezeпtat prezeпtat

6, Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat prezeпtat* prezeпtat prezeпtat

7.
Declara[ie privind valabilitatea
ofertei

prezeпtat prezeпtat prezeпtat* prezeпtat prezeпtat

8.

DECLARA|IE privind
сопfirmаrеа identitatii
benefi ciarilor efectivi gi
пеiпсаdrаrеа acestora in situa{ia
condamnбrii репtru participarea
la activitili ale unei organiza{ii
sau grupбri criminale, репtru
corup{ie, fraudI gi/sau sрйlаrе
de bani.

перrеZепtаt prezeпtat рrеzепtаt* рrеzепtаt рrеzепtаt

9.

Service сепtru ре teritoriul RM
sаu contract de соlаьоrаrе
privind prestarea serviciilor de
repara{ie а tehnicii de calcul cu
чп сепtru de deservire autorizat

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt* prezeпtat prezeпtat

* - пlJ este апехаtй procura priviпd tmputerпicirea реrsоапеi care а sеmпаt dосumепtеlе de caliJicare
tпсdrсаtе tп sistemul SIA RSдР М-Тепdеr.

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, па corespaпde (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе ceriпlelor de calфcare))

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

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mаýurа

Corespun
derea сu
cerin{ele

de
calificare

Corespund
еrеа cu

specifica{iil
е tehnice

Lotul 1 Sta{ie de lucru de tip
desktop сu dispozitive
periferice

SC Triomac SRL 263 800,00
20 buc.BTS Pro SRL 299 098,00 + +

Lotul 2 ТаЬlй interactivi:
diagonala min. 75О'

interactiv, multitouch in set
сч Notebook

Tridimensional
тЕс SRL 59 000,00

1 set
Genial Invest

SRL 70 000,00 + +

Lotul3 Smart switch Lanitron SRL 18 100,00 1 Ьuс. +

Lotul4 Notebook
SC Triomac SRL 2з 990,00

1 buc.BTS Pro SRL 29 549,00 + +

Lotul5 Notebook
SC Triomac SRL 133 350,00

7 buc.BTS Pro SRL |зб I|з,25 + +

Lotul б Sta{ie de lчсrч de tip
desktop

SC Triomac SRL 63 400,00
5 buc.

+

BTS Рrо SRL ,70 716,00 + +

s iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se уа indica prelul ofertei fiпаlе (Iпformalia priviпd
"Соrеsрuпdеrеа cu ceriпlele de calфcare" ;i "Corespunderea cu specфcaliile tеhпiсе" , se ча
сопSеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, -" |п cazul песоrеsрuпdеrii)



8. Pentru elucidarea uпоr neclaritб{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scйzut) s-a solicitatз Рriп scrisoarea пr, 2/]314 diп ]8,07.2022, s-a solicitat precizarea de cdtre
SЛi B7^S Pro, репtru lotul пr, 4 Notebook, modelul репtru Etherпet Дdарtеr USB RJ45,
Operatorul есопоmiс а precizat рriп scrisoarea de iпtrare сu пr. 1410 diп ]9.07,2022, modelul
adapter-ului wireless - TP-LINK "UE306" USB 3.0 to GIGABIT Etherпet Network Adapter.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Oferta SC Тriоmас,SДZ afost respiпsd tп temeiul art.69 lit. а) al
Legii пr.l3]/2015 - ofertaпtul пu iпdерliпеstе сеriп|еlе de calфcare qi selec|ie, deoarece
operatorul есопоmiс пu а рrеzепtаt uпul diпtre dосumепtеlе obligatorii de саlфсаrе solicitate de
cdtre autoritatea сопtrасtапtd - ,,DЕСLДRАfIЕ priviпd сопfirmаrеа ideпtitй|ii beпeficiarilor
фсtivi si пеtпсаdrаrеа acestora iп situa|ia сопdаmпdrii peпtru participarea la activitй|i ale uпеi
orgaпiza|ii sau grupdri сrimiпаlе, репtru corup|ie, fraudd si/sau spйlare de Ьапi". Totodatd SPP,S
а verfficat specifica|iile tehпice propuse de cdtre ofertaпt si а depistat песоrеsрuпdеri tп сеriп|еlе
tеhпiсе prezentate de cdtre operator iп ofertd сu cele publicate de сйtrе producdtori ре site-urile
oliciale si апumе: репtru lotul пr.] Stalie de lucru de tip desИop сu dispozitive perфrice, s-a
solicitat ,,ууеЬ саmеrd сu focalizare auto", s-a propus ,,camera web Tellur FuП HD, 2МР,
autofocus", ре site-ul oficial tпsй, acest model este сu focalizare mапuаld; репtru lotul пr.4
Notebook, s-a solicitat ,,Еthеrпеt Дdарtеr USB RJ45, luпgimеа cablului USB miпim 5сm", s-a
propus ,,Etherпet Дdарtеr RJ45 TL-UE300 сu о luпgimе mai miсd de 5 сm", de аsеmепеа репtru
loturile пr.4 si 5 Notebook, s-a solicitat ,,moLlse USB-receptor Uпifуiпg", ре site-Ltl producйtorului
пu este specificat сd USB-receptorul este de tip Uпifyiпg.

Oferta Тridimепsiопаl ТЕС SRL а fost respiпsd iп temeiul art.69 lit. Ь) al Legii пr. ] 3 1/20 ] 5 -
oferta пu соrеsрuпdе ceriп|elor ехрusе tп dосumепtа|iа de atribuire, deoarece tеrrпепul de livrare
а Ьuпurilоr s-a solicitat 45 zile, s-a propus 90 zile. De аsеmепеа, operatorul есопоmiс пu а апехаt
procura priviпd tmputerпicirea реrsоапеi care а sеmпаt electroпic dосumепtеlе de calфcare
tпсdrсаtе iп sistemul SIA RSAP М-Тепdеr.
Oferta Lапitrоп SRL а fost respiпsd tп temeiul arL69 lit. Ь) al Legii пr.]3]/20I5 - oferta пu

corespuпde ceriп|elor expuse iп dосumепtа|iа de atribuire, deoarece репtru lotul пr,3 Smart
switch s-a solicitat ,,RAM ]GB", s-a prezeпtat ,,RAM 4Gbits" (Ibyte:8bits), deci RAM-ul este de
512МВ (0,5GB), s-a solicitat ,,mdrimеа totald а pachetelor buffer miпim ]0GB", iп specфca|iile
tеhпiсе prezeпtate de ofertaпt пu este iпdicat acest parametru.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut r
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu s-аu aplicat.

13. Reevaluarea ofertelor: Nu а fost.

14. in urmа ехаmiпйriо evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе
s-a decis:
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Atrib contractul id achizi

Anularea procedurii de achizilie publicё: Lotul пr.3 ,Smart syyitch afost апulаt tп temeiul art.7] lit. d)
deoarece аu fost depuse пumаi oferte care:- siпt пeadecvate, iпассерtаЬilе sau песопfоrmе. (Jпiсul
participaпt la acest lot, SRL Lапitrоп, пu а iпdерliпit ceriп|ele expuse iп dосumепtа|iа de atribuire.

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art, 3 ] al Legii пr. ] 31 diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea contractului: in temeiul жt. З2 alin. (1) lit.b) а1 Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

ulrеа ul е le icйlacordului-cadru:

Denumirea lotului
Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de mйsuri

Рrе{ul
unitaro lei

(fйrf, ТVА)

Pre{ul
total, lei

(ff,rП ТVА)

Pre{ul
total, lei
(incIusiv
тчА)

Lotul 1

Stalie de lucru de tip desktop
cu dispozitive periferice

BTS Рrо SRL 20 buc. 14 954,90 299 098,00 358 917,60

Lotul2
ТаЬlй interactivй: diagonala
min. 75" interactiv,
multitouch in set cu
Notebook

Gerrial Invest

SRL 1 set 70 000,00 70 000,00 84 000,00

Lotul4 Notebook BTS Pro SRL 1 buc. 29 549,00 29 549,00 35 458,80
Lotul 5 Notebook BTS Pro SRL 7 buc, |9 444.15 1зб Ilз,25 163 335,90
Lotul б Sta{ie de lucru de tip
desktop BTS Pro SRL 5 buc. |4 |4з,20 70 716,00 84 859,20

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

Dепumirеа ореrаtоrului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC TRIOMAC SRL 20.0'7,2022, ora |6:25 e-mail

BTS PRO SRL 20.07.2022, ora 16:25 e-mail

TRIDIMENSIONAL ТЕС SRL 20,07.2022, оru 16:25 e-mail

GENIAL INVEST SRL 20.07.2022, оru 16:25 e-mail

LANITRON SRL 20.07.2022, оru 16.'25 e-mail

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Intreprindere
а:

Сч capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital

striin

NчmйrчI
qi data

contractului./
асоrdulчi_

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа contractului, lei
Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlч
i/acordului-

саdrч

fйri ТVА inclusiv
тчА

BTS PRO SRL Capital
autohton

75 21.07.2
022

з020000
0-1

5з5 476,25 642 571',50 з1.\22022
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GENIAL
INVEST SRL

Capital
autohton

76 27.01.2
022

3020000
0-1

70 000,00 84 000,00 з|.12.2022

18. Informafia privind achйifii publice durabile (achizi{ii verzi):

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

Yаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i suma сu ТVД)

Соdul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:
Сritеriчl de atribuire pentru lоtчlЛоtчrilе репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scйzut п
costul cel mai scazut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pret п
cel mai bun rароrt calitate-cost п

Рriп prezenta dare de sеаmd, grapal de lucra declard сd tеrmепаl de aqteptare репtru tпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzate de art.32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 ialie 2015 priviпd achiziYiile pablice ), рrесаm qi сd tп cazul depaпerii contesta|iilor gi/sau
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе Ei sоlа|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapal de luсru репtrа асhiфii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achililie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопduсйtоrul grupului de luсru репtru achizi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Рrепчmе)
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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. 01 din 27 iulie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăia Țînțăreni 
Localitate s. Țînțăreni r. Telenești 
IDNO 1007601006335 
Adresa MD5834 s. Țînțăreni r. Telenești 
Număr de telefon 025869661, 069171679 
Număr de fax 025869236 
E-mail oficial  primaria.tintareni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Ciobanu Feodora 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparție a străzilor din s. Țînțăreni r. 
Telenești 

Cod CPV 45233142-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b33wdp1-MD-1656593069552 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656593069552 
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: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656593069552 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: Fondul rutier, bugetul local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 467578 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.07.2022, ora_12:00_), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Amon-Trade 1016606003300 Cucerenco Anatolii 
2 SRL Flerixon 1003607002803 Usurelul Sergiu 
3 SA Drumuri Orhei 1003606010892 Vîrcolici Efim 
4 SRL Tower Cons 1018600009201 Țurcanu Liviu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

1. SRL Amon 
Trade 

2. SA Drumuri 
Orhei  

3.SRL Tower cons  4. SRL Flerixon 

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 
nu e cazul 

   

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

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Oferta ( F 3, 5 7) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Informatii despre 
ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de înregistrare 
sau decizie 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa 7, cerere de 
participare 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa8, valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa nr. 10 Grafic 
executare lucrari 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa n. 12 experienta 
siilară 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexanr. 14 dotările 
specific 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Anexa15, personalul de 
specialitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa nr. 16, Lista 
subcontractantilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa nr. 22 Aviz de la 
AST 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind 
garantia lucrarilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat lipsa datorii prezentat prezentat prezentat prezentat 
Borderou documentelor prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
1Lotul nr.I 
Lucrari de 
reparatie 
strazilor din s. 
Țînțăreni, r-nul 
Telenesti(varianta 
asfalt 
 

SRL Amon Trade 321462,30 1 + + 
SA Drumuri Orhei 329947,15 1 + + 
SRL Tower Cons 353680,94 1 + + 
SRLFlerixon 361347,53 1 + + 

 Lotul nr. 2 
Lucrari de 
reparatie 
strazilor din s. 
Țînțăreni, r-nul 
Telenesti(varianta 
albă 

SRL Amon Trade 90942,90 1 + + 
SRLFlerixon 98178,44 1 + + 
SA Drumuri Orhei 105133,05 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
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Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul nr.1 Lucrari 
de reparatie 
strazilor din s. 
Țînțăreni, r 
Telenesti 
Varianta asfalt) 

SRL Amond 
Trade 

 1 set 321462,30 321462,30 385754,76 

Lotul nr. 2 
Lucrari de 
reparatie 
strazilor din s. 
Țînțăreni, r 
Telenesti(varianta 
albă) 

1 set 90942,90 90942,90 109131,48 
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  Total  412405,20 494886,24 
 
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 Amon Trade 20.07.2022 e-mail 
SA Drumuri Orhei 20.07.2022 e-mail 
SRL Tower Cons 20.07.2022 e-mail 
SRLFlerixon 20.07.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CP
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordulu
i-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
Amond 
Trade 

Întreprin
dere cu 
capital 

autohton 

24 

27.07.2022  412405,20 494886,24 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

  
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:   
  
_______Stoica  Dumitru____________________________                          ____________________   

            (Nume, Prenume)                             (Semnatura)   
  

             L.S.   



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. ,// di" #.0{./а|"r-
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritйtii contractante Amentia Nationalй pentru sйпйtаtе publicй

Localitate mun. Сhisiпёu
IDNo l0l8601000021
Adresa str. Gh. Asachi, пr. б7А
Nчmйr de telefon (022)5]45]19
Numir de fax
E-mail oficial achizitli @,an sp, sо v. md
Adresa de internet www.ansp.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Chiper Natalia

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri nlicitalie deschisё
пдltеlе: [Iпdicatil

procedura de achizitie rереtаtй (c.lttpci c,ttz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

вчпчri л servicii п Lucrйri п

ОЬiесtчl achizitiei veselй de uпiсй folosintй
Cod СРV 33 1 00000- 1

Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t alului guv er паmе пt al www. mt е пd е r. gоу. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD -|655з5922047 |

Link-ul:
https : //achizitii. md/rolpublic/tend er l 2| 0 5 8448 l
Data public drii | 6.0 6.2022

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

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de achizitii
publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https://ansp.md/wp-
content/upl oadsl 2022 l0 l /Planul-de-achizitii-
2022,odf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(йlrlci caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicй пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surýe: [Iпdica|i|

Vаlоаrеа estimatй (lei, lйrа TVA) 41 6190.00



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

[Iпdicayi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[IпdiсаУi пumdrul de zileJ

5. Рffпi la termenul-Iimitй (data 27.06,2022, оrа11:_30), ач depus oferta б ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. "Ecochimie"SRL 1 002600052 1 56 Nicolae Iurcu
7 "Sanmedico"SRL 1 003602008 1 54 vitalie Goreacii
3. "GBG_MLD" SRL 10036001 |]582 ýerbet Liliana
4. "LifeMed Group" SRL 1016600014720 Andrei Iona;cu

"MEDICLIM Ам " SRL l003600131744 Nicolaescu Lilian
6. "DITA ESTFARM "S.R.L 1002600046359 Tudosan Reghina

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului есопоmiс

"Ecochimie"
SRL

"Sanmedico"S
RL

GBG-MLD"
SRL

"LifeМed
Grоuр" SRL

"MEDICLIM
Ам " SRL

"DITA
ESTFARM

"S.R.L
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Рrорuпеrеа tehnicб prezentat, prezentat, рrеzепtаt, prezetltat, preZentat, preZentat.
Рrорuпеrеа fiпапсiаrd prezentat, pгeZeIltat. prezentat, prezentat, prezentat, prezentat,
DUAE prezentat. prezentat, prezelltat. рrеzепtаt, preZentat, prezentat,
Garan{ia репtru oferta
(duрй caz)

prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezetltat, prezentat,

Documente de саlifiсаrе
Se уа сопsmпарriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

DUAE I prezentat, preZentat, рrеzепtаt, prezentat, preZentat, prezentat,
Сеrеrе de participare (anexa пr. 7) pгeZeIltat preZentat. preZentat. prezentat, prezentat. prezentat,
Specificat tehnice (anexa пr.22\ prezentat preZentat, prezentat, Drezentat. prezentat, prezentat,
specificat de pret (anexa пr. 23) prezentat prezentat. prezentat, prezentat, prezentat. prezentat,
Raport financiar pentru anul
precedent.

prezentat prezentat, preZentat, prezentat, prezentat, prezentat,

Gаrапtiа Ьапсаrd репtru oferti preZentat preZeI]tat. prezentat, preZentat, prezentat, prezentat,
Extras de inregistrare а prezentat prezentat, preZentat. prezentat, prezentat, prezentat,



intreprinderii emis de Agenfia
servicii publice.

certificat de atribuire а contului
bancar, еliЬеrаt de banca
detinйtoare.

prezentat prezentat, prezentat, prezentat, prezentat, рrеzепtаt,

certificat de еfесtчаrе sistematici
а platii impozitelor. contributiilor

prezentat prezentat, prezentat, prezentat, preZentat, prezentat.

Certificatul IVD ргеZепtаt preZeIltat, pгezetltat. ргеzепtаt. prezentat. rеZеll
certificatul СЕ prezentat preZentat, prezetltat, prezentat, prezentat, reZentat.
Actul саrе atesta dreptul de а liчrа
bunuri/lucrari/serv ic i i

preZentat preZentat, preZentat, prezentat, prezentat, prezentat,

ceгtificat de calitate prezentat prezentat, preZentat, prezentat, рrеzепtаt, reZentat.
теrmепчl de valabilitate restant а
ьчпчrilоr la momentul livrйrii

prezentat prezentat, рrеzепtаt, prezentat, prezentat, prezentat,

Declarafie din partea ofertantului
prin саrе garanteazб prezentarea
mostrelor in decurs de 5 zile de la
solicitarea beneficiarului, pentru а
fi testate calitatea produsului cu
material de rеfеriп{ё,iп cazul in
care пч va fi demonstraй calitatea
produsului oferta ча fi respinsi.

preZentat preZentat, prezentat, prezentat, prezentat, prezentat.

(Iпforma|ia рriчiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate cu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu corespuпde (iп cazul сdпd
dосumепtul afost prezeпlat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч сеriп{еlе solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепumirеа

operatorului
есопоmiс

Рrе!чl
ofertei

(йrб ТVА)*

cantitate
pi unitate

de misurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа cll
specifica(iile

tehnice
Lot l.Anza sterilб din
polisterol in fоrmа de
ilLlI

"Ecochimie"SRL 4 399.00 2650 buc + +

"Sanmedico"SRL 12 900,00

Lot 2.Апzб, sterilё din
polistirol, 1 mkl

"Ecochimie"SRL 2 284.00 5000 buc +

"Sanmedico"SRL 2 285,00 +

Lot 3.Anz1 sterilё din
polistirol, 10 mkl

"Ecochimie"SRL 3 157.00 7000 buc +

"Sanmedico"SRL 3 l77,00 +

Lot 4.Container steril
репtrч colectarea
mаsеlоr fecale cu
lingurita, сарас filetat,
cu etichetЁ

"Sanmedico"SRL 6 105,00 З300 buc +

Lot S.Container steril
din polipropilen cu
сарас, 100-120 ml

"Ecochimie"SRL l l 082,50 7l50 Ьuс
"Sanmedico"SRL 16 37з,50 +

Lot 6.Container
din polipropilen
сарас, l70-200 ml

steril
cu

Nici о оfеrtб

Lot 7.Cutii Petri de
polistirol sterile, Й 90
пп, ventilat unic
(sinsle vented)

"Ecochimie"SRL 195 514,20 l l 0460 buc + +

"Sапrпеdico"SRL 204 з51
Lot 8.Cutii Petri de "GBG-MLD" SRL 2 450,00 250 buc + +

aJ



polistirol/din polistiren
cu trei orificii de
аеrisirе sterile, Й l40
х20 mm
[-ot 9.Criotuburi cu
mбrgеlе роrоаsе pentru
сопsеrчаrеа culturilor
rnicrobiologice (salben)

"GBG-MLD" SRL 6 300,00 2 buc + +

Lot l0.СriоtчЬчri cu
mбrgеlе poroase репtru
сопsеrчаrеа culturilor
m icrobiologice (чеrdе)

"GBG-MLD" SRL 6 300,00 2 buc + +

Lot 1 l.Criotuburi cu
mёrgеlе poroase pentru
сопsеrчаrеа culturilor
microbiologice
(аlЬаstrч)

"GBG-MLD" SRL 3 l50,00 1 buc + +

Lot 12.Eprubete
(tuburi)sterile cu сарас
etansat, 12 ml

"GBG-MLD" SRL 4 224.00 1600 buc + +

"Sanmedico"SRL 5 680

Lot l З.ЕрruЬеtе (tuburi)
sterile cu сарас etansat,
4,5 ml

"GBG-MLD" SRL 255,00 l 50 buc + +

Lot 14.ЕрruЬеtб РР, 15

ml, сарас filetat, bazб
conicб

LifeMed Grоuр SRL 2 5,75.10 l l00 bLrc + +

"GBG-MLD" SRL 2 640,00
"Ecochimie"SRL 4 1з6,00
"Sanmedico"SRL 6 270.00

Lot l5.ЕрrчЬеtё РР, 5

rnl. сарас filetat
Nici о оfеrtd

Lot l6,Eprubetб pentru
centrifugare,
sterili, сч сарас filetat
etansat. 50 ml

LifeMed Grоuр SRL 735,00 300 buc + +
"Ecochimie"SRL l 194,00
"Sanmedico"SRL 1 626,00

Lot 17.Eprubete РР
criogene 2 ml, сарас
ехtеrп

LifeMed Grоuр SRL ,7 
|99,40 3550 buc + +

"Ecochimie"SRL 7 200,00

Lot 1 8 . Extractor/colector
pentru sputei, lavaj
bronhoalveolar (stiiпya)

Nici о оfеrtё

Lot 19.Genbag
(pungi/plicuri

апаеrоЬi

amestec reducбtor
dispozitive
inchidere)

сu

9i
de

"MEDICLIM" Ам 20 l06,10 l0 buc + +

Lot 2O.Lamele (glass
coverslips) репtrч
microscopie

"GBG-MLD" SRL 126,49 l9 buc + +

LifeMed Grоuр SRL l26.50
"Ecochimie"SRL 1з6,99
"Sanmedico"SRL 88з,50

Lot2l.Parasep Nici о oferta
Lot 22.Pungi sterile tip
stomacher сч filtru
lateral pentru
omogenizare

"GBG-MLD" SR[- з4 869,20 3580 buc + +

Lot 23.Раrа de саuсiчс
mica

"Ecochimie"SRL 920,00 40 Ьuс + +

Lot 24.Раrа de cauciuc "Ecochimie"SRL 1 7,75.82 51 buc + +
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miilocie
Lot 25.Pipeta sterilб in
ambalaj individual, 1 ml

LifeМed Grоuр SRL 11 545,95 9550 buc + +

"Sanmedico"SRL 2з з97,50
Lot 26.Pipeta sterilй in
ambalai individual. 2 ml

LifeMed Grоuр SRL 1-1 06з,75 9350 buc + +

"Sanmedico"SRL 24 777,50
Lot 27.Pipeta sterilй in
ambalai individual. 5 ml

LifeMed Grоuр SRL 19 189,00 7750 buc + +

"Sanmedico"SRL з8 з62,50
Lot 28.Pipeta stегilй iп
ambalaj individual, 10
ml:

LifeMed Group SRL 41 421,88 l3750 buc + +

"Sanmedico"SRL 85 9з7,50

Lot 29.Pipete Pasteur
sterile de transfer
polipropilen.3.5 ml

"GBG-MLD" SRL 8 9l 0,00 8l00 btlc +

Lot 30.Seringi medicale
sterile de unica folosinta
2ml

DITA ESTFARM
S.R.L

74,7,00 l070 buc + +

"Ecocltinlie"S RL 750.00
Lot З 1. Seringi
medicale sterile de
unica folosinta 5ml

DITA ESTFARM
S,R.L

99.00 l 30 buc + +

"Ecochimie"SRL l00.00
Lot З2. Seringi
medicale sterile de
uпiса folosinta 1Oml

"Ecochimie"SRL l33.99 120 buc + +

DITA ESTFARM
S.R.L

l34,00

Lot ЗЗ, Таmроп de
lemn steril in ambalaj
individual

"Ecochimie"SRL 62 685,00 99500 buc +

"Sanmedico"SRL 78 605,00 +

Lot 34. Tampon steril
de masй plasticй in
ambala| individual

[.itЪМеd GrоLlр SRL 3 890.50 6200 buc + +

"Ecochimie"SRL 3 900,00
"Sanmedico"SRL l б 740,00

Lot З5. Таmроп de
mаsё plastica in
ерrчЬеtа din polisterol
сч eticheta steril (Swab
Stick, Plastic with Tube,
Individual Packins)

"Ecochimie"SRL 24 062,40 216 buc + +

"Sanmedico"SRL 34 020,00

Lot З6. Таmроапе de
lemn nazo-faringiene,
de unica folosinta,
nesterile

"Ecochimie"SRL 378,00 6 buc +

Lot З7. Spatule sterile,
din lemn,in ambalaj
individual

DITA ESTFARM
S.R.L

53 8,00 1 800 buc

"Ecochimie"SRL 540,00
"GBG-MLD" SRL l 062,00 + +

"Sanmedico"SRL 2 250.00
Lot З8. Stativ репtru
ерruЬеtе centrifuga din
plastic 50 ml

"Ecoclrimie"SRL 5 8,78 1 buc + +

Lot З9.Stаtiч pentru
eprubete cu diametrul
eprubetei de 20 пп,
din plastic cu 20
gоdечri

"Ecochimie"SRL ,lзз,26 22buc + +

Lot 40.Stativ pentru
eprubete cu diametrul
срruЬеtеi de 20 пп,
din plastic сu 10

"Ecochimie"SRL 466,60 20 Ьuс + +
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url
Lot 4l .Stativ репtru
ерruЬеtе tip Eppendorf,
din plastic cu 96
godeuri . сu coDac

LifeMed Grоuр SRL 3 87,00 12 Ьuс + +

Lot 42.Stativ pentru
eprubete PCR (volum
0,2ml) , din plastic сu
9б godeuri , сч сорас

Nici о оfеrtб

Lot 43.Suport pentru
dozatoare (pipete)
automate monocanale
universale (la 5 pipete)

"Ecochimie"SRL 1 982,00 7 buc + +

LifeMed Grоuр SRL 1 98з,00

Lot 44.Stativ репtrч
ерruЬеtе PCR (volum
0,2ml) , din plastic сч
96 godeuri , cu сорас
rесе

"GBG-MLD" SRL 1 230,00 1 buc + +

Lot 45.Virfuri
universale nesterile,
l000-10000 mkl

Nici о ofertё

Lot 46.Nichrome Loop-
D-1; (LA021-
l0xl ONO)

"Sanmedico"SRL 975,00 65 buc +

Lot 47.Nichrome Loop-
D-2; (LA020-5xlONO)

"Sanmedico"SRL 79з,50 69 buc + +

Lot 48.Nichrome Loop-
D-4; (LA019-5xIONO)

"Sanmedico"SRL 4l4,00 36 buc + +

Lot 49.Suport de tiji cu
mАпеr rezistent la
cildur1 (Metal Loops
Holder; LA040-
lx8NO)

"Ecochimie"SRL 199,|2 4 buc + +

"Sanmedico"SRL 206,00

Lot 5O.Rigla pentru
misurаrеа zопеlоr
sensibilitйlii la
antimicrobiene

"Sanmedico"SRL 770,00 1l Ьuс + +

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdiса prelul oferteifiпale
(Iп/оrmа|iа рriуiпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specifica|iile tеhпiсе" ,

se уа сопsеmпа рriп: ,,+ " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlui апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Data solicitirii Operatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

11.0,1.2022 "Ecochimie"SRL репtrч ечаlчаrеа ofertelor соrесtб iп
cadrul achiziliei пr. 21058448 sunt
1-1есеsаге dovezele suplimentare
pentru verifi саrеа./сопfi rmаrеа
datelor prezentate qi апumе:
Extrasul din catalogul

producatorului cu dеsсriеrеа
produsului рrорus ginumirul dupб
catalogul, рrесum gi denumirea

15.07.2022
Am primit rйspunsul solicitat.
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completa producatorului (9i dacй
posibil saitul oficial producatorului):

-Lotul З5 - Modelul articolului пr.

GЕ-З, рrоduсаtоr - ZRMI Со. Ltd.,
China
-Lotul 38 - Modelul articolului пr.
079.01.006В GЕ-3, producator -
Isolab, Gеrmапiа
-Lotul 43 - Modelul aticolului пr.

2l06, producator - Biologix, China
-Lotul 49 - Modelul articolului пr.
3000l, producator - ZRMI Со. Ltd,,
China 3000l

9. Ofertan{ii respinqi/descalificali:

rului economic
"Ecochimie"SRL

"Sanmedico"SRL

Motivul respingerii/descalifi сirii

Preturile ofertei agentului economic depйqesc bugetul autoritalii contractante, stabilit 9i
documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie publicё pentru urmйtоаrеlе loturi:
Lot 2.Anzi sterili din polistirol, 1 mН: valoarea estimatё este iп sumё de l500,00
ofertantul "Ecochimie"SRL а propus рrеlul de 2284,00 сееа се rерrеziпtа cu 52О/о mai lnult
decit valoarea esti mati.
Lot 3.Апzi sterili din polistirol, 10 mН: чаlоаrеа estimatё este in sumё de 2100,00
ofertantul "Ecochimie"SRl а propus pre{ul de 3157,00 сееа се reprezinta cu 50% mai mult
decit чаlоаrеа estimat6.
Lot S.Container steril din polipropilen cu сарас, 100-120 ml: чаIоаrеа estimata este iп

sumё de 8580,00 ofertantul "Ecochimie"SRl а propus рrе{ul de 1l082,50, сееа се
rерrеziпtа cu 30% mai muIt decAt чаlоаrеа estimate, "Ecochimie"SRL а propus сопtаiпег
din propilen cu сарас rо;ч 120 mlconfec{ionat in condi{iiaseptice,саrе пu corespund
specifi calie i solicitate (Modelul пr.25 032,рrоduсбtоr FL Medical,Ital ia).
Lot 33. Таmроп de lеmп steril in ambalaj individual: чаlоаrеа estimatб este in sumё
de19900,00 ofertantul "Ecochimie"SRl а рrорus pre{ul de 62685,00, сееа се rерrеziпtа ctt

215 % mai mult decбt valoarea estimate.
Lot 3б. Таmроапе de lemn nazo-faringiene, de чпiса folosinta, nesterile: чаlоаrеа
estimatб este in sчmб de 60,00 ofertantul "Ecochimie"SRL а рrорus рrе{ul de З78,00, сееа

се reprezinta сu 530 О/о mai mult decAt чаlоаrеа estimate.
Lot 37. Spatule sterile, din lemn,in ambalaj individual, пu este anexati specifica{ia
Loturile 2,5,33,36,37 in temeiul art. '71, alin. l , lit. d) al Legii пr. l3 1 din 03.07.20l 5

privind achiziliile publice, dep69e9te cu З0% чаlоаrеа estimatё а achiziliei, calculatб
сопfоrm
Preturile ofeпei agentului economic depёqesc bugetul autoritatii contractante, stabilit 9i
documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie publicё pentru urmёtоаrеlе loturi:
Lоt2.Апzd sterili din polistirol, 1 mН: чаlоаrеа estimatё este in sчmё de l500,00
ofertantul "Sanmedico"SRl а propus pretul de 2285,00 сееа се reprezinta cu 5ЗYо mai mult
decAt чаlоаrеа estimat6.
Lot 3.Апzй sterilй din polistirol, 10 mkl: чаlоаrеа estimatё este in sumё de 2l00,00
oferlantul "Sanmedico"SRL а рrорus рrеlul de З177,00 сееа се reprezinta cu 52О/о mai mult
decAt чаlоаrеа estimatб. Lot 4.Container steril репtru colectarea mаsеlоr fecale сu
lingurita, сарас filetat, сu eticheti: valoarea estimatб este in sumб de З960,00 ofertantul
"Sanmedico"SRl а рrорus pretul de 6105,00 сееа се rерrеziпtа сu 54 О/о mai mult decAt

valoarea estimatй.
Lot S.Container steril din polipropilen cu сарас, 100-120 ml: valoarea estimatй este iп
sumб de 8580,00 оfеrtапtul " "Sanmedico"SRL а рrорus рrе{ul de lб 373,50 сееа се

reprezinta cu 90% mai mult decбt чаlоаrеа estimate.
Lot 33. Таmроп de lеmп steril iп ambalaj individual: чаlоаrеа estimatй este iп sum5
del ofertantul "Sanmedico"SRL а ul de 78 605,00 сееа се



cu 295 Yо mаi mult decit чаlоаrеа estimate.
Lot 46.Nichrome Loop-D-l; (LA021-1OxlONO): valoarea estimatб este in sumй de
390,00 ofertantul "Sanmedico"SRl а propus рrе{ul de 975,00 сееа се reprezinta сч l50 %
mai mult decAt valoarea estimate.

"GBG-MLD,, SRL Рrеturilе ofertei agentului economic depй;esc bugetul autoritalii contractante, stabilit 9i
documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie publicё pentru urmitоаrеlе loturi:
Lot 29.Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml: valoarea estimatй este in
sumd de 3240,00 оfеrtапtul "GBG-MLD" SRL а рrорus рrе{ul de 8910,00 сееа се
rерrеziпtа cu 1'75Yо mai mu|t decAt чаlоаrеа estimati.

DITA ESTFARM
S.R.L

Operatorul economic s-a descalificat la Lotul37, " Spatule sterile, din lemn,in ambalaj
individual deoarece specificaliile tehnice prezentate de ofertant nu соrеsрчпd cerinlelor
autoritalii contractante.
Conform art.69 alin.6, lit. а), al Legii пr. 1З1 din 0З.07.20l5 privind achiziliile publice:
,,ofeftantul пu indepline;te cerinlele de calificare qi seleclie".

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot п
репtrч mai multe loturi счmulаtе п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scйzut tr

costul cel mai scizut п
Cel mai bun raport calitate-prel tr

Cel mai bun raport calitate-cost tr

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa peпtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sаu cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul caIculat
Denumirea ratorului economic l Total

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum rе factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаIчйrii ofertelor
Modificйrile operate

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:



Denumirea lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Рrе{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusir,
тчА)

Lot l.Anza sterilё din
polisterol in fогmа de "L"

"Ecochimie"SRL 2650 buc 1660,00 4399,00 5278,80

Lot 7.Cutii Petri de
polistirol stегilе, О 90 mm,
ventilat unic (single
vented)

"Ecochimie"SRL l l0460 buc 1,,l,| 195514,20 2з461,7,04

Lot 8.Cutii Реtri de
polistirol/din polistiren cu
trei orificii de аеrisirе
sterile. о t+0 х20 mm

"GBG-MLD" SRL 250 buc 9,80 2450,00 2940,00

Lot 9.СriоtuЬuri сu
mйrgеlе роrоаsе pentru
сопsеrчаrеа сulturilоr
microbiologice (яаlЬеп)

"GBG-MLD" SRL 2 buc 3 l50.00 бз00,00 7560,00

Lot 10.Criotuburicu
mёrgеlе poroase репtru
сопsеrчаrеа сultчrilоr
microbiolosice (verde)

"GBG_MLD" SRL 2 buc з l50,00 бз00,00 7560,00

Lot 11.Criotuburi cu
mйrgеlе poroase pentru
сопsеrчаrеа culturilor
microbiologice (albastru)

"GBG-MLD" SRL l buc 3 150,00 з 150,00 з780,00

Lot 1 2,Eprubete (tuburi)
sterile cu сарас etansat, l2
ml

"GBG-MLD" SRL l 600 buc 2,64 4224,00 5068,80

Lot lЗ.ЕрruЬеtе (tuburi)
sterile cu сарас etansat, 4,5
m1

"GBG_MLD" SRL l 50 buc 1,70 255,00 306,00

Lot l4.Eprubetё РР, 15 ml,
сарас filetat. bazё сопiсй

LifeMed Grоuр SRL l l00 Ьuс 2,40 2640,00 з l68,00

Lot l6.ЕрruЬеtё репtrч
сепtrifugаrе,
sterilб, cu сарас filetat
etangat, 50 ml

LifeMed Grоuр SRL З00 buc 2,45 735,00 882,00

Lot 17.Eprubete РР
сriоgепе 2 ml, сарас
ехtеrп

LifeMed Group SRL 3550 buc 2,50 8875,00 10650,00

Lot l9.Genbag anaerobi
(pungi/plicuri cu amestec
rеduсёtоr gi dispozitive de
inchidere)

"MEDICLIM" Ам l0 buc 201 0,б 1 20 l 06,1 0 24127,з2

Lot 2O.Lamele (glass
coverslips) pentru
microscopie

"GBG-MLD" SRL 19 buc з0,00 570,00 684.00

Lot 22.Pungi sterile tip
stomacher сu filtru lateral
pentnr оmоgепizаrе

"GBG-MLD" SRL 3580 buc 9,74 з4869,20 41 843,04

Lot 23.Раrа de сачсiчс
mica

"Ecochimie"SRL 40 buc 2з.00 920,00 l l04,00

Lot 24.Раrа de cauciuc
miilocie

"Ecochimie"SRL 5l buc з4,82 1,175,82 2lз0,98

Lot 25.Pipeta sterilё in
ambalai individual, l ml

LifeMed Grоuр SRL 9550 buc 1,20 1 l545,95 l 3855, l 4

Lot 2б.Рiреtа sterila in
ambalaj individual, 2 ml

LifeMed Group SRL 9350 buc 1,82 l 7063.75 204,76,50
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Lot 27.Pipeta stеrilё in
ambalaj individual, 5 ml

LifeMed Group SRL 7750 buc 2,4,7 19l 89,00 2з026,80

Lot 28.Pipeta sterilё in
ambalai individual, l0 ml:

LifeMed Grоuр SRL l З750 buc 3,01 4142l ,88 49,706,25

Lot 30.Seringi medicale
sterile de unica folosinta
2ml

DITA ESTFARM
S.R.L

l070 Ьuс 0,88 94,7,,70 102з,56

Lot 31. Seringi medicale
sterile de unica folosinta
5ml

DITA ESTFARM
S.R.L

130 buc 1,16 l51,68 16з,81

Lot 32. Seringi medicale
sterile de unica folosinta
lOml

"Ecochimie"SRL l 20 buc 1,2| 145,20 156,82

Lot 34. Таmроп steril de
mаsё plasticй in ambalaj
individual

LifeMed Grоuр SRL 6200 buc 0,75 4650,00 5022,00

Lot 35. Таmроп de mаsй
plasticй in ерruЬеtа din
polisterol cu eticheta steril
(Swab Stick, Plastic with
Tube, lndividual Packins)

"Ecochimie"SRL 216 buc l 1 1,40 24062,40 28874,88

Lot 37. Spatule sterile, din
lemn,in ambalai individual

"GBG-MLD" SRL l 800 Ьuс 0,59 1062,00 1274,40

Lot 38. Stativ репtrч
ерruЬеtе centrifuga din
plastic 50 ml

"Ecochimie"SRL 1 buc 58,78 5 8,78 ,70,54

Lot 39.Stativ pentru
eprubete сu diametrul
eprubetei de 20 mm, din
olastic сu 20 sоdечгi

"Ecochimie"SRL 22buc 5э,ээ ,7зз,26
879,91

Lot 40.Stativ pentru
ерruЬеtе cu diametrul
eprubetei de 20 mm, din
plastic сч l0 sоdеuri

"Ecochimie"SRL 20 buc 2з,зз 466,60 559,92

Lot 4l.Stativ pentru
ерrчЬеtе tip Еррепdоrf,
din plastic cu 96 godeuri ,

cu соDас

LifeMed Group SRL l2 Ьuс з2,25 387,00 464,40

Lot 43.Suport репtrч
dozatoare (pipete)
automate monocanale
uпiчеrsаlе (la 5 pipete)

"Ecochimie"SRL 7 buc 294.80 2063,60 24,16,з2

Lot 44.Stativ pentru
ерruЬеtе PCR (volum
0,2ml) , din plastic cu 96
gоdеuгi , сu сорас rесе

"GBG-MLD" SRL l buc 12з0,00 l230,00 l476,00

Lot 47.NichTome Loop-D-
2; (LA020-5xlONO)

"Sanmedico"SRL 69 buc 11,50 79з,50 952,20

Lot 48.NichTome Loop-D-
4; (LAOl9-5xlONO)

"Sanmedico"SRL 36 buc l 1,50 414,00 49б,80

Lot 49.Suport de tijё cu
mбпеr rezistent la сёldцrё
(Metal Loops Holder;
LA040-
lx8NO)

"Ecochimie"SRL 4 buc 49,,78 199,12 2з8.94

Lot 50.Rigli pentru
mбsчrаrеа zonelor
sensibilitilii la
antimicrobiene

"Sanmedico"SRL ll Ьuс 70,00 770,00 924,00

Anularea procedurii de achizilie public6:
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Loturile 2,З,4,5,29,ЗЗ,26,46 iп temeiul art.71, alin. 1,lit. d) al Legii пr. 131 din 0З.07,2015 privind
achiziliile publice, depёge9te cu 30% чаlоаrеа estimatё а achiziliei, calculatй сопfоrm prezentei legi".

Loturile 6,15,18,2|,42,45 iп temeiul art.7|, alin. 1, lit. а) al Legii пr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziliile publice "пч а fost depusё nici о оfеrtё".

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"Ecochimie"SRL
"Sanmedico"SRL
"GBG-MLD" SRL
"LifeMed Group" SRL
"MEDICLIM Ам " SRL
"DITA ESTFARM "S.R.L

19.07.2022 [se specificd SIД ЛSlР, е-mаil,fах,
po;td, etcJ

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп conformitate сu prevederile art. 3 ] al Legii пr, ] 31 diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziyiile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
mai miсй decAt pragurile prevйzute la аrt. 2 alin. (З)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului este
egalё sau mai mаrе decAt pragurile prevёzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din З iulie 2015 privind
achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau йх п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau йх п
П 1l zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсIusiч а tеrmепеlоr de aEteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

Iпtrерriп
dеrеа:

Сч
capital

autohton/
Сu

capital
mixt/asoc

iere/
Сч

capital
striiп

Nчmf,rчl
Ei data

contractuIui/
acordului-cadru

Cod СРY

vаlоаrеа ctlntractului

теrmеп tlc
valabilitate al
contractul tt i/
acordului-

catl ru
firй ТVА inclusiv

тчА

"ECoCHIMIE"S
RL

501
27.07.2022 зз 1 00000- l 2з0245,1,7 276278,12 з1.12.2022

"SANMEDICo"
SRL

50з
27.07.2022 33 l 00000- 1 1977,50 2з7з,00 зl,12,2022

"GBG-MLD" 502 27.07.2022 зз100000_1 60410,20 72492,24 з1.12.2022
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SRL

"LIFEMED
GROUP" SRL

506
27,07,2022 зз 1 00000-1 106507,58 12725I,09 з1.12.2022

"MEDICLIM
Ам " SRL

504
27.07.2022 33 1 00000- l 20 l 0б,1 0 24127,з2 з|.|2.2022

"DITA
ESTFARM
"S.R.L

505
27.07.2022 зз100000-1 845,63 9|з,25 з|.12.2022

18. Informa{ia privind achizi(ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica dаtй se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

,\tl fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi)? (DA/NU)

YaIoarea de achizi{ie cu ТVА din contract/ сопtrасtе а lotului/loturilor
;rentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdica|i suma сu ТVА)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

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

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| l
Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru iпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерftпсl cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice )l рrесum ;i сd iп cazul depuпerii coпtestaliilor Eilsau
rесерliопdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе;i sоlu|iопаtе.

Prin prezeпta dare de sеаmd, grupal de luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de ochizi|ie,fapt репtru care роаrtй rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

|Щ"У"rul 
grupului de lucru

(Numе, Рrепumе)

QX1,,i;;;;i;"]97i

|2

achizi{ii:

W



















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice n*
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 1 din 26.07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

-:+x+:i nnnfrqnfqnfe, Primaria LipnicttElt r:--i
Localitate

1007601008111IDNO
MD-7126 s.Lipnic r-l Ocnila - -
C,7164000

Adres.a
Nrrt"Ir de telefon

n rim ari al ipnik(D,ramb I e r. ruNum[r de fax
E' *-il ^finiql

Cuqnir Ion, 027164000
primari alipnik(@ramb ler. ru

Adresa de internet

m*ct 
(nume, Prenunte, telefon'

fiput p.o.edurii de atribuire aplicate +oCei"t.u of.tt.lor de preluri nlicitalie deschisd

rAltele: [Indica{iJ
Nr:

Lr."atlde t'epatalie a drumurilor din macadam

com.l-ipnic
45200000-9 __

Procedura de acnvrTre Yryer^rd (uuly Lq

@"tului de achizi{ie/
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

r'^,r r-D\,r

NI21058880 -=----
finf.-ut rcttiritii. md/ro/public/tender/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 65 5 8 877 29497

Exnunerea motivului/temeiului prlvlno
ategerea procedurii de atribuire (in cazul

y::l;;,'oi'i' *:"*'' ""' "
ffi $e va indica:'din cadrul

o"rri"t",t Kuvernamental
ww\.mtender.,gt\,@

ffiif ii n'hrice,rtirir^t^

P"o..dura a fost inctusn in planul de

achizifii publice a autoriti{ii contractante

*rDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii pub[ce publlcat:

Data:

!4't _-='--.---#
EA.ota-cua* oSitt.* dinamic de achizilie
nLicitatie electromcd nCatalog electro

Anunf de inten{ie publicat in tsAY (d:,upa caz)

Tehtt.t St t"tt*mente specifice de atribuire
tdrrrrt ca'z)

Sur* d.-fi*t 1u."

Valoarea estimat[ (ei' Jdra'l /A)

+nBuget de stat; atsuget uNAvr; nlJugel u1\nD
nsurse exteme; lAlte surse: Ilndlcalil -?n60sq ??

1



3. Clarificdri privind documenta(ia de atribuire:
(se va completa in cazul tn care uu fost solicitate c:lurificiiri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa fn cazul in care au.fost operate modfficari)

5' PAni la termenul-limiti (data 
-08.07.2022-, ora-13-:-00-), au depus oferta 4 ofertanti:

6' Informafii privind ofertele clepuse.si documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate decdtre operatorii economici :

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a soticiHrii de
clarificare
pxlrunerea succln lql
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
PubtiCate in BAP/alt. mijlou..fn" O.
informare (dupd caz)

thdtcali sursa utilizatd ;i data publicdriil

llno{ittrli numdrul de zile II ermen-Iimit5 de depunere ;i deschidere a
ofertelor prelungit (dupa caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. DA UrUmun urrcenlffiu.i
SRL Primatera.-ro$ 

-
SA Drumuri Edinet

003604005869 Russu Ion
2. 014602001 051 Yg.hgrg]_qh! Io!_

Brenister Dumitru
Borosan Artur

3. 006602011124
4. 003604013877

Denumirea oDe ratorului economicuenumtre document I SA Drumuri 
II Briceni I

va consmna prfn: p

SRL Drumnord-
Construct

SRL Primaterax-
nord

[- sA Drumfi-
I Edinel __

(se
tele ce constituie
rezentat, neurezen

oferta
tat. nu cnrp.cnttm/Je

Propunerea tehnicd Prezentat c.invizibil c.invizibil c.invizibil
Propunerea financiard Prezentat c.lnv zibil c.invizibil c.invizibil
DUAE ___Ifg4enlat

Docu
va consmna orin; r

mente de calificar
rezentat, neprezen

c.invizibil c invizih !-Garanlia pentru oferta
(dupd caz)

"e

tat, nu coresLSe unde
\-trr urru (}€ rmeglsffarg Yrezentat NV zibil c NV zib II c.invizibil
Licenta de activitate Prezentat NV zibil NV Z bil c.invizibilFormular inform.ofert Prczentat nvizibil NV 21b11 c.mv zrbil
Declar. priv personal Prezentat NV zlbil c.invizibil c.rnv zibil
Declar. priv dotarea Prez.entat nv zibil nvizibil c.invizibil
Certif. lipsa datorii Prezentat NV Z bil c nvizib ctn tn1 |

Raport financiar Prezentat nvtz bil c nvizib c.invizibilAviz Insp.Stat Constr Prezentat c.invizibil c.invizibil c.lnv zibll
2



Declar.valab il. ofertei Prezentat 1nv zib c NV zlb I c.invizibil
Declar.lista luudri Prezentat c.mv zib I nv zlb c.invizibil

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului :

-

Denumirea
operatorului

economic

'Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
;i unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

. tChnice

Lucrdri de
reparalie a
drumurilor
din
macadam
com.Lipnic

SA Drumuri Briceni 540000,1 1 -t- +

SRL Drumnord-
Construct

574981,00 c.invizibil c.invizibil

SRL Primaterax-
nord

658960,28 c.invizibil c.invizibil

SA Drumuri Edinet 835152,10 c.invizibil c.invizibil
Lot n Operator economic I

Operator economic n

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

de atribuire ;i se va consemna prin; prezentut, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ttl ofertei finale
(Informalia privind "CorespuntJerea cu cerinlele de caliJicare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,-l " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" it't cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

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

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului eiononqiq

12.07.2022 SA Drumuri Briceni Justificarea pre{ului
scizut

Operatorul economic susfine cI
de{inerea utilaj elor moderne
proprii, califi carea personalului
asiguri un sinecost h-ut redus
qi o productivitate a muncii
sporiti qi permite minimizarea
cheltuielilor pentru executarea
lucririlor din oferti.

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

Denumirea operatorului economic Nlotivul respingerii/descalifi cdrii
SRL Drumnord-Construct Pret maiorat
SRL Primaterax-nord Pret maiorat
SA Drumuri Edinet Pret maiorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: '



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n +
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre{ n
Cel mai bun raPort calitate-cost t:

(in cazul tn care tn cadrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor
'indica 

toate criteriile de atiibuire ctplicate qi denumirea loturilor aferente)

L2. Informa{ia privind factorii cle evaluare aplicali:

(se va completa pentru loturile cqre aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitale-pretr

sau cel mai bun raport calituta-cost)

-_:'_.-
Factorii de evaluare

Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Modificlrile operate -- I

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

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

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

ffii

Punctajul calculatValoarea din oferti
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea rului economic n

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofertelor

Pre{ul unitar 
I

(fnrI TVA)

540000,11

Preful total
(f[rn TVA)

540000,11

Preful total
(inclusiv
TVA)

648000,13

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

.economrc

Cantitate Ei
unitate de
mlsur[

Lucriri de
repara{ie a
drumurilor
din macadam
com.Lipnic

SA Drumuri
Briceni

economic
Data transmi{erii Modalitatea de transmitere



SA Drumuri Briceni
14.07.2022SRL Drumnord-Construct
14.07.2022SRL Primaterax-nord
14,07.2022SA Drumuri Edi

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

Iucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformita.te cu prevederile art' 3l at Legii nr' I3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(serectari termenur de a;teptare respectat. Carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliite publice, inclusiv a termenelor cle a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULjI IV Capitolul I (calcularea Termenului)-at Codului Civil at Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizilii
verzi)?

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dqtd s-e Somnleteazd 
doar in

cazul in care la proceduru cle achizilie publicit iufost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
+A 6 rilel"cutul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax nffiea estimatd a contractului

este mai micd dec6t pragurile prevdzttelaart'2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

rivind achiziliile Publice

J |l rili'i""*ul netransmiterii comunicdrii
in miiloace electronice Ei/sau lax n-lT"l"""t"ltransmiteriicomunicdriiprin

miiloace electronice ;i/sau fax nffiea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdiutelaart.2 alin. (3) al Legii-nr' 131 din
j i.rti.2015 privind achiziliile publice

n 16 tile in cazul netransmiterii comuntcint
n miiloace electronice qi/sau fax r

Valoarea contractului

Termen de
vatabititate at

contiactului/acord
ului-cadru

Denumirea
operatorulu

""onlo.i" .

intrey;ln0er

Cu chPita-l
autohton/
Cu capital

mixtlasoiier
CI

Cu capital
stiiin

Numirul
qi data

contractul
ui/

acordului-l
cadru: ,

Cod CPV "ffi *

SA
DRUM

URI
BRICE

NI

autohton 21t
1

26.0
7.

2022

4s2000
00-9

540000
,i 1

648000
1a

,lJ
30.12.2022

(DA/NU)



\
\

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluiAoturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate 0ei NP): .,-. . .

(indicati suma cu TVA)

prin prezenta dare cre seamd, grupur de rucru crecrard cd termenur cre aEteptare penlru incheierea

contractului/contractelor indicate ujbst respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art' 32 ulin' (3) al Legii nr'

131 din 3 iurie 2015 privind achizi|iile publice ), precum Ei cd ti cazur depunerii contesta(iilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare,iceastea aufost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dure de seamd, grupul de rucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

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

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
,/, r zt4 -L-tztZ <.",4 z-- U aAL'

Q'lume, Prenume)

w
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Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice tr
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 8 Din 28 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:
Denumirea autoritl{ii contractante Serviciul Special pentru Influen(e Active

alupra Proceselor Hidrometeorologice
Localitate Mun. Chiqindu
IDNO 1003600094438
Adresa MD-2043, mun. Chigindu, str. Grenoble 193
Numlr de telefon 022 403-416
Num5r de fax 022 769-s35
E-mail anti camera(E anti grindina. md
Adresa de internet http : I I anti gri nd i na. m d/
Persoana de contact(nume, prenume, telefon,
e-mail)

Vasile Aghenie, 022 403-466;
anticamera@antigrindina. md

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea efertelor de preturi nLicitalie

deschis[ nAltele: ilndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifiet
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri I
Obiectul achizitiei Materiale de constructie Si articole conexe
Cod CPV 44100000-l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md-l

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 65726433 467 3
Link-ul:
https://achi zitii.mdho lpublic/tend er l2I 0 59 657 I
Data publicdrii: 08 iulie 2022

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

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

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice
pub I i c at : http : I I anti grind i na. md/achi z iti i. html

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data: 17 ianuarie2022
Link-ul: https://achizitii.mdlrolpublic/tender/
202201s$ll

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronici nCatalog electronic

Sursa de finan(are oBuget de stat
Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA)

418500 lei



Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Bxpunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

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

5. PflnI Ia termenul-limitl (data 18 iulie 2022,ora_10:00), au fost depuse 6 oferte :

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

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

[Indicafi surso utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorilor economici IDNO Asocia{ii/
administratorii

,,GHIOCEL" S.R.L. 1003609005370 Vasile Zshirvaci
,,VERMILION"SRL 1003608004343 Bolgari Andrei
,, sovERANG" SRL 1002600008533 Savcenco Serghei
,rArta Zidaruluit'SRL l 008605005403 Ruslan Negru
,,I. I. "Caliga Valeriu" 1003609006702 Caliea Vereiliu
,, DELTA FORTA SECURITATE" SRL 10046000343 l4 Vasile Cernobrovciuc

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,,GHIOCEL"
S.R.L.

,,vERMILION
" SRL SOVERANG

" SRL

,rArta
Zidarului"SR

L
,,i. r. "cariga

Valeriu"
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prln: prezentat, neprezenlat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat Date

protejate tn
sistem

Date
protejate in

sistem

prezentat Date
protejate tn

sistem
Propunerea
financiard prezentat prezentat prezentat prezentat prezentot
DUAE

prezentat prezentat
Date

protejate tn
sistem

prezentat
Date

protejate tn
sistem

Garanlia pentru
ofertd
(dupd caz)

Documente de calificare
Se va conse.mna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Certificat de
inregistrare /
Declaralia de

prezentat prezentat
Date

protejate tn
sistem

prezentat
Date

protejate tn
sistem

2



inregistrare a
intreprinderii
Extrasul din
Registrul de stat prezentat

Date
protejate tn

sistem

Date
protejote tn

sistem
prezentat

Date
protejate tn

sistem
Certificat privind
lipsa sau existenla
restanlelor fafd de
bugetul public
nafional

prezentat
Date

protejate tn
sistem

Date
protejate tn

sistem
prezentat

Date
protejate tn

sistem

Certificat de
conformitate ce
confirmd calitatea
bunurilor - confirmat
prin iscdliturd gi
gtampila
participantului

prezentat
Date

protejate tn
sistem

Date
protejate tn

sistem
prezentat

Date
protejate tn

sistem

Declaralia privind
confirmarea
identitdfii
beneficiarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora in situafia
condamnirii pentru
participarea la
activitA(i ale unei
organizalii sau
grupdri criminale,
pentru corupfie,
fraudd qi/sau spdlare
de bani, aprobatd prin
Ordinul Ministrului
Finanlelor nr. 145 din
24 noiembrie2020

prezentat
Date

protejate tn
sistem

Date
protejate in

sistem
prezentat

Date
protejate in

sistem

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu
cerinlele din documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu
corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinyelotr de
calfficare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1

Materiale de
construc(ie qi

articole
conexe pentru

sediul
Serviciului

Special.

,,GHIOCEL" S.R.L. 229999,00 lbuc. + +
,,VERMILION"SRL 224998,00 I buc. + +
,, SOVERANG" SRL 225000,00 lbuc. + +
,,Arta Zidarului"SRL 222500,00 lbuc. + +
,,i. I. "Caliga Valeriu" 233700,00 lbuc. + +

,, DELTA FORTA
SECURITATE" SRL 279884,66 lbuc. + +
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regiunea
Centru
Lot2.

Materiale de
construc{ie qi

articole
conexe pentru

sediul
Serviciului

Special,
regiunea

Nord

,,GHIOCEL" S.R.L. 169 000,00 lbuc. + +
,,VERMILION"SRL 167 300,00 lbuc. + +
,, SOVERANG" SRL 220104,00 lbuc. + +
,,Arta Zidarului"SRL 167 310,00 lbuc. + +
,,i. I. "Caliga Valeriu" 179 000,00 I buc. + +

,, DELTA FORTA
SECURITATE" SRL 218 085,18 lbuc. + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespundereo cu cerinlele de cali/icare" Si "Corespunderea cu
specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-,' tn cazul
necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingeriildescalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut o
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost u

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

l2.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se-va completa pentru loturile cqre aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport
calitate-pre1 sau cel mai bun raport calitate-cost)

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

loturi:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rlspunsului
operatorului economic



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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(se vo completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
intemeiul art.7l alin. I lit B.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
masura

Preful
unitar

(fIri TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotl
,rMateriale

de
construc{ie
qi articole

conexe
pentru
sediul

Serviciului
Special,
regiunea
Centru",

,rArta
Zidarului"SRL lbuc. 222500,00

lei 222500,00 267000,00
lei

Lotul2
,rMateriale

de
construcfie
Ei articole

conexe
pentru
sediul

Serviciului
Special,
regiunea
Nord"

,oVERMILION"SRL lbuc. 167 300,00
lei 167 300,00 200760,001ei

Argumentare:



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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

,,GHIOCEL" S.R.L. 20 iulie2022 e-mail
,,VERMILION"SRL 20 iulie2022 e-mail
,, sovERANG" SRL 20 iulie2022 e-mail
,,Arta Zidarului"SRL 20 iulie2022 e-mail
,,I. I. "Caliga Valeriu" 20 iulie2022 e-mail
,, DELTA FORTA SECURITATE" SRL 20 iulie2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

de atribuire despre deciziile
cu prevederile art. 3l al Legii

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

A 6 zileincazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egal6 sau mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t3l
din 3 iulie 2015 privind achizisiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului
Civil al Republicii Moldova).

1 7. C ontra ctul de achizi[iel aco rdul-cad ru in ch eiat :

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

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
dere

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

erel
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului/aco
rdului-
cadru

,rArta Zidarului"SRL 64
28

iulie
2022

44 I 00000- I 222 500,00 267 000,00
lei

31
decembr
ie2022

,,VERMILION'SRL 65
28

iulie
2022

44 l 00000- l 167 300,00 200 760,00lei
3l

decembr
ie2022

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile

ffirI TVA incluSiv TVA
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Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cozurile prevdzute de art. 32 atin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice )t precum Ei cd in cazul depunerii
contestaliilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinare Ei
solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiziyii confirmd corectitudinea desfisurdrii
procedurii de achiTilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Vasilie Aghenie
(Nume, Prenume)

7

(achizi{ii verzi)?

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel o

Cel mai bun raport colitate-cost a
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 2 din 28.07.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Consiliul raional Drochia 
Localitate Or. Drochia 
IDNO 1007601011445 
Adresa Str. Independenței 15 
Număr de telefon 0252 2 20 58 
Număr de fax 0252 2 20 58 
E-mail oficial  cancelardroc@mail.ru  
Adresa de internet https://drochia.md/  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Galina Donci, 067733322,  

doniciga@mail.ru   

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 
Obiectul achiziției Întreținerea și reparaţia curentă a drumurilor 

locale raionul Drochia pentru anul 2022. 
Suplimentar  

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-1652767300718 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652767300718?tab=contract-notice 
Data publicării: 17.05.2022 

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

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://drochia.md/wp-
content/uploads/2022/06/img20220613_15232009.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 10 din 08.02.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/search/node  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  1 815 700,02 MDL 
 

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

Data solicitării clarificărilor  23 mai 2022, 09:00 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anexati va rugam formularul nr. 5 

mailto:cancelardroc@mail.ru
https://drochia.md/
mailto:doniciga@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718?tab=contract-notice
https://drochia.md/wp-content/uploads/2022/06/img20220613_15232009.pdf
https://drochia.md/wp-content/uploads/2022/06/img20220613_15232009.pdf
https://tender.gov.md/ro/search/node
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Expunerea succintă a răspunsului  Ce anume aveți în vedere? Care formular nr. 
5? conform Documentației stantart: Anunțul de 
atribuire este anexa nr. 5. În sistem este atașat 
Lista cantităților de lucrări. Pentru întrebări 
suplimentare apelați nr. : 0252 22 808 

Data transmiterii 23 mai 2022, 13:42 
Data solicitării clarificărilor  23 mai 2022, 15:06 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Catalogul de preturi dar sa fie fara preturi ca 

sa vedem resursele la fiecare pozitie. 
Expunerea succintă a răspunsului  Pentru întrebări ce țin de Catalogul de prețuri 

apelați nr. : 0252 22 808 
. 

Data transmiterii 23 mai 2022, 15:52 

Data solicitării clarificărilor  25 mai 2022, 13:03 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Plasatil pe achizitii ca sa vada toti ce resurse merg 

la fiecare pozitie in parte. 
Expunerea succintă a răspunsului  Resursele la orce pozitie dupa simbol vedeti in 

programa Winsmeta 2000. 
Data transmiterii 

25 mai 2022, 13:22 

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

Rezumatul modificărilor Urmare a clarificărilor depuse 
de către operatorii economici (3 
la numar) la procedura de 
achizitii publice,sistemul 
Mtender ,automat a modificat 
ora și data termenului limită atât 
pentru perioada depunerii 
clarificarilor ,cât și depunerii 
ofertelor. 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare  Mtender/ achiziții.md  
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit Cu 2 zile  (s-a modificat ora 

13:00 cu ora 16:42) 

5. Până la termenul-limită (data 02.06.2022, ora 16:42), au depus oferta 3 (trei) 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Administratorii 
1. Magistrala-Nord SRL, or. Drochia, str. Gudanov, 15 1011607000998 Ion Railean 
2. SC Primaterax-nord SRL, or. Rîșcani, str. Eternității, 3/9 1006602011124 DumitruBrenișter 
3 ÎPS ,,Corsag” SRL, r. Edineț, s. Parcova 1004600029396 Său Spiridon 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

SRL ,,Magistrala – 
Nord” 

SC ,,Primaterax – 
Nord” 

ÎPS ,,Corsag” 
SRL 

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

Propunerea financiară 
(Formularul ofertei) 

prezentat prezentat prezentat 
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Propunerea tehnică 
(Devizele locale aferente ofertei) 

nu corespunde  nu corespunde prezentat 

DUAE nu corespunde nu corespunde nu corespunde 
Garanția pentru ofertă 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 

Certificatul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier pentru lucrări conform listei 
cu cantitățile de lucrări si legitimația în domeniu. 

prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar pentru anul 2021 prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor: 
30 septembrie 

prezentat nu corespunde prezentat 

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

prezentat prezentat nu corespunde 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat 

Lista subcontractanților şi partea/părţile  
din contract care sunt îndeplinite de aceştia 

prezentat prezentat prezentat 

Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 

prezentat prezentat prezentat 

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ţara în care este stabilit 

prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea accesului la personal/ un 
organism tehnic de specialitate, care să 
garanteze asigurarea unui control calităţii 
Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la 
laboratoare de încercări şi teste a 
materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura şi specificul 
lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat al Sistemului de Management de calități  
9001 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat al Sistemului de Management de mediu 
14001 

prezentat prezentat prezentat 

Manualul Calității prezentat prezentat prezentat 
Lichiditate generală (active circulante /datorii 
curente)               minim 100% 

prezentat prezentat prezentat 

Cazier judiciar prezentat prezentat prezentat 
Recomandări de la alți beneficiari pentru 
demonstarea lucrărilor similare executate 

prezentat prezentat prezentat 

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani 
Cel puțin 60% din valoarea viitorului contract.  

prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 
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Întreținerea și 
reparaţia curentă a 
drumurilor locale 
raionul Drochia 
pentru anul 2022 
Suplimentar  

SRL 
,,Magistrala – 
Nord”, or. 
Drochia 

1 546 
424,90 MDL 

 +/- +/- 

SC 
,,Primaterax – 
Nord”, or. 
Rîșcani 

1 589 
257,26 MDL 

+/- +/- 

ÎPS ,,Corsag” 
SRL, r. 
Edineț 

1 659 
497,85 MDL 

+/- + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
Scrisoare 
nr. 371 
din 
07.06.22 

SRL ,,Magistrala – 
Nord”,  

or. Drochia 

  Prin prezenta, Vă informăm, că în urma concursului prin procedura de 
achiziție  COP Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1652767300718 privind 
achiziţionarea lucrărilor Întreținerea și reparaţia curentă a 
drumurilor locale, raionul Drochia pentru anul 2022. Suplimentar 
Cod CPV: 45200000-9 din data de 02.06.2022, grupul de lucru a 
analizat oferta Dvs  şi ca urmare solicităm respectuos următoarele 
concretizări/clarificări: 
 

  În  DUAE: pozițiile  4C.8-4C.9 ați indicat anii 2018-2020, 
dar este necesar de arătat anii 2019-2021; 

 
 În   Devizele locale aferente ofertei, propuse de catre Dvs 

calculul referitor la stabilirea salariului mediu pe oră al 
muncitorului-constructor este de 38,78 lei/oră pe 
întreprindere, însă conform punctului B.3.1.din 
Amendamentul CPL 01.02.2012 /A2/:2022 aprobat și pus în 
aplicare prin ordinul Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltarii Regionale nr.14 din 10.02.2022 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova 2022, nr 45-52,art 160), cu 
aplicare din 18.02.2022, este necesar de utilizat nu mai mic 
de 48,56,lei/oră. Cum explicați , motivați acest fapt ? 

 
 În Devizele locale aferente ofertei, Calculul cheltuielilor de 

regie (calculată conform CPL 01.03),beneficiul de deviz 
(calculat conform CPL 01.05) pe întreprindere . 

 
Solicităm răspunsul în termen cât mai restrâns, până la data de 
10.06.2022 
 

Răspuns la data 
de 08.06.2022 cu 
nr. 364 cu 
clarificările 
solicitate. 
 

Scrisoare 
nr. 372 
din 
07.06.22 

 
ÎPS ,,CORSAG” 

S.R.L. 
s.Parcova r. Edineț  

Prin prezenta, Vă informăm, că în urma concursului prin procedura de 
achiziție  COP Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1652767300718 privind 
achiziţionarea lucrărilor Întreținerea și reparaţia curentă a 
drumurilor locale, raionul Drochia pentru anul 2022. Suplimentar 
Cod CPV: 45200000-9 din data de 02.06.2022, grupul de lucru a 
analizat oferta Dvs  şi ca urmare solicităm respectuos următoarele 
concretizări/clarificări: 

 .În DUAE: pozițiile 4B.3.1 -4C.8 -4C.9 ați indicat 
anii 2018-2020, dar este necesar de arătat anii 2019-
2021; 

 2.   În Anexa nr.14, poziția nr. 26-27: 33-34 este 
indicat ,, Locațiune” , insă în DUAE , la poziția 2C.1 
este bifat  ,, Nu”.  Cum explicați acest fapt ? 

Răspuns la data 
de 09.062022 cu 
nr. 50 cu 
clarificările 
solicitate. 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054111/lot/11565971/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054111/lot/11565971/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652767300718
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054111/lot/11565971/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21054111/lot/11565971/
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Solicităm răspunsul în termen cât mai restrâns, până la data de 
10.06.2022 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL ,,Magistrala – Nord”, or. Drochia Calculul referitor la stabilirea salariului mediu pe oră al muncitorului-constructor 

este de 38,78 lei/oră pe întreprindere, însă conform punctului B.3.1.din 
Amendamentul CPL 01.02.2012 /A2/:2022 aprobat și pus în aplicare prin ordinul 
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale nr.14 din 10.02.2022 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2022, nr 45-52,art 160), cu aplicare din 
18.02.2022, este necesar de utilizat nu mai mic de 48,28,lei/oră 

SC ,,Primaterax – Nord”, or. Rîșcani La poziția 39,58,70 și 81 cu simbolul DB16D cu descrierea ,, Strat din beton 
asfaltic dens BA 16 70/100 conform SM EN 13108-1,în grosime de 4,0cm ,cu 
așternere de manuală ”  norma la resursa de beton asfaltic  dens BA 16 70/100 
conform SM EN 13108-1 este folosită ca 0,000 t/m2 dar de fapt în programa 
Winsmeta2000  norma acestei resurse este de 0,094t la 1m2de strat .Acest factor 
influiențază la evaluarea ofertei  

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

11 Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 
 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

Motivul reevaluării ofertelor La data de 20 iunie curent grupul de lucru a hotărât unanim adjudecarea ofertei 
operatorului economic ÎPS ,,CORSAG” S.R.L. s.Parcova r. Edineț prin care 
au fost informați prin e-mail și scrisoare expediată prin Poșta Moldovei la toți 
operatorii economici care au participat la COP. 

La data de 22.06.2022, în adresa de e-mail a Consiliului raional Drochia 
a parvenit scrisoarea cu nr. 05/1372/22 din 22.06.2022 de la Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, MD – 2001bd. Ștefan cel 
Mare și Sfînt 124, et. 4 , cu privire la depunerea contestației de către operatorul 
economic „Magistrala – Nord” SRL. 

Totodată vă informam ca la data de 24.06.2022 a mai venit o scisoare cu 
nr 05/1400/22   de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu  
invitație  la ședința pentru examinarea contestației depusă de către 
„MAGISTRALA-NORD” SRL pe marginea procedurii de achiziție publică nr. 
MD-1652767300718, privind achiziția „Întreținerea și reparaţia curentă a 
drumurilor locale raionul Drochia pentru anul 2022. Suplimentar”. Ședința va 
avea loc pe data de 06.07.2022, ora 11:00. ședința se va desfășura online, prin 
aplicația Zoom. Link 

În adresa de e-mail a Consiliului raional Drochia a parvenit decizia  cu 
nr. 03D-411-22 din 14.07.2022 de la Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor  

1. Se admite contestația nr. 02/452/22 din 21.06.2022, depusă de către 
„MagistralaNord” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de 
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achiziție publică nr. MD-1652767300718 din 02.06.2022, privind achiziția 
„Întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale raionul Drochia pentru 
anul 2022. Suplimentar”, inițiată de către Consiliul raional Drochia.  

2. Se anulează decizia grupului de lucru nr.02 din 20.06.2022 din cadrul 
procedurii de achiziție publică nr MD-1652767300718, în partea ce ține de 
evaluarea ofertei „Magistrala-Nord” SRL, inclusiv actele subsecvente acesteia;  

3. Se obligă Consiliul raional Drichia ca măsură de remediere, în termen 
de până la 7 zile din data primirii prezentei decizii, să reevalueze oferta 
operatorului economic „Magistrala-Nord” SRL, primită în cadrul procedurii de 
achiziție publică nr. MD1652767300718 din 02.06.2022, cu luarea în 
considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii și finalizarea 
procedurii în conformitate cu cadrul normativ în vigoare în materie de achiziții 
publice; 

 4. Se obligă Consiliul raional Drochia, în termen de 3 zile din data 
adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze 
Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea 
acestora, cu anexarea actelor confirmative în acest sens.  

 
 
 
 

Modificările operate  La data  19.07.2022, grupul de lucru s-a întrunit în ședință,în cadrul căreia 
membrii grupului de lucru au votat în mod unanim , de a desemna operatorului 
economic „Magistrala-Nord” SRL cîștigător în cadrul procedurii de achiziție 
publică nr. MD-1652767300718 din 02.06.2022, privind achiziția „Întreținerea 
și reparația curentă a drumurilor locale raionul Drochia pentru anul 2022. 
Suplimentar”, 
 

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
Membrii grupului de lucru au votat: 

Pentru – unanim 
Abţinut – 0 
Împotrivă – 0 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Întreținerea și 
reparaţia 
curentă a 
drumurilor 
locale  
raionul Drochia 
pentru anul 
2022 
Supilmentar 

SRL 
,,Magistrala – 
Nord”,  
or. Drochia 

 
 

1/buc 

 
1 546 424,90 

LEI  

 
1 546 424,90 

LEI 

 
1 855 709,88 

LEI 

 
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 ,,Magistrala – Nord”  
19.07.2022 

SIA RSAP, e-mail 
SC ,,Primaterax – Nord” SRL SIA RSAP, e-mail 
ÎPS ,,Corsag” SRL 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) 
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16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin-
derea 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
,,Magistrala – 
Nord” 

 
Cu capital 
autohton 

 
80 28.07.22 

 

4520000
0-9 

 
1 546 424,90 

LEI 

 
1 855 709,88 

LEI 
31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): NU 
(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:     Alexei VASILEAN    ________________ L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr.     8___din  28.07.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 
Localitate Com.Bubuieci 
IDNO 1007601010459 
Adresa Str.T.Bubuiog, 28 
Număr de telefon 022-41-48-32 
Număr de fax 022-41-48-69 
E-mail oficial  primaria.bubuieci@mail.ru  
Adresa de internet www.primariabubuieci.com  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 
eftoviciinga@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Achiziționarea cărnii pentru instituțiile de educație 
timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile august-
decembrie 2022 

Cod CPV 15100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657264352220 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059659/ 
Data publicării: 08.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.primariabubuieci.com/planu-de-achizitie-
pentru-2022 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 383 150,00 MDL 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  09.07.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Indicati cont bancar p/u transfer garantie p/u oferta 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
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Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. În documentația standard încărcată în sistem 
este specificat scrisoarea de garanție bancară (anexa 
nr.9) 

Data transmiterii 11.07.2022 
Data solicitării clarificărilor  12.07.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Indicati cont bancar p/u transfer garantie p/u oferta 
Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Anterior, am indicat că acceptăm garanția 

bancară conform documentației standard (anexa nr.9) 
Data transmiterii 12.07.2022 

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 18.07.2022, ora 12:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC „Villa Prodotti” SRL 1016600007719 1.Alexei AGRICI,  
2.Vladimir AGRICI 

2. CC „Nivali-Prod” SRL 1006600010112 1.Sergiu GRĂDINARU  
2.Igor PLEŞCA  

3. „Produse de Familie” SRL 1010600010111 Leonid COLCEV 
4. „Baguette” SRL 1014600037741 Svetlana CURDOVA 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC „Villa Prodotti” 
SRL 

CC „Nivali-Prod” SRL „Produse de 
Familie” SRL 

„Baguette” 
SRL 

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

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

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

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

Certificat privind lipsa 
restanțelor la impozite, 
contribuții și taxe, 
eliberat de Servicul 
Fiscal de Stat, valabil la 
data depunerii ofertelor 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Cerere de participare prezentat prezentat neprezentat neprezentat 
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Certificat de atribuire a 
contului bancar eliberat 
de banca deținătoare de 
cont 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Declarația privind 
experiența similară 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Rapoarte financiare prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Capacitatea tehnică 
și/sau profesională 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Certificate de 
conformitate  

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

(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 
/unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul nr.1 Fileu de 
pui 

SC „Villa Prodotti” SRL 197 392,95 2754,00 kg + + 
CC „Nivali-Prod” SRL 198 976,45 - + 
„Produse de Familie” SRL 198 976,50 - - 
„Baguette” SRL 231 804,18 - - 

Lotul nr.2 Carne de 
bovină 

SC „Villa Prodotti” SRL 37 992,50 260,00 kg + + 
CC „Nivali-Prod” SRL 38 000,00 - + 
„Baguette” SRL 41 384,20 - - 
„Produse de Familie” SRL 51 890,80 - - 

Lotul nr.3 Pulpe de 
găină refrigerată, 
fără os 

CC „Nivali-Prod” SRL 86 540,00 1445,00 kg + + 
SC „Villa Prodotti” SRL 87 494,75 - + 
„Produse de Familie” SRL 89 113,15 - - 
„Baguette” SRL 103 563,15 - - 

Lotul nr.4 Șold de 
porc degresat 
dezosat refrigerat 

SC „Villa Prodotti” SRL 46 054,40 512,00 kg + + 
CC „Nivali-Prod” SRL  50 856,00 - + 
„Produse de Familie” SRL 50 856,96 - - 
„Baguette” SRL 54 615,04 - - 

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

20.07.2022 SC „Villa Prodotti” SRL Clarificări privind 
justificarea prețului anormal 
de scăzut 

prezentat 

21.07.2022 SC „Villa Prodotti” SRL Clarificări suplimentare 
privind justificarea prețului 
anormal de scăzut 

prezentat 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„Produse de Familie” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al 

Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform 
caietului de sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un 
preț mai mare și nu este avantajoasă din punct de vedere economic 
pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentația de 
atribuire (prețul cel mai scăzut). 

„Baguette” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al 
Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform 
caietului de sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un 
preț mai mare și nu este avantajoasă din punct de vedere economic 
pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentația de 
atribuire (prețul cel mai scăzut). 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru mai multe loturi  

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

operatorului 
economic 

Cantitate/unit
ate de măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lotul nr.1 Fileu de pui SC „Villa Prodotti” 

SRL 
2754,00 kg 71,675 197 392,95 236 871,54 

Lotul nr.2 Carne de 
bovină 

SC „Villa Prodotti” 
SRL 

260,00 kg 146,125 37 992,50 45 591,00 

Lotul nr.3 Pulpe de găină 
refrigerată, fără os 

CC „Nivali-Prod” 
SRL 

1445,00 kg 59,89 86 540,00 103 848,00 

Lotul nr.4 Șold de porc 
degresat dezosat refrigerat 

SC „Villa Prodotti” 
SRL 

512,00 kg 89,95 46 054,40 55 265,28 

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  

SC „Villa Prodotti” SRL 21.07.2022 e-mail 
CC „Nivali-Prod” SRL 21.07.2022 e-mail 
„Produse de Familie” SRL 21.07.2022 e-mail 
„Baguette” SRL 21.07.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

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 

SC „Villa 
Prodotti” SRL 

 96 28.07.2022 15100000-9 281 439,85 337 727,82 31.12.2022 
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CC „Nivali-
Prod” SRL 

 95 28.07.2022 15100000-9 86540,00 103848,00 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:                                                                 Anatolie LUPAȘCU 
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.                 / 22   din    27.07.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Brigada 2 Infanterie Motorizată 
Denumirea autorităţii centrale de achiziţie a MA Agenţia asigurare resurse şi administrare 

patrimoniu a Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md 
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

ROHAC VITALIE 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP  
Procedura de achiziție repetată (după caz)  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii  

Obiectul achiziției Servicii de transport naţional de pasageri, conform 
necesităţilor Armatei Naţionale pentru anul 2022 

Cod CPV 60130000-8 
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-1657209019909 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657209019909?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.07.2022 

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

- 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 328500,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640158684311
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640158684311
natalia.croitoru
Typewriter
77
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(după caz)  
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

- 

5. Până la termenul-limită (data 20.07.2022, ora 10:00), a fost depusă una ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „DVD-Trans” SRL 1002600038835 Maria DUMBRAVĂ 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„DVD-Trans” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
Eligibilitatea ofertantului prezentat 
Cererea de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat 

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

prezentat 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Cantitate 
și unitate 
de măsură 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Servicii de 

transport auto 
naţional de 

pasageri 

servicii 328000,00 „DVD-Trans” 
SRL + + 

 

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 

20.07.2022 „DVD-Trans” SRL Prezentarea documentelor 
justificative 

a prezentat informația solicitate 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot □        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică. 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 
km/pasager 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Servicii de 
transport auto 

naţional de 
pasageri 

„DVD-Trans” 
SRL 

servicii 0,86 328000,00 328000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„DVD-Trans” SRL 22.07.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

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

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

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

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

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

(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. 
 

17. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 
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1 „DVD-Trans” SRL 
Cu capital 
autohton 14/579 27.07.2022 60130000-8 328000,00 328000,00 31.12.2022 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Oleg SOLOMON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md












DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire E

Nr. _l-din 28.07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl{ii contractante

Localitate VADUL LUI ISAC
IDNO I 00760 1007077
Adresa s.Vadul lui Isac, rl Cahul, 5321
NumIr de telefon 079793981
Numlr de fax 029938236
E-mail oficial prim ariavadul lui i sac (@ gmai L com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Piscunov Alexandra

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisd
nAltele: findicaliJ

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi[iet
acordului-cadru

Bunuri n Serviciin Lucrdril

Obiectul achizi(iei ,,Lucr5ri de acoperire cu inveliq asfaltic a
por(iuni de drum de pe strada S.I.$curea
satul Vadul lui Isac, rl Cahul .,

unei
din

Cod CPV 45233000-9
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
oplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indico din cadrul
p o r t alulu i guv ername nt al www. mt ender. gov. md)

Nr: 21055842
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 651229228263

Data publicdrii:29 aprilie 2022 14:16
Platforma de achizifii publice utilizatl E achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptenderulld
Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitafie eleqtronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are tBuget de stat; nBuget CNAM; DBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: Ilndicayi/



Yaloarea estimatil (lei, fdrd TVA) | t SOO 000,00 LEI

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa fn cazul tn care au fost solicitate clorificdri)

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operote modificdri)

5. PinI la termenul-limitl (data 18 mai 2022, ora_14:59 ), au depus oferta 4 ofertanfi:

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

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

pndicali surso utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

findicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. IM CRDSL Cahul l 003603002023 Trifan Vladimir
", SRL Constdrum I 0 1 8603000346 Drangoi Sergiu
3 S.A.Drumuri.Cahul 1003603151541 Zagarodnii Gheorghe
4 SRL,,MASTERDRUM,, 1009600036472 Crelu Mihail

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
IM
CRDSL
Cahul

S.A.Drumuri.Cahul SRL,,MASTERDRUM,,
I Snt Con.tO-rrn l

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

Propunerea
tehnicd

prezentot, prezentat, prezentat, prezentat,

Propunerea
financiard

prezentat, prezentat, prezentat, prezenlat,

DUAE prezenlal, prezenlal, prezentat, prezentat,
Garanlia pentru
ofertA
(dupd caz)

prezental, prezenlal, prezental, prezentqt,

Grafic de
executare a
lucrdrilor

nepreTentat, prezenlat, prezentat, prezentat,

Extras de neDrezentot, prezentat, prezentat, prezentat,

2



inregistrare

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde
Document 1

Document n

(lnformolia privind denumirea documentelor prezentote se va indica tn conformitate cu cerin;ele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentdt, neprezentat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformasia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespltnderea cu specificayiile
tehnice" , se vo consemno prin; ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cozyl necoreipun-derti)

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
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqildescalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicafiJ

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I IM CRDSL Cahul 980 000,00 ucrare nu da

SRL Constdrum 988 294,94 ucrare da da
S.A.Drumuri.Cahul 1 025 000,00 ucrare da da
SRL,,MASTERDRUM,, 1 029 990,00 ucrare da da

Lot n Operator economic I
Operator economic n

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivu I respin gerii/descalifi cI rii
IM CRDSL Cahul Neprezentarea tuturor documentelor de

calificare.
S.A.Drumuri.Cahul Pretulofertei neavantajos.
SRL,,MASTERDRUM,, Pretulofertei neavantajos.



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul celmai scdzut I
Costul cel mai sc6zut n
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate reDetat
Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14' tn urma examinlri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decis:

15. Atribuirea contractului de achizi(ie publicr/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:
In temeiul art.7l alin. lit

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
SRL Constdrum Total

LOTUL I/LUCRAREI 100% 988 294.94 100
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
misuri

Preful unitar
(f5rn TVA)

Pre{ul total
(f5rn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA),,LucrIri de

acoperire cu
inveli; asfaltic
a unei
por{iuni de
drum de pe
strada
S.I.$curea
din satul
Vadul lui
Isac, rl Cahul

SRL
Constdrum

I/LUCRARE 988 294.94 988 294.94 185 953.93
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.lnlormarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
Denumirea operatorului

econ0mic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IM CRDSL Cahul 08ruLtB2022 e-mail,.fax, telefon.
SRL Constdrum 08 IULIE 2022 e-mail, fax, telefon.
S.A.Drumuri.Cahul 08 IULIE 2022 e-mail, fox, telefon.
SRL,,MASTERDRUM,, 08 IULIE 2022 e-mail, fax, telefon.

l6.Argumentare: La procedurd
nr.669 din 20l6,nu se atribuie
prezentate doar l(unu) oferte.

s-au prezentat doar
decizie de atribuire

un singur ofertant ,conform Hot[rdrii Guvemului
agentului economic din procedurd dac[ au fost

lT.lnfo il

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr, l3i din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

19. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectuea)d tn codormitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al itepubticii
Moldova).

20 Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Prin prezenls dore de seomd, grupul de lucru declord cd termenul de aEteptare pentra tncheiereo
controctului/contractelor indicate ofost respeclot (exceptAnd cazurile prevdzute'cli art,32 alin. (3) at Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice )t precum qi cd ti cozul depunerii contestoliilor qi/sau
recepliondrii ropoortelor de monitorizare, oceosteo aufost exam:inate ;i solulionire.

Prin prezenta dore de seomd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudineo clesfdsurdrii proceclurii
de ochizilie, fopt pentru core poartd rdspundere conform prevecle-rilor legale tn vigoare.

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este mai mic6 decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

p 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau fax n
I ll zile incazul netransmiterii comunicdrii
p@ mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau fax n
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
p{n mijloace electronice qi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acordului-

cadruffirI TYA inclusiv
TVA

SRL Constdrum 26
21.07 .2022 45233000-

9 988 294.94
I 185
953.93 31 decembrie 2022

t



Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

*Lfueacz-<aQq F//e.z/z<?l->-
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

 

Nr. 37 din 27 IULIE 2022  

 Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 
Localitate Or. Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Cebuc Corina 

 
1. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție Servicii 
Obiectul achiziției Servicii de de mentenanță a Sistemului informațional 

automatizat „Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS) 
Cod CPV 72600000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

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

ocds-b3wdp1-MD-1655462223498 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655462223498 
Data publicării: 17 iun 2022, 13:40 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

 
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 
Sursa de finanțare □Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 666 666,00 lei  

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
5. Până la termenul-limită (4 iul 2022, 14:00), au participat următorii participanți: 

Denumirea operatorului 
economic IDNO Administratorii/Asociații 

lina_ ing srl 1018600044565  
S&T Mold 1002600033173  

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare: 

Cerințe solicitate lina_ ing srl S&T Mold 
DUAE prezentat prezentat 
Cerere de participare, conform anexei nr.7 prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 prezentat prezentat 
Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 prezentat prezentat 
Specificații de preț, conform anexei nr. 23 prezentat prezentat 
Raportul financiar 2020 sau 2021 prezentat prezentat 
Lipsa datoriilor față de bugetul național prezentat prezentat 
Vor fi prezentate toate actele indicate în caietul de sarcini anexat. prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 1% neprezentat prezentat 

http://www.mtender.gov.md/
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Nr. Lot 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Valoare 
ofertă 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Servicii de mentenanță a 
Sistemului informațional 
automatizat „Asistența medicală 
spitalicească” (SIA AMS) 

lina_ ing srl 566 666,10 --- --- 

S&T Mold 648 0000,00 + + 

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

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

lina_ ing srl 

Ofertantul nu a prezentat garanția pentru ofertă, cerință indicată la pct. 16 în 
anunțul de participare. Astfel, oferta acestuia este respinsă în conformitate cu 
Legea 131/15 privind achizițiile publice art.69 alin. 6 a) ofertantul nu 
îndeplinește cerințele de calificare și selecție. 
Totodată, la examinarea ofertei prezentate s-a constatat lipsa certificatului ISO 
27001; Nr. și data Contractului de înregistrare la Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) 
referitor la standardele şi normele general acceptate în domeniul securității 
informaționale și protecției datelor cu caracter personal; Nr. de angajați 
încadrați în suportul tehnic 27/24, 7/7; prezența Call-Centru-lui “Servicii de 
linie fierbinte” – Conform Caietrului de sarcini p. 4.1. 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:  Nu se aplică 
13.  Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 
14.  În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire și în baza evaluării tehnice de către V.Pidghirnîi – specialist de profil  s-a decis 
atribuirea contractului de achiziție publică:  
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de mentenanță a 
Sistemului informațional 
automatizat „Asistența medicală 
spitalicească” (SIA AMS) 

S&T Mold SRL serv 648 000,00 648 000,00 777600,00 

 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Toți ofertanții 18.07.22 e-mail 

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

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

 întru cît a fost depusă o singură ofertă – termenul de 
6 zile nu a fost respectat. 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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privind achizițiile publice 

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CP
V 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

S&T Mold asociere 160 27.07.22  648 000,00 777600,00 31.12.22 

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

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice Е
de incheiere а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 4 din 27,0'7.2022

/. Date сu privire la autoritatea contractanti:

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

Dепumirеа autoritй{ii contractante Primiria Ineqti r,Telenesti

Localitate s. lnesti

IDNo 1 007601 005501

Adresa s. Inesti r. Telenesti

Numйr de telefon очтвlГо-ооо
Numir de fax 0/258/50-600

E-mail oficial рri rTйria. i nesti(Фgmai l.com

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)
Ghenadie Bunescu

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate |С"rеrrа оtЪrt"Ь, ае рrерri nLicitalie deschisё
пАltеlе: flпdicalil

Рrосеdurа de achizitie repetat5 (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчIui-саdru

Вuпuriп Servicii п Luсririfi

Obiectul achizi{iei Lчсrйri de reparalie а drumurilor publice s. Inegti

Cod СРV 452з3142-6

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pro с е dur i d ecdt l icit atia de s с his d)

рrосеdurа de аtriьuirе (se уа iпdiса diп cadrul

р ort al ul ui guy еrп аmе пt al www. mt е пd er. goy. md)
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-l 6566624521 68

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l -

MD- l б 5 666 24 52'7 68?tab=contract-notice
Data publicДrii:O\ .0'7 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй п aclrizitii.md; fle-licitatie.md; п yptender.md

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

EDa пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

https ://mtепdеr. gov. md/plans/ocds-b3wdp 1 -MD-
1656662452768

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

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

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie пLiсitаliе
electronicб пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе

ехtеrпе] ЕДttе surse: bugetul local

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVА) 474610.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйгii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului есопоmiс
ЕхDuпеrеа succintй а solicitirii de clarificare
Ехrruпеrеа succint5 а rйspunsului
Data transmiterii



RezumatuI modifi сйrilоr Nu sunt
Рu b|icate in BAP/aIte millоасЪБЙЫМо"rп.а.е

Теrmеп-limitй de dерuц"." si dБ..БidБ." u
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. Рf,пй la termenul-|imitй (data 06.03.2022 оrа 08.51), аu depus oferta 2 ofertanti:

6, Informa{ii privind ofe.rtele depuse si documentele de calificare gi аfеrепtе DUAE prezentate deс5trе ореrаtоrii economici:

Dепumirеа ореrаtоrului 
"conornic Asociatii/

administratoriiSA Drumuriоrhеi
1 00з6060 1 0892 Еfirп vбrсоliсiVicoliv Grup SRL 1014600018975 Liviu Jurсапu

I)епчmirе
document

Dепчmirеа operatorului есопБЙь l.ot -1
Lчсriri de reparalie а drumurilor publice i

SA Drumuri оrhеi Vicoliv Grup
SRL

l

(Se уа соп,
I)ocumentele се сс

еmпп пriп, пуD2оиtпl
lnstituie oferta
перrеzепtаt, пu core,...-+
I prezeпtal

sрuпdе)Рrорuпеrеа tehnicб l рrеzепtаt
Рrорuпегеа f'iпапсiаr5 prezeпtat prezeпtat
DUAE prezeпtal prezeпtat

Documente dc
Se уа сопsеmпа оriп; пrрzрпtllt

calificare
перrеzепtаt, пu core,

-

I prezeпtat
sрuпdе

Сеrеrе de participare preZeпtat

Declara{ie

priv ind valabil itatea ofertei

prezeпlat prezeпtat

GrafiCrll eyenrrfirii lrtаrБ.il preZeпtat prezeпtat
t-rtrчlагаIlе рrIvlпd ехрепепtа
similara iп domeniul de activitate
аfеrепt obiectului contractului се
urmеаzд а fi atribuit.

prezeпtat prezeпtat

DEC LA RA TIETБЙПotari l е
specifice, utilajul gi echipamentul
песеsаг репtru indeplinirea
corespunz5toare а contractului

prezeпtat prezeпtat

DECLARATIE privind personal,il
de specialitate ргорus репtru
implementarea contractului

рrеZеп|аl prezeпtat

\-EI 1,1tluaulJcclzle ое lпrеglStrаrе а
intreprinderii/Extras din Registrul
de Stat al реrsоапеlоr iuridice

prezeпtat рrеzепtаl

LrcпlIlcat ое electuare sistematicЁ а
pl5tii impozitelor,corltribulii Iог

рrеzепlаl prezeпtal

Avizul Agentiei de supraveghere
tehnicё .

prezeпtal prezeпtat

certificat de аtБstаrет domeniu
drumчri

prezeпtat prezeпtat

certificat de atest.are tehnico-
рrоfеsiопаlа а dirigintelui de
ýапtiеr

prezeпtat preZeпtat

Nr. IDNo

l.
2

2



(Infornra{ia privind dепumirеа docunrentelor prezentate se ча indica in conformitate cu cerin{ele din
tlocumenta{ia de atribuire gi se ча сопsеmпа рriп: prezentat, neprezentat, пч corespunde (in cazul
cAnd documentul а fost prezentat, dar пu corespunde сеriп{еlоr de calificare))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizirii licita{iei еlесtrопiсе se ча indica рrе{ul ofertei finale

(Iпfоrmа{iа priyiпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specificayiile tеhпiсе" ,

se уа сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii;i рriп ,,-" iп cazul necorespuпderii)

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

Dепumirеа
lotuIui

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1

Luсriri
reparatie
drumurilor
publice

de
а

SA Drumuri огhеi 452 7l0,98 ] unit ,+ r

Vicoliv Grup SRI- 547 317,41 l unit. + +'

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului
ореrаtоrulчi economic

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i :

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cйrii
Vicoliv Gruр SRL Оfеrtё cu рrеt mai mаrе

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Репtгu fiесаrе lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicasiJ

Justillcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scazut fi
costul cel mai sсёzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor iпdiса
toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-prey sau cel
mai Ьuп raport calitate-cost)

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele au fost reevaluale repetat
Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile оrrеrаtе

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire 1actorul l Ропdеrеа
Denumire factorul п Ропdеrеа

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:



Atribuirea contractului de aclrizitie ica/acordului-cadru
Dепumirеа lotului Dепumirеа

operatorului
economic

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
TvA)

Lчсrёri de reparatie а
drumurilor publice s. Ine;ti

SA Drumuri
Orhei

1 unit 452 710,98 452 710,98 543 253,18

14. in urmа ехапriпйri, evaluйrii gi соmраririi ofertelor c|epuse in cadrul procedurii cle аtriЬчirе s-a
decis:

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:
In temeiul art. alin.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсrч репtru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici implica{i in рrосеdurа de аtriЬuirе dеsрге deciziile grupulrri de lucru репtru
achizilii se realizeazё in conformitate cu рrечеdеrilе аrt.31 al Legii пr. l31 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice)

16. Теrmепul de a;teptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Selecta\i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ]3] diп 3 iulie 2015
privind achizi\iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de a;teptare, se e.fectueazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

17. Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazй doar in
cazul iп саrе Ia рrосеdчrа de achizi{ie publicй ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
сопtrасt/сопtrасtе pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA DгrrmLrri огhеi |9.07.2022 е-mа
Vicoliv Grup SRL 19.07.2022 e-mail

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai miсй dесбt рrаgurilе рrечйzutе la aft. 2 alin. (3)
al Legii пr. l31 din З iulie 2015 privind achiziliile
publice

Щ б zile in cazul tгansmiterii соmuпiсйrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п
П 1 1 zile in cazul пеtrапsmitегii соmuпiсйгii рriп
mijloace electronice si/sau fax п

In cazul in саге чаlоаrеа estimata а contractului este
egalё satr mai mаrе decAt рrаguгilе рrечёzutе la art,2
alin. (3) al Legii пг. 1Зl din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П 11 zile Tn cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п
П 16 zile in cazulnetransmiteriicomunicёrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п

Denumirea
operatorului

есопоmiс

[пtrерriпdеrеа

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numйrчl
Ei data

contractului/
асоrdulчi-саdru

Cod СРY

valoarea contractului Теrmеп
de

valabilit
ate al

contract
ului/aco
rduIui-
саdru

frrй ТVА inclusiv
TvA

Lчсrёri de
reparatie а
drumurilor
publice s. Ineýti

SA 37 27.0,7.2022 452,/ |0,98 452 710,98 543 253,18 з1.\2.20
22

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

vаlоаrеа de achizitie cu ТvА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i suma сu ТVД)
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Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii cle durabilitate:

Pre(ul cel mai scйzut п

costul cel mai scйzut п

Cel mai Ьuп rароrt calitate-

рrе{ п

Cel mai Ьчп rароrt calitate-
cost п

Рriп prezeпto clore cle sеоmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de o;teptare репtru iпclteierea
сопl.rасtului/сопtrасtеIоr iпсliсаtе п fost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute cle ort. 32 alitt, (3) al Legii
пr. ]3l сtiп 3 ialie 2015 privind achiz,iyiile puhlice )l precum;i сd iп caz.ul dерuпеrii coпtesta\iilor qi/salt

recep|iondrii ropoartelor cle moпitori7,are, acestea aufost ехаmiпаtе Ei sоIuliопаtе.

Рriп рrеzепtа clare cle sеаmd, grupul cle luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
cle achizi|ie,fapl репtru care poartd rdspaпclere сопfоrm preyederilor legale iп vigoare,

Conducйtorul grupului de lucru репtru achizi{ii:

Numе, Рrепumе)

(-

/и
(Sеmпdturа)
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