
DARE dE SEAMA
privind atribuirea contractului de achizi{ii publice

nr. ocds-b3wdpl-MD -1656419218348 din 26 itilie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificdrilor 29 run2022.12:01

Denumirea operatorului economic

Denumirea autorititii contractante Consiliul Raional Hincesti

Localitate mun. Hincesti

IDNO 1010601000070

Adresa mun.Hincesti, str. M. Hincu, 138

Numir de telefon 026922058

Numir de fax 026922058

E-mail oficial consiliul @,hince sti. md

Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Lupaqcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hinc e sti. ach izitit @smai L co m

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate tCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucr[ri-n

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalie a drumului L527 R33 de

acces sDre s. Boshiceni
Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se vaindica din cadrul
portalului guvernamental

wwv.mtender.gov.md\

Nr ocds-b 3wdp I -MD- I 6 5 64 I 92 I 8 3 48
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl rclpublic/tend er I 21059 I 40 /
Data public dnii: 28.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizati + achizitii.md; o e-licitatie.md; a yptender.md

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

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd tCatalog electronic -nu

Sursa de finan{are rBuget de stat; lBuget CNAM; aBuget CNAS;
rsurse exteme; nAlte surse: [PropriiJ

Valoarea estiniati (lei, fdrd TVA) 500 382



Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Va rugam sa publicati rechizitele bancare in
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul
autoritatii contractante.

Expunerea succinti a rispunsului
Beneficiarul pl6{ii: Consiliul Raional Hincegti
Denumirea Bdncii: M F Trezoreria Centru-
Chigindu Codul hscal: 1010601000070 Contul de

decontare: MD58TRPCEE5 I 841 0A0 1 339AA
Data transmiterii 30 iun 2022.07:47
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4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data 12.07.2022, ora 10:30), au depus oferta 4 ofertan[i:

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

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

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL ..Arnit-Prim" I 003600003926 Sandu Andrei
2 SRr.. Madicar" r0076000r8713 Doibani Marcel
a
J SRL ..Marca ASC" r 0086000 I 3863 Mariina Oles
4 5.A. .. Drumuri Ialoveni " 1003600106403 Duplava Gheorghe

Denumire document
Denumirea operatorului economic

^sRl,
,rArnit-
Prim'

SRL
,,Madicar"

SRL
,rMarca
ASC"

S.A.

,rDrumuri
Ialoveni"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Proounerea tehnicd Drezentat Drezentot Drezentat orezentqt
ProDunerea financiari Drezentat Drezentat prezentat prezentqt

DUAE Drezentqt neqrezentqt prezentat prezentat

Garanlia pentru pfertd
(duod caz)

prezentat neprezentqt prezentat prezentat

Documente de calificare

Cerere de participare orezentat prezentat prezentqt prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentql prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a lucrdrilor
Drezentat Drezentat

prezental prezentat

Declarafie privind experienla similard,
sau

prezentat prezental prezentqt prezentat



Sau Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru

indeplinirea corespunz dto arc a
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind personalul de

specialitate gi/sau a experfilor
propus/propugi pentru implementarea
contractului

prezentqt prezental prezentat prezentat

Lista subcontractanlilor gi

partea/pd\ile din contract care sunt

indeplinite de cdtre acegtia

prezentat prezentat prezentat prezentat

Informatie privind asocierea 0rezentat prezental prezental prezentat

Ansai ament tert sustindtor financiar brezentat 0rezental Drezentat prezental

Angaj ament privind susJinerea tehnicd
gi profesionali a ofertantului/ grupului
de Operatori economici

prezentat prezentat prezentat prezental

Declaratie ter[ sustindtor tehnic prezentqt Drezentat prezentat Drezentat

Declaratie tert sustinStor profesional prezentat prezentat prezentat Drezentat

Avizul Agenliei pentru supraveghere

tehnicd

prezentqt prezentqt prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

do-cumentalia de atribuire Si se va consemna prin: pre4entut, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "CorespLtnderea cu cerinlele de califi.care" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se vo consemna prin: ,, t " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tll cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fera TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de

reparalie a

drumului L527
R33 de acces spre
s. Boghiceni

SRL,,Arnit-
Prim"

410 822,27
I buc -r

SC Madicar SRL 441 713.20 1 buc -r

SRL,,Marca
ASC''

477 377,93
1 buc T +

S.A. ,,Drumuri
Ialoveni"

482 514,33
1 buc + +

Lot n Operator
economic 1

Operator
economic n



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia
solicitati

Rezumatul rispunsului operatorului economic

8. Pentru elucidarea unor neclaritn{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate a
Pentru toate loturile n

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut +
Costul cel mai scdzut r

Cel mai bun raport calitate-prej I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12.Ipformafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificlrii
SRL ;,Arnit-Prim" Documentele tncdrcate in SIA RSAP nu sint

semnate electronic
SC Madicar SRL Nu este depusd garanlia pentru ofertd , lipseSte

DUAE - ul

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re facto'ruIn Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Jonderea

Denumire factorul n Ponderea



Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examinlri, 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: nu

in temeiul art.

Argumentare:

7l alin. lit

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Notd* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice.

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

+ 6 zile fn 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 incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatb a contractului
este egald sau rirai mare decdt pragurile
previzute laart.2 aIin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax o
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptere, se efectueazd fn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsurl

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de reparalie a
drumului L527 R33
de acces spre
s. Boshiceni

SRL rrMarca
ASC'

I buc 477 377,93 477 377,93 572 853,51

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ,,Arnit-Prim" r8.07.2022 hincesti. achizitii@gmail.com, SIA RSAP

SC Madicar SRL 18.07.2022 hince sti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

SRL ..Marca ASC" t 8.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

5.A.,, Drumuri laloveni " t8.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP



Denumirea
operatorului
economic,

(rDNo)

intreprinderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixVasociere/

Cu capital strtrin

Numlrul qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

SRL,,Marca
ASC'
1008600013863

Cu capital
autohton

ocds-b3wdp1-

MD-
16564r9218348

/74
din 26.07.2022

t5200000-

9

477 377,93 572 853,51

31.12.2022

lT.Contractele de achizi{ie incheiate:

L8. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazd, d,oar
in cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate):

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

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

(indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mqi bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile public

;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceas

Prinprezenta dare de seamd, grupul de lucrupen
procedurii de achizilie, fapt pentru core poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

LOGHIN Anatolie
Q'{ume, Prenume)



















DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21039305(1)   din 27.07.2022__ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Telenești 
Localitate or.Telenești 
IDNO 1007601002072 
Adresa or.Telenești str.31August nr.8 
Număr de telefon 025822530 
Număr de fax  
E-mail oficial primariatelenesti@gmail.com 
Adresa de internet primariatelenesti@gmail.com 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Tăietu Viorica  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucrări de reparaţie a străzilor din or. 
Teleneşti cu efectuarea lucrărilor în termen 
de150zile din momentul înregistrării 
contractului 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5 139 390,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

№ocds-b3wdp1-MD-1620211776586-PN-
1620211776621 
Link-
ul:httpshttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1620211776586?tab=awards 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17/05/2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu V    Da □ 

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

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

Nr. 21039305(1) din 09.07.2021 . 

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

Nr:38  
Data: 09.07.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 3 769 054,46 
Inclusiv TVA:4522865,34 

http://www.mtender.gov.md/
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Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție în termen de150zile din momentul 

înregistrării contractului 

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

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

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

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

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Contractul nr.38 din 09.07.2021 în sumă de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar 
SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022. Până la momentul actual agentul economic menționat mai 
sus nu și-a onorat obligațiunea conform graficului de executare a lucrărilor anexă a contractului ,motivând faptul 
( prin demers cu nr. 03/22 din 11.05.2022 )majorării  prețurilor la materia primă strict necesară pentru efectuarea 
lucrărilor de reparație a drumurilor(depăşește 15% din valoarea contractului iniţial) și condițiile climaterice din 
anul 2021,executând o parte de lucrări în sumă de 3439366,26 lei conform proceselor verbale de executare a 
lucrărilor și facturilor fiscale. 
   Grupul de lucru a primăriei or. Telenești analizând actele transmise de către agentul economic SC Madicar 
SRL a decis micșorarea__valorii contractului nr.38 din 09.07.2021 în sumă de 4522865,34 lei închiat între 
Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022 cu suma de 
1083499,08 lei. Suma contractului nr.38 din 09.07.2021  închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL 
cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022(pentru remedierea neajunsurilor) va fi de 3439366,26 lei 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Conform caietului de sarcini publicat de către autoritatea contractantă la procedura de achiziții publice nr. ocds-
b3wdp1-MD-1620211776586 din28/05/2021 ,, Lucrări de reparaţie a străzilor din or. Teleneşti cu efectuarea 
lucrărilor în termen de150zile din momentul înregistrării contractului ,,  a fost  publicat volumul lucrărilor ce 
trebuiau a fi efectuate conform contractului nr.38 din 09.07.2021 in sumă de 4522865,34 lei închiat între 
Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022. Până la momentul 
actual agentul economic menționat mai sus nu și-a onorat obligațiunea conform graficului de executare a 
lucrărilor anexă a contractului ,motivând faptul ( prin demers cu nr. 03/22 din 11.05.2022 )majorării  prețurilor 
la materia primă strict necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor(depăşește 15% din 
valoarea contractului iniţial) și condițiile climaterice din anul 2021,executând o parte de lucrări în sumă de 
3439366,26 lei conform proceselor verbale de executare a lucrărilor și facturilor fiscale. În conformitate cu 
prevederile legii 131/2015, privind achizițiile publice, contractele de achiziție publică au fost încheiate  conform 
procedurii de Achiziții Publice prevăzute de lege. Operatorul economic execută necondiționat clauzele 
contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Luând în considerare 
demersul de la operatorul economic sus numit ce ține de imposibilitatea executării contractului de achiziții Nr. 
38 din 09.07.2021, ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, cât a afectării lanțului de aprovizionare 
provocată a războiului din Ucraina și cerere majorării contractului mai mare de 15 % art.76 punct 7 lit. c al Legii 
131/2015 privind achizițiile publice 
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VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21039305(1) din 
25.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului nr.38 din 09.07.2021 în sumă 
de 4522865,34 lei închiat între Primăria or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 
31.12.2022 cu suma de 1083499,08 lei. Suma contractului nr.38 din 09.07.2021  închiat între Primăria 
or.Telenești și  SC Madicar SRL cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022(pentru remedierea 
neajunsurilor) va fi de 3439366,26 lei.  

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 

SC Madicar SRL Cu capital 
autohton 

1 25.07.2022 2866138,55 3439366,26 

Conducătorul grupului de lucru: 

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.13/22_din 27 iulie 2022. iuli
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Floreni
Localitate Rl. Anenii Noi, s. Floreni
IDNO 1007601011065
Adresa MD 6521, r. Anenii Noi, s. Floreni, str. Chișinău 14
Număr de telefon 026561521
Număr de fax
E-mail oficial primariafloreni@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Tatiana Munteanu, specialist

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri■Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare_(septembrie-
decembrie)

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: 21059119
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1656399828411
Data publicării:28 iunie2022

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 368 990,00 mdl

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656399828411
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 30 iun 2022, 10:33

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garantie pentru oferta?
Expunerea succintă a răspunsului Garantia pentru oferta acceptata de catre

autoritatea contractanta este garantia bancara.
Data transmiterii 4 iul 2022, 08:32
Data solicitării clarificărilor 4 iul 2022, 09:36

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Care este procentul garantiei bancare pentru

oferta? In anunt nu indicati.

Expunerea succintă a răspunsului Garanția bancara nu a fost solicitată.
Data transmiterii 5 iul 2022, 08:38

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 11.07.2022, ora14:42_au depus oferta 8 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. IM Alimprodan 1003600096753 Nitpan Angela

2 I.I."PROZOROVSKI LILIAN" 1010605000089 Prozorovski Lilian

3 SRL BAGUETTE 1014600037741 Svetlana Curdova
4 SRL Lapmol 1002600024308 Nastase Dumitru
5 FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Tatiana Angheluta
6 SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719 Alexei Agrici
7 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Morari Victor
8 Dorianis & Co SRL 1003601001929 Buga Andrei

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

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
IM
Alimproda
n

I.I.
"PROZOROVSK
I LILIAN"

SRL
BAGUETT

E

SRL
Lapmol

FPC
"Serviabil

" SRL

SC ”VILLA
PRODOTTI

” S.R.L.

CC
"Nivali-
Prod"SR
L

Doriani
s & Co
SRL

Propunerea tehnică Nu
corespunde

prezenta
t

NU ESTE
VIZIBIL

prezenta
t

prezentat Prezenta
t

Prezenta
t

Prezentat

Propunereafinanciar
ă

Nu
corespunde

prezenta
t

NU ESTE
VIZIBIL

prezenta
t

prezentat Prezenta
t

Prezenta
t

Prezentat

DUAE Nu
corespunde

prezenta
t

NU ESTE
VIZIBIL

prezenta
t

prezentat Prezenta
t

Prezenta
t

Prezentat

Prezenta
t

Prezenta
t

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

Cerere de
participare

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat Prezenta
t

Prezentat Prezenta
t

Declarație privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat Prezenta
t

Prezenta
t

Prezentat Prezenta
t

Dovada înregistrării
persoanei juridice

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat Prezenta
t

Prezenta
t

Prezentat Prezenta
t

Prezentarea actelor
privind
conformitatea
produselor,
identificată prin
referire la
specificații sau
standard relevante.

neprezenta
t

prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat Prezenta
t

Prezentat prezentat

Autorizația sanitar-
veterinară de
funcționare a
ofertantului

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat Prezenta
t

Autorizația sanitar-
veterinară de
funcționare a unității
de transport

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat Prezenta
t

neprezentat prezentat

Certificat medical și
certificatul de
instruire igienică

Nu
corespunde

prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat privind
lipsa sau existența
restanțelor față de
bugetul public
național

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat Prezenta
t

prezentat Prezenta
t

Certificat de
atribuire a contului
bancar

prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Raportul financiar prezentat prezenta
t

NU
ESTE

VIZIBI
L

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

nformația 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 IM Alimprodan 9 189,96 MDL - +

I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 9 199 MDL + +
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SRL BAGUETTE 11 000 MDL + +
Lot2 SRL Lapmol 99957,11 MDL + +

FPC "Serviabil" SRL 99990,74 MDL + +
SRL BAGUETTE 106181,40 MDL + +

I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 119007,42 MDL + +

Lot 3 I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 17 999,80 MDL + +

IM Alimprodan 18 000 MDL - +
SRL BAGUETTE 18 528,52 MDL + +

Lot 4 I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 2 999,80 MDL + +

IM Alimprodan 3 000 MDL - +
SRL BAGUETTE 3 568 MDL + +

Lot 5 I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 11 999,83 MDL + +

IM Alimprodan 12 000 MDL - +
SRL BAGUETTE 13 034,60 MDL + +

Lot 6 SRL BAGUETTE 26 654,50 MDL + +
IM Alimprodan 36 270 MDL - +

I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 36 288,63 MDL + +

Lot 7 I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 9 361,73 MDL + +

IM Alimprodan 9 370 MDL - +
SRL BAGUETTE 9 523,16 MDL + +

Lot 8 IM Alimprodan 85 361,50 MDL - +
I.I. "PROZOROVSKI

LILIAN" 85 370 MDL + +

SRL BAGUETTE 90
926,12 MDL

+ +

Lot 9 I.I. "PROZOROVSKI
LILIAN" 81 499,90 MDL + +

SC ”VILLA
PRODOTTI” S.R.L. 81 500 MDL

Nu sunt vizibile Nu sunt vizibile

CC "Nivali-Prod"SRL 87 359,90 MDL + -

Lot 10 Dorianis & Co SRL 16 575 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 Rezmatul răspunsului operatorului
economic

18.07.2022 SRL Baguette În procesul
evaluării ofertelor
prezentate de către SRL
Baguette pentru

La lotul respectiv a fost admisă o
eroare tehnică.SRL Baguette a
solicitat atribuirea lotului următorului
participant.
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achiziția lotului nr. 6
Pește sa constatat că
prețul ofertei prezentate
este anormal de scăzut.
În conformitate cu
art.70 al Legii
nr.131/2015 privind
achizițiile publice, a
fost solicitată
justificarea prețului .

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
IM Alimprodan Pentru confirmarea datelor de calificare în

cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul
economic completează și prezintă DUAE,conform
formularului standard al Documentului unic de
achiziții European,aprobat prin Ordinul ministrului
finanțelornr.72/2020, în conformitate cu cerințele
stabilite de autoritatea contractantă.Prezentarea
oricărui alt formular DUAE, este temei de
descalificare de la procedura de achiziție publică.

SRL Baguette SRL Baguette a admis eroare la prezentarea
prețului pentru lotul nr. 6 și au retras oferta.

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



6

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)

Lot 1 I.I.
"PROZOROVSKI

LILIAN"
9 199 MDL

11038,80 MDL

Lot 2 SRL Lapmol 99 957,11 MDL 109335,20 MDL
Lot 3 I.I.

"PROZOROVSKI
LILIAN"

17 999,80 MDL
21207,26 MDL

Lot 4 I.I.
“PROZOROVSKI

LILIAN”
2 999,80 MDL

3599,76 MDL

Lot 5 I.I.
"PROZOROVSKI

LILIAN"
11 999,83 MDL

13188,72 MDL

Lot 6 I.I.
"PROZOROVSKI

LILIAN"
36 288,63 MDL

43546,35 MDL

Lot 7 I.I.
“PROZOROVSKI

LILIAN”
9 361,73 MDL

10637.73 mdl

Lot 8 I.I.
"PROZOROVSKI

LILIAN"
85 370 MDL

92199,60 MDL

Lot 9 I.I.
"PROZOROVSKI

LILIAN"
81 499,90 MDL

97799,88 MDL

Lot 10 Dorianis & Co
SRL 16 575 MDL 17901,00 MDL

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

IM Alimprodan 18.07.2022 e-mail
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I.I."PROZOROVSKI
LILIAN"

18.07.2022 e-mail

SRL BAGUETTE 18.07.2022 e-mail
SRL Lapmol 18.07.2022 e-mail
FPC "Serviabil" SRL 18.07.2022 e-mail
SC ”VILLA PRODOTTI”
S.R.L.

18.07.2022 e-mail

CC "Nivali-Prod"SRL 18.07.2022 e-mail
Dorianis & Co SRL 18.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Întrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

n/
Cu

capital
mixt/aso

ciere/
Cu

capital
străin

Numărul
și data

contractului/acordul
ui-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen
de

valabilitat
e al

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fără TVA inclusiv
TVA

I.I."PROZOROVSKI
LILIAN"

Nr.39
27/07/2022 15800000-6 254718.69

MDL
293218.10
MDL

31.12.20
22

SRL Lapmol Nr.38 27/07/2022 15800000-6 99957,11
MDL

109335,20
MDL

31.12.20
22

Dorianis & Co
SRL

Nr.40 27.07.2022 15800000-6 16 575
MDL

17901,00
MDL

31.12.20
22
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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 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.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

______________________________________ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. MD - 1655277938469 din26.07.2022

,, C[rbune AM (13-25 mm) - repetat"

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Administratia National[ a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chigindu
IDNO 1006601001012
Adresa Stt. N. Titulescu, 35
Numir de telefon 022- 409 -7 48, 022- 409 -7 07
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http:llanp.sov.md/
Persoana de contact Ionel Anastasia, anastasia. ionel(Eanp. gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate Licitatie deschisd
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri
Obiectul achizitiei Cdrbune AM (13-25 mm) - repetat
Cod CPV 09200000-1
Procedura de atribuire Nr: ocds-b3wdp1-MD-1 655277938469

https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -
MD- 1 65 5 2 7 7 93 8469?tab:contract-notice
Data public1rii I 6.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md

Procedura a fost inclusfl in planul de
achizifii publice a autoritlfii contractante

Da
https ://drive. goo gle. com/drive/folders/ 1 7c0bN
POuno S aPY8 TvLnuS 13 2KiPaDOdO

Anunf de intenfie publicat in BAP Data:21.06.2022
lrttp s ://tender. gov. md/ro/system/fi les lbap I 20 I 4
/bap nr 48 2.pdf

Tehnici ;i instrumente specifice de
atribuire
Sursa de finantare Buget de stat
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 12 00 000,00

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul tn care au fost solici tate tcart

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documentafia de atribuire:
va 'eta fn cazul tn care ou t I

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



Termen-limit[ de depunere qi deschidere a ofertelor I -
relunsi

5. PinI la termenul-limitl (data 22.07.2022, ora 10:00), a depus oferta 2 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO A,socia{ii/administrato rii

1. SRL "Lozmangal - GruD" 10036001 t47t0 Avram Ion
2.

SRL "Tincomerf - Grup" 1 0066000 1 25 1 8
Tintiuc Sergiu
Tintiuc Eduard

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

(Infornalia privind denumirea docutnentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentafia de atribuire ;i se va consetnnq prin; pre4entut, neprezetiot, nu corespunde (in cazul cdnd
documenttrl a.fo,st prezenlat, dar rut corespunde cerinlelor de cali/icare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumire document

Denumirea operatorului economic
SRL "Lozmangal

- Gruptt
SRL "Tincomer{ -

GruD"
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu

corespunde)
Cerere de participare(anexa nr. 7 DS) prezentat prezentat
Declaralie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.
8 DS)

prezentat prezentat

Garan{ia pentru ofertd prezentat prezentat
Spec f,rca{ tehnice (anexa nr.22 DS ) prezentat prezentat
Spec fica{ de pre! (anexa nr. 23 DS) prezentat prezentat
DI]AE prezentat prezentat

Documente de calificare ( Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerlificat de atribuire al contului bancar prezentat neprezentat
Dovada inregistrdrii iuridice prezentat neprezentat
Certificat de efectuare sistematic[ a pl[{ii
impozitelor, contribu{ii1or

ptezentat neprezentat

Certificat de conformitate prezentat neprezentat
Informalie privind delinerea stocurilor de
cdrbune

prezentat neprezentat

La licitalie pot participa agenlii econom
intrunesc urm[toarele condilii: (format I

cl care
iber)

prezentat neprezentat

Declarafie privind confirmarea identitdlii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora in
situalia condamndrii pentru parliciparea la
activitAti ale unei organizalii sau grupdri
criminale, pentru corupfie, fraudd gi/sau spdlare
de bani.

prezentat neprezentat

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitat
e$r

unitate
de

misurl

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica{iile
tehnice



Cdrbune
AM (13-2s

mm) -
repetat

SRL t'Lozmangal

- Grup,,
10 060
983,33

I lot

SRL "Tincomerf -
GruD,,

t7 487
405,25

3 loturi
* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica nretul oferteilicitaliei pr elul ofertei ./inal e (lnform alia pr iv ind " Cor espunder ea

cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se ya consemna prin: ,,*" tn cazul
corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii).

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preful cel mai sclzut qi corespunderea cerinfelor
tehnice

l2.inurma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii
de atribuire s-a decis:

Anularea contractului de achizifie publicS:

Reieqind din prevederile legii nr. l3ll20l5 qi rezultatele evaludrii ofertelor, in
conformitate cu art. art,69, alin. 6, lit. a) "autoritatea contractantd nu acceptd oferta tn cazul
tn care ofertantul nu tndeplineste cerinlele de calfficare Si seleclie" Ei art. 71, alin.1, lit. d),

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul
rlspunsului OE

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificlrii

SRL "Lozmangal -
Grup"-

Oferta a fost respinsd conform prevederilor art. 71, alin. l, lit. d), liniula a
6-a, al Legii nr. 131/2015 privind achiziliile publice, drept urmare a
constatdrii urmdtoarelor motive :

Operatorul economic a depus garan[ia bancard cu o valoare mai micd
de I o/o din valoarea ofertei fird TVA, in sumd de 100 300,00 (Una sutd mii
trei sute) MDL, pe cdnd suma total6 a ofertei depuse este 10 060 983,33 lei.
Astfel, in conformitate cu prevederile art. 69, alin. 6,lit. a) din Legii nr.
I3ll20l5 privind achizifiile publicq "autoritatea contractantd nu acceptd
oferto tn cazul tn care ofertantul nu indeplineSte cerinlele de caliJicare Si
selecfie" se propune de a considera neconformd oferta companiei SRL
,,Lozmangal-Grup".

TotodatS, se mentioneazd, faptul c6, oferta propusl depdqeqte cu
44,93Yo valoarea estimatd a achizisiei pentru lotul nr. 2 zona centru,
calculatd in conformitate cu cadrul legal.

SRL "Tincomerf -
Grup"

Oferta afost respinsd conform prevederilor art. 71, alin. l, lit. d), liniula o
6-a al Legii nr. 131/2015 privind achiziliile publice, drept urmare a
constatdrii urmdtoarelor motive :

Oferta depdqeqte valoarea estimatl a achiziliei, calculatd in conformitate cu
cadrul legal cu 47,08 %o pentru lotul nr. I zona nord, , cu 45,69 %o pentnt
lotul nr. 2 zona centru Si cu 44,44 Yo pentru lotul nr. 3 zona sud.



liniu{a a 6-a'oautoritatea contractantd anuleazd procedura de atribuire a contractului de
achizilii publice dacd au fost depuse numai oferte care depdsesc cu 30o% valoqrea estimatd a
achiziliei, calculatd conform prezentei legi", se impune anularea procedurii de achizilie qi
initierea unei proceduri noi.

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. jl al Legii nr. I il din i iulie 201 5 privind
achiliile publice)

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru
tncheierea contractului./contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art,
32 alin, (3) al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi1iile publice ), precum qi cd tn cazul
depunerii contestaliilor gi/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate
qi solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi{ii con/irmd corectitudinea desfdEurdrii

Preqedintele grupului de lucru: Alexandru ADAM

SRL "Lozmangal - Grup"-

SRL "Tincomer{ - Grup"

Denumirea operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de

transmitere

27.07.2022 email



DARE DE SEAMA

de аtriЬчirе а contractului de aclrizilii publice Е
de incheiere а acordului-cadru tr
de шulаrе а рrосеdurii de atribuire о

Nг ocds-b3rvdp l -MD- l657776З730tl4/l din 28.07.2022

l. Date сч рriчiге la autoritatea сопtrасtапtД:

2. Date сu рriчirе la рrосеdul.а de аtriЬuirе:

J. Сlаrifiсiri privind dосuпtепtа(iа de atribuire:

Dеп uпrirеа ореrаtоrului есопоm ic
Ехрuпеrеа succinti а solicit5rii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succinti а rispunsului
Data transmiterii

Dепuпlirеа autorititii contractante lNSPECTORAT,UL NДTIONAL DE PROBATILINE
Localitate rllLrn Chi9irlatl
I DNo l0 l()6() l()()02t]7
Adresa Str, v Аlосsапdгi llr l

Nunl ir de telefon 022 28 ()!) с)_ý: 022 28 09 0_ý: 022 2tt 09 7S
Numir de fax 022 28 09 9_i. 022 28 09 05. 022 2tt 09 78
E-mail oficial achizitii4probatiunc.gov rTd/logl stical??)pгobatt rrne.gov,md
Adresa de iпtеrпеt http : //rvrvrr,. probati ulte,eov.t-tl d
Реrsоапа de contact (пutпе, рrепumе, tеlеJЬп,
glцаil)

Tipul рrосеduгii de аtriЬrriге aplicate ýСеrоrоа оfеrtеlоr de рrе!чri пLicitagie dеsсЙiЙ
пАltсlс: 1lпсliсаlil

Pl ocedura de achizilie rереtаtй (clupa cclz) Nr, tttt so aplica
Tipul obiectului сопtгасtului de achizilie/
асоrdчlui-саdгu

Вuпuгiý Scгvicii п Luсriri в

ObiectuI achiziliei Маtепаlе dc construclie si artrcolc conexe
Cod СРV 44 l00()00- l
Expunerea motivului/temeiului privind аlеgеrеа
рrосеdurii de atribuil,e (iп c,ctпtl aplic1irit ctllor
р ro сефl t,i cl е cd t l t с t l ct 

1 
ia clc,t с h t.s d )

pragrrl valoric саrс sc iпсаdrеаzё in рrосеdurа de
achizr[io рпп СОР (pcntru contractele de achizilii
publico de Ьuпuп ýi se rvicil - dg la 200 000 le i):

Рrосеdчrа de аtriЬuirе (s,e va iпdiса сliп сасlпi
ро r l а l ч l ui ?trve rпа m е п lа l у, yt, ll,. ttt l с п dа r.,qоv, п tс. l )

Nг осds-ЬЗп dp 1-I\4D- l6_SZ77637rOrU
L i nk -u l : t1 ц2 Е, /l_цr (c_l1ilpr,gq l, ш cl/tclld с rУрЕ,с! s -Ь j ц, dp l
l\:|D_: l (l5 

7 7 7 (r j 7 З {) lJ.t ]/ t а Ll:arl, аrсi s

Data publicirii. l4 04.2022
Platforma de achizilii publice utilizatd flachizitii.nld. п e-licitatie.md: п r,ptender.nld
Апuп( de inten{ie publicat iп ВАР (clttpa c,ct:) Data,

Link-rr|.
Tehnici 9i iпstrumепtе specifice de аtriЬuirе
(clttpci caz) _

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic do achizilie fiLicitagle
оlссtrоrliсё пСаtаlоg еlесtгопiс

Sursa de fiпап{аге ýBugct de stat: nBLrget CNAM: пВugеt CNAS: пSursе
с\tOпlс: пАltс surse, IIпdicaril

Vаlоагеа estimati (lc i, /d rci'l'|".4 ) .ý_s 502 42

Моdifiсiri operatе in docunrcntalla dc аtпЬrrirс

Caras lппа. 069З l 5636, achizitii(lprobatiune.gov,nrd



(Se va conlplela iп cazu! iп care au./b,st operare modi/icdri)

Rezurn atul m odifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor ое iilo, mй IIпdicali,vrsct ulilizald ;i data pttbticdrЦ

Тегmеп-limiti de dерuпеrе Ei desйiclere а
оfеrtеlоr prelungit (chpci caz)

lIпclicati пtlmdпtl de zile l

4, Рiпfr la termenu|-|imitý (data 22,07.2022,ога 09:00), а depus оfегtа l ofertant:

5. Informa{ii pгivind ofertele depuse
operatorii economici:

qi documentele de саlifiсаrе 9i аfеrепtе DuAE prezentate de сitrе

(lп./ьrmаliа ptiviпd deпt,tmirea dосumепlе|оr prezeпtate se ча tпclicct iп соп./ьrпlitаtе ctt сеriп!еlе din
clocuttleпlalia de alribilre ;i .te ча сOпsеп.tпа рriп, prezeпtat, neprezetltat, пч соrеSрuпdе (iп cazttl ссiпddосttmеппi а |bst prezeпlctl, clar пlt corc,s;ptmcleceiiпlelor cle cctii/icare))

6. lпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа оfегtеlоr сч cerintele solicitate:

Dепuпrirеа ореrаtоruttli econorrl ii Asocia(ii/
administratoriiVERMILION SRL ( l 00360tt0(),lз43 ) Andrci Воlgагi

Dепumiге
dосumепt

Dепum iгеа ореrаtоrultli есопоЙБ
VERMIILION SRL

Documentele се constituie oferta
чсt соп,уmпа рriп: рrсzепlсll, псрrеZапlсll. пll cOl.eS.

1эгсzепtаt

пu а fost solicltata

Dtlcu mспtе dc саlifiслrс

certificat/dccizie
de irrregislгare а
iпtrcргiпdспi.
E\tms din
Rcqlstгtll dc slitt aI

рс rsо;t ttelo r

сепiгiсаt cLr

рпr,irе la situa{ia
coпtгibLrabilului
СегtiГiсаt рпr ind
dclincrea сопtului
Ьапсаr

DeclanIie рпr,iпd
l,alabilitalea
oГertei



Dепumiгеа lotului Dепuпliгеа
орегаtоrulчiесопоmiс

cantitate
5i unitate

de
пt isu rй

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп(еlе cle

саlifiсаrе

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot l ]\,lateriale de
construc{ie 5iafiicole
сопехе Вр criuleni

VERMILION SRL l bLrc

Lot 2 Matenale de
construc{ie 9i alticole
сопехе ВР Поrеqti

VERMlLION SRL l buc

Lot З Маtепа|е de
conslruclie 5i alticole
collcNc ВР Singerci

VERMILION SRL l bLlc

l brrc
Lot "+ МаtепаIе de
construclie si arlicolc
сопе\с ВР DtrЬДsап

VERMlLION SRL

Lol _5 Маtсгiаlе de
constructie 9iarticolc
сопехе ВР Сйliгаqi

VER]\4lLION SRL lbtrc

Lot (l Matcrialc dc
conslruclie 9i articole
collc\e ВР Bal{i

VERMlLION SRL lbrrc

Lot 7 Маtепаlе de
conslruc{ie qi агtiсоlс
cottcxe INP

VERMILlON SRL l buc

* iп сапi ttliltzdrii ltcirayiei eleclrclпice se ча iпdiса preptl ofertei./iпale
(Inlbrma|tct priviпd "Core.tlltпclerea ctl ссriпlеlе cle'caliPca't:,e" .yi "Соrеs7эttпсlеrеа ctt speci/icayiile tеhпiсе'' ,,\е vа сOп,\еlппа рriп. ,,, " iп cazti core,slltmderii ;i рriп ,,-" iп cclпtlnec,ore5ptmclerii)

+

+ +

+



7, Репtru elucidarea uпоr песlагitili sau сопfirmаrеа uпог clate privind соrеsрчпdеrеа ofertei сuСеriП{еlе stabilite iП documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ulчi апоrmаl de scizut) s_asolicitat:

Орегаtоrtrl economic Iпfоrmа[iа solicitatб Rezmatul rispunsului
torului есопоmiс

Dеп чmirеа ореrаtоrului есопБm ic ]\'l oti чu l _1цр[цеri i/descal i fi сi ii i

8. Ofertantii respingi/descalifica[i:

9. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlог:

Репtru fiесаге lot fi
рспtru mai nlultc loturi cunlulate п
Pcntru toatc lotrrnlc ý
Altc linrltirr рriviпd пumёпlI dc lоtuгi саrе pot fi atnbrritc aceluia5i оfсrtшrt: Рпсliсаli/

Justificarea deciziei dc а пu аtпЬчi contractul ро loturi:

l0. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Рге{ul ccl nlai scёzut ý
costul col mai scйzut п
Cel mai brrn гароrt calitate-pre1 п
Cel nrai bun rарогt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп саdпtl procechlrii cle аlйьuirе suпt aplicale mаi mtllle criterii cle atribuire, 
'е 

чоr iпdiса tclatecrileriile de arribuire aplicate ;i dепlmirеа lorurilor o.ýruntu1

l l. Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаIuаrе aplica{i:

(sc vct ссltпрlеlа репlпt lotttrila cctre att,frl.s,I alribltile iп baza crilcriilclr; cel mаi Ьuп raport ca|itare-prey satt cel
пlu i huп ra р()rl L,a l l lLl lа-L.(),\ l )

l 2. RеечаIuаrеа ofertelor:

(se va completa iп cazul iп care c.ferrelc au.filsr reevctltmle repe|cll)

l3, iп uгmа ехаmiпiri, еvаluйгii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse iп саdгчl рrосеdчrii de аtriьчirе s-adecis:

Аtп bu i rеа contractu l u i dc ach i zl [i с рu bl icalacordu l ui -cadnr :

F'actorii cle ечаluаге vаlоаrеа din оfегtй Punctajul calculat
Dcttttmiгc,lt opcratonIlLrr ccorlolnic l

Denumire Гactonrl l

Dопuпttгс factorLrl п

DcIlttm i rса орсrаtопrl ui ccotlottl ic t-t

Dспumiге factonrl l

Dепumirе factorul п

l\{otivul rеечаluirii оfегtеlоr
]\tоdifiсПгilе орегаtе

Total)otlderca

Total

Ропdсгса



Dепчrпirеа ltltului Denttmirea
()рсrаtоru lui ectlntlm ic

cantitate si unitnte de
m 

'lsu 
гi

Рrе{чl unitar
(fйri ТVА)

Lot l Matenale dc
conslructie 9i atticole сопехе
вр Сгiulепi

VERMILION SRL l Ьuс (ооrililпп specilica{ici )

Lot 2 Маtспаlе de
conslnlctie 5i articole colle\c
ВР Florc;ti
Lot З Matenale de
сопStruс{iе gi аrtiсоlе colle\e
ВР Singerei
Lot .l Matenale de
conslructje qi аrtiсоlе colle.\e
ВР Dubasari
Lot 5 Маtепаlе de
construc{ie 9i аПiсоlе corre\e
ВР СДlirаsi
Lot б МаtегiаIе de
conslnlc(le ýl arlicole collexe
вр вйlti
Lot 7 Matenale de
construc|ie gi articole colle\e
INP

Апulагса ргоссduпi dc achizilic рuБП."

lп tenleirrl afi. 7l alin. lit

Аrgumепtаrс.

l4, Iпfогmаrеа ореrаtОrilоr economici despre decizii|e gruрului de luсru репtrч achizilii:

(Iпfьrmаrеа operatclrilclt" есопоmiсi imрliса!iiп prclceclttrct cla atrihtltre cle,spre cleciziile grlpultti de ltrcrtlpentruachizilii ,te realizeazd iп ссlп/ilrпtilаlе clt prevederile art. 3l al Legii пr ! зt сliп з ittlie 20l5 privincl achiziliilepublice)

l5. Теrmепчl de a9teptare репtгu iпсhеiеrеа contractului:

Dепumiгеа ореrаtогu lui
есоп оm ic

Data trапslпitегii Modalitatea de trапsmitеrе

VER]\4lLloN SRL 28,01.2022

ttticД decat рrаgurilс prcviz-ulc la art. 2 alin. (З) aI Lcgii
пr, lЗ l din j iulic 2() 1_5 prir,ind achizi{iile publice

It cazttl iп саrе r,aIoarca cstiInata а contr:rctri|tri йс mа П б zile iп cazu| trarlsnlileгii со,rrirББ, рriпБ,llоаБ
еlссtrопiсе gi/sаu Гах п
П l l zile iп cazul пеlrапsпlitеrii aо,хr:,r,с.irх рп"
шi jloace electronicc a7sau firx tr

п cazul in саrе l,аIоаrса еstiпutй а contractr.,It-,i еБ
еgаlй sau mai пtаrе decAt ргадпlе previzute la an. 2
alin, (3) alLegii пr. lЗl din 3 iuiie 20l5 ргiчiпd
aclilzi{iiIc publice

П l l zile in cazul tгапstпitеrii сойййНЦН,r lni;bace
electronice qi/sau fax п

П lб zile iп cazul пеtrапsпtitеriiсогrttrпiсагrr рrul
rttijIoacc сIссIrопiсс 5l/sau fах о

(,\elcc,tctlt lcrmemtl cle crltcplurc rc.\ipeclcll. Calcltlaraa lеrmспсlоr prevcizttlc cle Lcgecl пr. l3] сliп з iltlie 20t5prtvtnd achizttiile publice. iпсlttуiv c,t lеrmепе|оr cle alte1llc7rc. Se e.fcc|trcaz(t iп'соп/Ьrпtilаlе сч prevederileT(TLUl,L/l lL'(-aPitolul I (Ccllculctrect f'crtпeпttlut) а! ('oclt'tltti Ctvil aj lkptthltcii Molclova1

c-ttlail



lб. Сопtгасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

l7, lпfогmа{iа рriviпсl achizilii publice с!urаЬiIе (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se completeazД doar iпcazul iп саrе la рrосесlurа de achizilie publicй au fnsi aplicate criterii de durabilitate 9i s-a inclreiatсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/lotrrгi pentl,u саге au fost фliсаtе criterii de clurabilitate):

hiп рrеz,епl,u dцrе de seutttri, grupu! le luсru leclurti cti lеrmепul de (t$l.ерlur.! pelttru iпcheierect ctltttraclului/coпtraclelor
iп iicale а .ftlst respectol (еvсеllfiп d cuzurile prevtiz.ule de arl. 3 2 аliп. 1З1 ot t.r,gii n r, l з l tliп з iц !ie 2() l 5 privin d achiz,фiilepuhlice ), рrесuп1 pi cri iП caz,ul lellutlerii coпlesta{iilor ;i/sau recep{ioпririi iupttttrtelor tle пtoпilorizure, acettsteo auJoslс,vаmiпоtе ;i solu{itlпote. Рriп рrеzепtа clare rle sеапtti, 14rupit' ie luсrч репtrч achki|ii cott|irmci corectitudine(ldes.fcisuririi procedurii de achiz,i|ie,.|upl репtrч care poartci rtispttпiere uln|ilrm prevelleriltlr lеgа!еiп vigoare.

Conduci_toIul gluptrltti cle ttlcIu 1relrtlrt achizilii:

6

Denumirea
ореrаtогulч

i

есопоm ic

trерriпdеrеа

Сu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere/
Сч capital

striiп

NumДrul
9i data

сопtrасtului/
асогdulчi-саdru

Vаlоаrеа
contl,actului

Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtului/асогdulu i

-саdru

пr. осds-ЬЗц,dрl-МD-
1657 "l "7 бз7 з()84/l din
28,01.2()22 5 l 585,0з бl 902,00 з1,12.2022

Ач lbst а;lliслtе criterii репtru achizi{ii 1lublice durаЬilе (achizi{ii
t,elzi)?

vпlоаr,е:t de achizilie cu ТvА tlin contract/ contractc а lotului/lotu rilоr
|)епtru cilre аu tbst a;llicate critcrii de tlura]lilitatc (lci MD):

codul Срv al lоtuIчуlоturilог;rспtrч саrс аu lbst a;llicatc сritеrii de
du гabilit:tte:

Critcriul dc аtгilrчirе рспtrч lotul/loturile репtru саrе au fost a1llicate
critcrii de du rabilitrtte; Prepi cel mai scdzul а

co.yrul се| mаi scdzttt а

Cel mаi Ыm raport calitate-pre| а

Cel mаi Ьuп raporl calilale-cosl о

л)
l)t,cttttпta)

Со
d

ср
V lil l,il

тчА
inclusiv
тчд

VERIVtILION
SltL Capital

atttohton
оФ

ý|

(tпdicctyt ,sumа ш 7'|'Д)



















DЛRЕА DE SВАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.7_din 25,07.2022

Date cu privire Ia autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritйtii contractante Primйria or.Durlesti. mun.Chisinбu
Localitate Or.Durlesti. mun. ChisinД,u

IDNo 007601009679
Adresa Or.Durlesti, str.Al. cel Bun, 13

Numйr de telefon 02258з569
Numйr de fax 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie@gmail. com
Adresa de internet www.durlesti.md
Реrsоапа de сопtасt(пumе, preпLttlle, tеlеfоп,
e-mail)

Sаrап Eleonora

Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Clarificf,ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate сlаrфсdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisi
Procedura de achizitie rереtаtй (durэd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtului de
achizitie/acordului-cadru

luсrйri

Obiectul achizifiei Luоrйri de de rепочаrе si extinderea retelei de ilr,rminat st

radal din or.DurleEti

Cod СРY 453 161 10_9

Ехрuпеrеа motivuluiitemeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Necesitёlile 1ocalitёfii

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guчеrпап,tепtаl
lл,u,w, пltепdеr . goy. пld.)

Nr: 21053769
Link-ul: mtender.gov.rnd/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1 6480з6|62194
D ata public бrii:24 .0З .2022

Platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md;
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data: __-__-_

Link-ul:
Telrnici si instrumente specifice de аtriЬuirе
Иutэd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLiсitаtiе electronicё псаtаlоg electronic

sursa de finantare пвusеt de stat:

Vаlоаrеа estimatй (lei, ldrd TVA) 868 000.00

Data solicitйrii clarificйrilor 24 mаr[2022,,11:56
Denumirea operatorului economic



Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Вuпа ziua, publicati caiet de sаrсiпi

Ехрuпеrеа succintf, а rйspunsului вuпа ziua!!! caietul de sаrсiпi а fost iпсаrсаt.vа
multumim!!

Data transmiterii 24 mаrt.2022,14,.41):
Data soIicitйrii сlаrifiсйrilоr 2 fеЬг 2022,12,.14

Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul tп care aufost operate mоdffiсdri)

Рflпй la tеrmепuЬlimitй (data 29.04,2022, ora 10:00), аu depus oferta ofertan{i:

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

Rezumatul m odifi сйrilоr Documentatia de atribuire
Publicate in BAPlaltemijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

осDS-взWD р1 -м D- 1 64в0з61 621 94-Ev -

164в1092в7429-1 64в1 1 5в00247

Data mоdifiсёrii

24,0З.2022 / 14З4

осDS-взWD р1 -м D_1 64в0з61 621 94-Еv -

1 64в1 09287 429- 1 648 1 25245229

Data mоdifiсёrii

24.0з.2022 / 14:40

IIпdiсаУi sursa utilizаtёt ;i data publicdrii]

Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрй caz)

РпdiсаУi пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SRL..Zepto" 10i8600024415 Rotari Dmitri
1 SRL,,TOP LIDER" 1 01 260001 5903 MaTdari Victor
J FCl CAPITДL SRL 1 0036050028 1 0 Isоr Galciuc
4 SRL,,Energoled" l015600000816 postolachi veaceslav
) SRL""INSTEL PRIM" 1 004600066986 Nicolae Oprea

6 SRL""ELECTRON" 1 003600025379 Stepan Gaslama

Dепumirе
document

Dепumirеа ореrаtоrului economic
SRL
,,ZBPTo

SRL,,ToPLI
DER"

F'CI Capital
SRL

SRL,,Energol
ed"

SRL,,INSTEL" SRL,,ELECTRON

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsmпа 1эriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соr9ýрцпс!е.)

Рrорuпеrе
а tehnicй orezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Рrорuпеrе
а
fiпапсiаri

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

,)
L



DUAE
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat plezentat

Garan!ia
pentru
оfеrtй

prezentat
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se уа соJlsпlпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Рrорuпеrе
а tehnicй

Nu
соrеsрutldе

prezentat ргеzепtаt prezentat pleZentat prezentat

Proputrere
а
financiari

preZentat prezentat prezentat prezentat preZentat prezentat

DUAE preZelltat

Gаrапliа
pentru
оfегtё
(duрd caz)

prezentat preZentat pгezentat prezentat preZentat prezentat

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se уа iпdica iп сопfоrпlitаtе сu сеriп!еlе diп
dосuпlепtа|iа de atribuil,e Ei se vа соп.sепlп,а 1эriп: prezeпtat, перrехепtоt, tlu соrеSрuпdе (iп cazul
сdпd dосuп,tепtul afost рrеzепtаf,, dar пu соrеsрчпdесеriп{еlоr de саlфсаrе)

I пfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа оtЪrtеlо r сu cerintele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se vа iпdiса preyul oferteifiпale
(Iпforma\ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de caliJicare" si "Corespunderea cu specificayiile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа priп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul пecorespuпderii)

Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea рrеtчlчi апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul ofertei
(йrй TVA)*

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Luсrйri de
cor-rstructii
complete sau
parliale 9i
1uсrйri
publice

SRL ZEPTO 538 812,2l m.p +

SRL,,Top Lider" 545 630,88 m.р. + +

FCI Capital SRL 549 424,66 m.р. + +

SRL,,Energoled" 609 752,06 m.р. + +

SRL Instel Prim 680 б l 8,3з m.р. + +

SRL,,ELECTRON 866 |24,зб m.р, + +



Data
soIicitйrii

Operatorul есопоmiс Informalia solicitatй Rezumatul rйsрuпsuIui
operatorului economic

Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot

.Iustilicarea deciziei de а nu atribuii inclLrsiv ре lоturi:

Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Pretul cel mai scбzut
(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuil"e suпt aplicate mаi multе iпсlusiу de atribuire, se yor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепuпlil"еа loturilor аfеrепtе)

Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va iпсlusiу репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din ofertй punctaiul calculat
Dепumirеа орегаtогului econotnic 1 Total

Dепшmiге factorr"rl 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Dепum rе fасtоrul l Ponderea
Dепшп,t rе fасtоrul n Ропdеrеа

Reevaluarea ofertelor:

(Se va iпсlusiу iп cazul iп care ofertele au fost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile operate

iп urmа examinйrio evaluirii qi соmраrбrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-
а decis:

Atribuirea contractului de achizitie 4nclus/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Рrе{ul
inclusiv

(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lucriri de
constructii

SRL,,TOP LIDER" m.р 545 630.88 545 б30.88 б54 757,05



complete sau
partriale ýi

1ucrari
publice

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:

Tn temciul art.7l alin. lit

Аrguпrепtаге:

Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizi{ii:

achizi|ii se reolizeazd iп canformitate сu prevederi!e ort. З1 al Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind ochizi|iile

publice)

Теrmепul de aqteptare pentru iItcheierea contractului:

(Setecta|i tеrmепu! de a1teptare respectat. Calculorea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 1З1 diп З iulie 2015

privind achizi|iite publice, inclusiv а tеrmепеlОr de asteptare| se efectueazd iп conformitote cu prevederile

T1TLULLJt lV Copitolu! t (Calculorea Теrmепului) at Codului Civil al Republicii Moldova).

15 Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cirdru incheiat:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,ZEPTo" 06.05.2022 zeptosrl@mail,ru

SRL,,TOP LIDER" 06.05.2022 toplidermd@mail.ru

FСl CAPITAL SRL 06.05.2022 Capital07@moil,ru

SRL,,ENERGOLED" 06.05.2022 еепеrqоlеd@mаil,ru

SRL,,INSTEL PRIM" 06.05.2022 iпstеlрrim@gmаil.соm

SRL,,ELECTRON" 06.05.2022 еlсопsm@уапdех.rч

Tn cazul in саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este mai miсё dесбt pragurile рrечёzutе la аrt. 2

alin. (З)аl Legii пr, 131din З iulie 2015 рriчiпd
achizitiile publice

П б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mijIoace еlесtrопiсе gi/sau fax п

тп cazulin саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе dесбt рrаguгilе рrечёzutе
la аrt,2 аliп. (З)аl Legii пr. 13]. din З iulie 2015
privind achizitiile publice

Denumire
а

operator
ului

economic

lпtrерriп
tlеrеа:

Сu
callital

autolrton/
Cu

capital
mixt/asoc

iеrе/
Сu

capital
strf,iп

Nчmйrul
qi data

сопtrасtчlчi/
acordului-cadru

Cod СРY

vаlоаrеа contractului
Теrm
еп de
valabi
litate

al
сопtr
actultl
i/acor
dului-
саdrч

fЁrё TVA inclusiv TVA



SRL

тор
LIDER

Intrepri
derea:
Сu
capital
autohtorr

1 1-Ар

25.01.2022 453 161 10-9 545 630,88 654 757 ,05
з1.\2.2
022

Informatia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica сlаlёi se cotпpleleazй doar iп
cazul iп ca,re la, procedura de achizilie рuЬliсёi au.fost aplical.e criterii de d,urabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопlrасt/ссlпlrаclc репlru lot/Iofuri репlru care au.fosl, aplicale cril,erii de durabilitate):

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

Vаlоаrеа de achizitie сч TVA din co,ntract/ contracte а
lotului/Ioturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD):

Codu! СРV al lotului/loturi]or репtrч care ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

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

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra declarй сd tеrmепul de a;teptare репtru tncheierea
contractulai/coпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсерtdпd cazarile prevdzute de art. 32 аliп, (3) al Legii пr.
131 diп 3 ialie 2015 priviпd achiziliile pablice ), precam ;i сd tп cazul dерuпеrii contesta|iilor si/sau
recepyiondrii rapoartelor de monitorizale, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсru репtru achizilii сопJirmii соrесtitudiпеа desfdsurdrii procedurii
de пchizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevedefilor legale tп vigoare.

Coltducdtorul grupalui de luсru

sаrап Eleonora
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr.       21059452 /1 ___din    28  iulie 2022         .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Comrat «I.Gurfinchel» 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1003611151205 
Adresa mun. Comrat, str. Odesscaia 2 
Număr de telefon (0298) 3 14 48 
Număr de fax (0298) 3 14 48 
E-mail oficial  imsp_srcomrat@mail.ru  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cheleș Lilia, (0298) 3 17 42,  
imspcomratjurist@mail.ru  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Продукты питания на 3 месяца (август- 
октябрь) 2022 г. 

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: 21059452 
Link-ul: 
ocds-b3wdp1-MD-1656999904946 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656999904946?tab=contract-notice 
Data publicării: 05.07.2022г. 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 656 700,0 lei   

mailto:imsp_srcomrat@mail.ru
mailto:imspcomratjurist@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656999904946
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656999904946?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656999904946?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

(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: Nu 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 13.07.2022, ora 9_:00), au depus oferta _7_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SA «IugInterTrans» 1003610000214 Фаурян Вера 
2 SRL «Fabrica Oloi Pak» 1003611002499 Задыр  Мария 
3 SRL «Slavena-Lux» 1002600003240 СмирновАлександр 

/Смирнов Евгений 
4 SRL «Chiupon» 1002611001093 Кюлафлы Анна 
5 SRL «Baguette» 1014600037741 Большакова Екатерина 
6 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Плеска Игорь 
7 SRL «Alim Total» 1014600000912 Бахчиванжи Сергей 

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

către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
 

Operator 
economic  

SRL 
«Fabrica 

Oloi Pak » 

Operator 
economic  

SA 
«YugInte
rTrans» 

Operator 
economic  

SRL 
«Slavena-

Lux» 

Operator 
economic  

SRL 
«Chiupon» 

Operator 
economic  

SRL 
«Baguette» 

Operator 
economic  

CC "Nivali-
Prod"SRL 

Operator 
economic  

SRL «Alim 
Total» 

Oper
ator 
econ
omic  

 

Oper
ator 
econ
omic  

 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

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

Заявка на участие prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Декларация о 
действительности 
оферты 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Certificat/decizie/extras prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Финансовый 
рапорт/финансовая 
ситуация 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Список учредителей 
экономического 
оператора 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Сертификат о 
присвоении 
банковского счета 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Сертификат об 
отсутствии или 
наличии долгов перед 
национальным 
публичным 
бюджетом 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Санитарная 
авторизация на 
деятельность/ 
помещения, склады 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Санитарная 
авторизация на 
транспорт 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Сертификат 
соответствия 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

ЛОТ 1 МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

1. SRL«Fabrica Oloi 
Pak» 

162 833,33 по целому лоту + + 

ЛОТ 2 СЫР 1. SRL «Slavena-Lux» 
 

10 605,0 по целому лоту + + 

2. SRL «Alim Total» 10 609,20 по целому лоту + + 
3. SRL «Chiupon» 

 
10 650,0    

ЛОТ 3 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SA «YugInterTrans» 77 550,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 4 ГОРОХ СУШЕНЫЙ 

1. SRL «Alim Total» 486,10 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 486,11 по целому лоту + 
 

+ 
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3. SRL «Slavena-Lux» 540,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Baguette» 613,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 5 КРУПЫ 

1. SRL «Alim Total» 64 730,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 64 730,83 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 67 730,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Baguette» 
 

77 919,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 6 МЯСО КУРИНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 112 950,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. CC "Nivali-Prod"SRL 136 500,0 по целому лоту + + 
 

ЛОТ 7 РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
МЯСНЫЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 63 583,33  по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 65 983,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 8 МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

1. SRL «Baguette» 
 

27 596,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Alim Total» 27 597,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Slavena-Lux» 27 966,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 9 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Baguette» 
 

27 999,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 28 000,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Alim Total» 28 999,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Chiupon» 29 000,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 10 РЫБА 

1. SRL «Baguette» 
 

13 166,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 
 

13 166,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 
 

14 630,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 11 РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ- БАКАЛЕЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 9 335,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 11 138,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 
 

14 071,90 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 12 ЯЙЦО КУРИНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 7 798,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Alim Total» 7 799,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 8 500,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 13 САХАР-ПЕСОК 1. SRL «Baguette» 14 594,0* по целому лоту + 
 

+ 
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2. SRL «Alim Total» 17 923,50  по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Slavena-Lux» 18 287,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Chiupon» 21 111,11 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 14 СЛАДОСТИ 

1. SRL «Slavena-Lux» 6 370,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 6 375,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 
 

6 406,25 по целому лоту + 
 

+ 
 

 
ЛОТ 15 МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SRL «Baguette» 7 600,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 7 650,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 7 666,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Alim Total» 13 235,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 16 ЛАВАШ 

1. SRL «Slavena-Lux» 3 332,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 
 

3 648,15 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 3 968,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

* Экономический оператор SRL «Baguette» письменно (письмо от 18.07.2022г. получено по 
электронной почте e-mail) отказался от лота № 13 Сахар по причине ошибки в цене. По этой 
причине лот № 13 Сахар был присвоен следующему по списку экономическому оператору SRL 
«Alim Total». 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL «Slavena-Lux» Лоты № 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15 -по причине высокая цена 
SRL «Chiupon» Лоты № 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- по причине 

высокая цена 
SRL «Baguette» Лоты № 4, 5, 11, 14, 16- по причине высокая цена, лот 

№ 13 -по причине письменного отказа SRL «Baguette» 
SRL «Alim Total» Лоты № 2, 8, 9, 12,  15- по причине высокая цена. 
CC "Nivali-Prod"SRL Лот № 6- по причине высокая цена. 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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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: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Лот № 1 Молочные 
продукты 

SRL«Fabrica 
Oloi Pak» 

по целому 
лоту 

162 833,33 162 833,33 175 860,0 

Лот № 2 Сыр SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

10 605,0 10 605,0 12 726,0 

Лот № 3 
Хлебобулочные 
изделия 

SA 
«YugInterTrans» 

по целому 
лоту 

77 550,0 77 550,0 83 750,0 

Лот № 4 Горох 
сушеный 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

486,10 486,10 525,0 
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Лот № 5 Крупы SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

64 730,50 64 730,50 77 679,0 

Лот № 6 Мясо 
куриное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

112 950,0 112 950,0 135 540,0 

Лот № 7 Различные 
продукты питания 
мясные 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

63 583,33  63 583,33  76 300,0 

Лот № 8 Масло 
подсолнечное 

SRL «Baguette» по целому 
лоту 

27 596,0 27 596,0 33 115,2 

Лот № 9 
Консервированные 
продукты 

SRL «Baguette» по целому 
лоту 

27 999,0 27 999,0 33 590,9 

Лот № 10 Рыба SRL «Baguette» по целому 
лоту 

13 166,0 13 166,0 15 800,0 

Лот № 11 Бакалея SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

9 335,0 9 335,0 11 202,0 

Лот № 12 Яйцо 
куриное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

7 798,0 7 798,0 9 320,0 

Лот № 13 Сахар-
песок 

SRL «Alim 
Total» 

по целому 
лоту 

17 923,50  17 923,50  19 351,0 

Лот № 14 Сладости SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

6 370,0 6 370,0 7 643,0 

Лот № 15 
Макаронные 
изделия 

SRL «Baguette» по целому 
лоту 

7 600,0 7 600,0 9 120,0 

Лот № 16 Лаваш SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

3 332,0 3 332,0 3 600,0 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA «IugInterTrans» 19.07.2022 e-mail 
SRL «Fabrica Oloi Pak» 19.07.2022 e-mail 
SRL «Slavena-Lux» 19.07.2022 e-mail 
SRL «Chiupon» 19.07.2022 e-mail 
SRL «Baguette» 19.07.2022 e-mail 
CC "Nivali-Prod"SRL 19.07.2022 e-mail 
SRL «Alim Total» 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 

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





DAREA DE SEAMĂ
> de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.0j_Din 28.07.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria Peticeni, raionul Călăraşi
Localitate Satul Peticeni, raionul Călăraşi
IDNO 1007601007491
Adresa Satul Peticeni, raionul Călăraşi
Număr de telefon 024477236
Număr de fax 024477236
E-mail primariapeticeni'd,gmail.com
Adresa de internet -

Persoana de contact Şpac Sergiu-primar

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziţie reparaţia drumului de acces către IET Romanita 
din s.Peticeni, r-nul Calarasi

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă 
sau cererea ofertelor de preţuri)

Cererea Ofertelor de Preţuri conform 
procedurilor legale

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

Nr: MD-1656574226874
Link-ul:
ocds-b3wdul-MD-1656574226874

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 14.07.2022 Ora: 15.00
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu □ Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr: conform SIA RSAP

Link-ul : ocds-b3 wdu 1 -MD-1616142574614

Data publicării/ 
transmiterii: 30.06.2022

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire N ud acord-cadruD sistem dinamic de 
achiziţieD licitaţie electronicăD catalog 
electronicD

Sursa de finanţare Buget de stat □
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicaţi] 
Buget Local

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 333 315,2JMDL

1

mailto:primariapeticeni@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656574226874
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656574226874
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616142574614


3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clari ficări)

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului

-

Data transmiterii -

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu □ Dan

5. 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:

Transmise operatorilor economici înregistraţi Data:
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 14.07.2022, oral5:00), au fost depuse 4 oferte:
7.

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

SA Drumuri Straseni 1003600111971 Igor Gonţa
MARNICMIH 1003600021577 Nicolae Rozembac

SRL Inlimar Prim 1006600062498 Cepoi Petru

D eschiderea ofertelor a avut loc la data de 14.07.2022 ora 15:15. 

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

- - -

8. Documentele ce constituie oferta:
Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SA Drumuri 

Straseni
+ + +

MARNICMIH + + +
SRL Inlimar Prim + + +

(In formaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: , , + ” în cazul prezentării, , ” în cazul 
neprezentării)
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Constatări/Comentarii (după caz):

9. 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

10. Criteriul de atribuire aplicat:

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

Dretul cel mai scăzut □
costul cel mai scăzut □ 
cel mai bun raport calitate-preţ □ 
cel mai bun raport calitate-cost □

Dretul cel mai scăzut □

11. Informaţia privind ofertele depuse:

Nr.
lot Denumirea lotului

Operatori economici
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(In formaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazid 
corespunderii şi prin „ - ” în cazid necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazid în care specificaţide tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fo s t 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
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Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jo s  în cazul aplicării licitaţiei electronice)

Denumirea operatorului 
economic

Preţ iniţial Runda 1 Runda 2 Runda 3

Reparaţia drumului de acces către 
IET Romanita din s.Peticeni, r-nul 
Calarasi

Preţul fără TVA Preţul fără TVA/ 
noile valori

Preţul fără 
TVA /noile 

valori

Preţul fără TVA 
/noile valori

SA Drumuri Straseni 312 050.52 257 694.00 257 694.00 257 694.00
MARNICMIH 257 695.49 257 695.49 257 695.49 257 695.49

SRL Inlimar Prim 308 297.92 308 297.92 308 297.92 308 297.92

12. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic
Preţul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat
Reparaţia drumului de acces 
către IET Romanita din 
s.Peticeni, r-nul Calarasi

1 SA Drumuri Straseni 257 694.00
2 MARNICMIH 257 695.49
3 SRL Inlimar Prim 308 297.92

13. 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:________ 2___ ______________________ 2_____________ ____________________ _____________________

Operatorul
economic

Documentul şi/sau informaţia 
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic

SA Drumuri 
Straseni

S-a solicitat justificarea preţului 
publicat şi m icşorat conform  
inform aţiilor ce se conţin în  SIA 
RSAP.

Scrisoarea nr.108 

din 15.07.2022

184 din 18.07.2022

MARNICMIH S-a solicitat justificarea preţului 
publicat şi m icşorat conform  
inform aţiilor ce se conţin în  SIA 
RSAP.

Scrisoarea nr.107 

din 15.07.2022

Nr.41 din 18.07.2022

14. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:5
D ata solicitării docum entelor confirm ative :______________________________________________
D ata prezentării docum entelor con firm ative :_____________________________________________
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Denumirea
ofertant/candi

dat

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii
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SA Drumuri 
Straseni

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

MARNICMM + + + + + + + + + + + + +

SRL Inlimar 
Prim

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

15. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Notă* In 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.

16. în  urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 01 din 12 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru:____________________________________________________

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul 
unitar fără 

TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

Reparaţia drumului de 
acces către IET 
Romanita din s.Peticeni, 
r-nul Calarasi

SA Orizont 1 430500.0 430500.0 516600.0

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Drumuri Straseni Scrisoare nr.109 din 21.iulie2022 eonta.ieorl 98 SA mail.ru
MARNICMIH Scrisoare nr.109 din 21.iulie2022 maricmih(®smail .com

SRL Inlimar Prim Scrisoare nr.109 din 21.iulie2022 ceuoi .inaai®email .com

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

18. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare 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 
achiziţiile publice

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării urin 
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

5
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Notă* 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) a l Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

25. Contractele de achiziţie încheiate:

Num Valoarea contractului
Nr.
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO)

ărul
cont
raet

Cod CPV
Termenul de 
valabilitate a 
contractului

Data
contractului fără TVA cu TVA

ului

SA Drumuri Straseni 257 694.00 309232.80
1 21 26.07.2022 45200000-9 31.12.2022

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor lesale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Şpac Sergiu
(N u m e , P r e n u m e )
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rnodel-tip

1! i'

DARE DE SEAMA

denrgocierefiripublicareprealabiliaunuianuntdeparticipare
nr. 28 NFP din 28.07 '2022

-a

Date cu prifire la autoritatea contractanti:

OiGfitgat.ati. fineret Ei Sport sec'Centru
Ddilmirea autorititii contractante

Mun.Chisindu
1007601009417
Strada Bulgard 41/A
022271022Numir de telefon

Numir de fax
dets contracte@lqq{rry

de internet
'efimia@mail'ru

Prenurne' telefon'

Date cu privire la procedura de atribuire:

JNe gociere F6r6 EUb!99{9urii de atribuire aPlicate

unuri r Servicii r Lucriri r

-ip.rMactuluideachizi{ie/

acordului-cadry @lui la Gradinila nr.17 4;

Lucrari de 
- 

schimbarea tdmplariei la Liceul

Constantin Sibirschi

Constantin Sibirshi, insd managerii instituliilor au

solicitat de urgen!6 schimbarea tdmpldriei care este

intr-ostareavariatds-aualocatbanisuplimentarila
Jutu a. 25.07 .2022 pentru reahzatea lucrdrilor'

i"ttati de reparalie a gardului la Gradin\[am'174'

gardul este fntro stare avariat6 qi prezintd mare

oericol pentru copri doarece este din piatrd Ei -se

irrpa U.i.afi din el, totodatS am primit mai multe

solicitari de la pdrinli cdt Ei de la managerul

institulie pentru a gdsi solulii cdt mai urgente'Astfel

afostalocatesursefinanciaresuplimentarepentru
r ealizar e a I ucrdri lor.

Planificat' realizatea

uno, tu.ra.i suplimentare la Gimnaziul 53' Liceul

pt.u.a.tif. f-.gii l3ll20i5 prevdzute la art'56

utitt.(t), l(b) privind achizifile pub

Aqu .l'rrn inilierea unei proceduri COP necesitd

timp mai indelungat, iar lucrdrile necesitd a fr deja

incepute pentru a ie putea !y!t:u in termeni'

gt"ptf de lucru din cadrul DETS sec'Centru a

Inaintat invitalie mai multor agen{i economici

pentru a veni cu oferta cea mai avantajoasd'

La inilierea procedurii de Negociere ftrd

F.rUti.ut.u un ri anunf prealabil s-au aplicat



+,

La baza deciziei grupului de lucru au stat

urmdtoarele criterii:
l. Realizarea lucr[rilor de reparalie p6nd la

inceperea noului an de studii'
2. Asigurarea siguranlei pentru sdndtatea

copiilor.
2. Maximd urgen!6 care face imposibild

respectarea termenelor generali, {at fiind faptul cd

lucrdrile trebuie efectuate in termeni cdt mai

restrdnsi.

Flocedura de atribuire (se va indica din cadrul

portalului guvernamental
'www.mtender.sov.md)

Nr:
Link-ul:
Data publicdrii:

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

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoriti{ii contractante

nDa nNu
t-int-rrt iatre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tebnici gi instrumente specifice de atribuirc
(dipd,caz) " ':' 

'

;Ac"rd-tad* nsistem dinamic de achizilie

nlicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;

nsurse exteme; nAlte sutse: [lndicali|
Valoarea estimati Qei, fdrd TVA) 1583333.33

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. r ${odificiri operate in documenta{ia de atribuire:
, 1. f

(Se va cr)mpleta tn cazul in care aufost operate modificdri)
r. : ' !:rl

,igr li$aoa ta termenut-limiti (data 28.07 .2022,ora 10:00) au depus oferta I ofertan{i:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de

-Mirilor

Fl'aTi ", :,,:: l:':: 
m ij I o a c e I o r d e pndica;i surso utilizatd ;i data publicdriiJ

@punere .si deschidere a

ofertei'"or prelungit (duPd caz)

pndicayi numdrul de zileJ

Nf$l
:1:iiiil: I i,l !i::

i:i DenumireaoPeratorului
: - eCOnOmlC

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1 i:.j l,Anreal Cons SRL 1016600000879 Tofan Andrei

i! 'i -'i



i1| i1..Oiu.,'ire docume*t
Denumirea oDeratorului economic

Anreal Cons SRL

Documentele ce constituie oferta
$ (Se va consrnna prin: prezentqt, neprezentat, nu coresnande)

:Oferta, de pre{ +
Deviz general de cheltueli F.3,7, 5 J

Documente de caiificare
Se vq consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

-r

Atribuiiea contului bancar +
,,Extt'aS.piivind achitarea sistematicd
a taxelor de stat

+

Ultrpul raport fi nanciar +
Declaralie privind experien{a
similard

+

Dec,tara.gie priVind personalul de
specialilate qilsau a experfilor
propus/propugi pentru
imolembntarea contractului

-T

ii: :.

i,:6.l ,trifo"-a{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
I i : ::.,.

'': '

(liformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
dqcumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
Irtforrnafia privind rezultatele negocierii:
: | 1. ; ''.,.

r, I i

' 
,i,: .11 ,, 1"

_ 
i , i'j'

+ f I t ..1. v "
| ,ln gazu! utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
'(hx irmaiiaprivind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifrcaliile

z"',:, se va consemna piin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)tehntce"',

r 8i, Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
, I cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-

i .: usolicitat:

i .1 :

J

I

i,

1!

i,1
l:l

i't

Dt
. il:l
Lri

:numirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Preful inifial Piolul in'urma
neg0cierii

f-ubrAri de reparalie a
pului la Grddinila nr.l74;
Lubrdri de schimbarea
,: tp,lnpldriei la Liceul
ll C6. hstantin Sibirschi

Anreal Cons
SRL

1583333,33 1s83333J3

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

Denumirea
opei'atorului

eoonomrc

Pre{ul ofertei
(fbrA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsur,6

Corespunderea
cu cerinfelo de

ealilicare

Corespunderea
cu specificafiile
,'',.. tehtliee'



I .,; 
':

t;.
:ti

ii
:l;ri

, r,Dlta
r'solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9.' Ofertan{ii respiagi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul res pinserii/descalifi cI rii
+,

,, t0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Fentrumai multe loturi cumulate a
Fentru toate loturile n

1

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut c
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

i:

; t2. nforma{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
;.l.;

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

srau c7l mai bun raport calitate-cost)

I 19,. Reevaluarea ofertelor:
, I :,.. ,. tl :

Qa,;va comiTleta tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)
l,i':ii

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

D'enirmire factorul I Ponderea

Denirmire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

P,.4urn re factorul I Ponderea

Der{im re factorul n Ponderea

Denumirea lotului
lr

:l

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mlsuri

PreJul
un,itar

(fErn TVA)

Preful.totsl
(I?irI TVA)

Prefut total
(inclusiv TVA)

i,i
1...1

.;
iilir;
:l

I



Lucrdri de repara(ie a gardului la

, ,lCrT Oinita w.174 Lucrdri de

schimbarea tdmPltrriei la Liceul
i ',, , rConstantin Sibirschi

Anreal Cons
SRL

I institutii

1583333,33

1583333,33 1900000,00

Anularea procedurii de ichizilie public[:

1,.t.,,,' . *:
in temeiul art.71alin. 

- 
lit -

Argumentare:

: .. :

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

lucru pentru achizrtii se realizeazd in ionformitate cu prevederile art. 3t at Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

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

::
16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

r , 
,llr

(SetgctaJi irtrmen t de a;teptare respectat. Calcularea tbrmenelor prevdzute de Legea nr' I3I din 3 iulie

2015 piiviiitl achiziliili publtru,:i:t,::, a termenelor de a$teptare, se efectueazd tn conformitate cu

preuederilt.,rrrrruiit IV caprlohl I (Calcularea Termenului)'al codului Civil al Republicii Moldova)'
r ,i i

17. Qontr[ctul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

i;::.,
ii

I

i-.:..

ffi Data transmiterii Modalitatea de transmitere

emailAnreal Cons SRL
.i

29.07.2022

Irfficate valoarea estimatd a contractului

este mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

, aiin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
I ^'ii,i-r{ "nhizitiile nrrhlice

3 e tit"itu*utiunsmiterii comunic[rii prin

miiloace electronice qi/sau fax n

n t t ,it. in cazul netransmiterii comunicdrti
prinmiiloaceelect@
ffimiterii comunicdrii Prin

miiloace electronice qi/sau fax nin cazul in care valoarea estimata a contractulul

, estb eeal6 sau mai mare decdt pragurile

prevdiute la art. 2 alin. (3) al Legii nr' 131 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice
ffimiteriicomunicdrii
prin miiloace electronice qi/ta" fax n

Valoarea contractului Terrnen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu caPitat

mixt/asocieie/
Cu caPital

strlin

Numirul
9i data

contractului/
acordului- ,

cadru

Cod
CPV +'

r.i

rtr' t,

DETS
sec.Centru

28t
L

c.'lc\
c.J
t-.
A
c{

t

c{
|tr)
$

1583333,33 1900000,00

31.09.2022

I ll ,

i:



aeft.i .€.i=fu blloed;tf 
++...$ite'=($ch,,,i ''" 

lir

(DA/NU)

vnroarea de achizig lu'C#i '#"ili .;;diiaa
lotphriAoturilor pentru care au fost aplicate criterii de

.Wflfgtilitate'(lei,,,@): ,
(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitqte-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

'r' l:'
,l ii!i,

' :i
,ilq;.'1n1o"-afia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

: cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
'11:', contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentra tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceostea aufost examinate qi solulionate.

i.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfasurdrii procedurii
db acllizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legaletn vigoare.

e grupului de lucru
/)

a/,r aslu'fi- Strajesco Natalia















DARE DE SEAMA

d e a tr ib u ir e  a  c o n tr a c tu lu i d e a c h iz it i i  p u b lic e  □ V V
de m ch eiere  a acordului-cadru  □
de anulare a procedurii de atribuire □

N r. 4  din 2 9 .0 7 .2 0 2 2  

1. D ate cu privire la  autoritatea  contractanta:

D enum irea autoritatii contractante P rim a ria  s. D o ro tc a ia
L ocalitate s. D o ro tc a ia
ID N O 1 0 0 7 6 01009325
A dresa s. D o ro tc a ia , r. D u b asa ri
N u m ar de telefon 0 2 4 8 4 5 2 3 8  /  0688 0 6 2 0 3
N u m ar de fax 0 2 4 8 4 5 2 3 8
E -m ail oficial ap ld o ro tc a ia@ g m ail. com
A dresa de internet w w w .p rim a ria d o ro tc a ia .m d
P ersoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

C azac  Iu lia , 0 2 4 8 4 5 2 3 8 /0 6 8 8 0 6 2 0 3  
iu lia b e rz a n @ g m a il.c o m

2. D ate cu privire la procedura de atribuire:

T ipul procedurii de atribuire aplicate □V V C ererea ofertelor de preturi □ L ic ita tie  d e sc h isa
□ A lte le : [Indicati]

P rocedura de achizitie repetata (dupa caz) N r: 21059441
T ipul obiectului contractu lui de ach izitie/ 
acordului-cadru

B unuri V V ^  S erv ic ii □ L u c ra ri □

O biectul achizitiei P ro d u se  a lim en ta re  p e n tru  sem . II a  an u lu i 2 0 2 2  la  IE T
D o ro tc a ia

C od C P V 15800000-6 - D iverse produse alim entare
E xpunerea m otivu lui/tem eiu lu i privind  alegerea  
procedurii de atribuire (m cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa)

C o n fo rm  art. 57 , alin . (1) L P  131/2015

P rocedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.20v.md)

N r: : o c d s -b 3 w d p 1 -M D -1 6 5 6 9 9 9 6 0 8 3 8 2
L ink -u l: M T e n d e r P u b lic  P o rta l (g o v .m d )
D a ta  p u b lica rii: 5 iu lie  2 0 2 2

P latform a de achizitii publice u tilizata □ V V  ach izitii.m d ; □ e - lic ita tie .m d ; □ y p te n d e r .m d

□ V V  D a  □ N u
P rocedura a fost inclusa in  p lanul de achizitii 
publice a autoritatii contractante

L in k -u l ca tre  p la n u l de ac h iz itii p u b lic e  pu b lica t: 
h ttp  s : //p rim a ria d o ro tc a ia .m d /a c h iz itii  -p u b lice /

A n u nt de intentie p ub licat in  B A P (dupa caz) D ata: n u
L ink-u l:

T ehnici si instrum ente specifice de atribuire
(dupa caz)

□ A co rd -ca d ru  □ S is tem  d in am ic  de ac h iz itie  □V V  
L icitatie electron ica □ C ata lo g  e lec tro n ic

Sursa de finantare □ B u g e t de sta t; □ B u g e t C N A M ; □ B u g e t C N A S ; □ S urse
ex te rn e ; □ A lte  su rse :V V  Buget local

V aloarea  estim ata (lei, fara TVA) 2 9 5 6 0 0 .0 0  M D L

3. C larificari privind  d ocum entatia  de atribuire: nu sunt

4. M odificari operate in  d ocum entatia  de atribuire: nu sunt

5. P ana la  term enul-lim ita  (data 14.07.2022 10:00) au depus oferta 5 ofertanti:

Nr. D enum irea operatoru lu i econom ic ID N O A sociatii/

1

mailto:apldorotcaia@gmail.com
http://www.primariadorotcaia.md/
mailto:iuliaberzan@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656999608382
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656999608382
https://primariadorotcaia.md/achizitii-publice/


adm inistratorii
1. I I .  " P R O Z O R O V S K I L IL IA N " 1 0 1 0 6 0 5 0 0 0 0 8 9 P ro zo ro v sk i L ilian
2. S R L  B A G U E T T E 1014600037741 C u rd o v a  S v e tlan a
3. S R L  L ap m o l 10026 0 0 0 2 4 3 0 8 Io n ita  S erghei
4. T IR A S T O N  S R L 1 0 0 3 6 01002443 P esco v  A le x a n d ru
5. SC  ”V IL L A  P R O D O T T F ’ S .R .L . 1 0 1 6 6 0 0 0 0 7 7 1 9 A g ric i A lex e i
6.

6. In form atii privind  ofertele depuse si docum entele de calificare si aferente D U A E  prezentate de 
catre operatorii econom ici:

D enum ire docum ent
D enum irea operatoru lu i econom ic

I.I.
"PROZOROV 
SKI LILIAN

SRL
Lapmol

TIRAST 
ON SRL

SC ”VILLA 
PRODOTTI” 

S.R.L.

SRL
BAGUETTE

D ocum entele ce constitu ie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

P ro p u n e re a  te h n ic a + + + + -
P ro p u n e re a  f in a n c ia ra + + + + +
D U A E + + + + +

G a ra n tia  p e n tru  o fe rta
(dupa caz) + + + + +

D ocum ente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cererea de 
participare

Anexa nr.7 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Formularul DUAE Formularul DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Specificatia de pret Anexa nr. 23 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Specificatia tehnica Anexa nr. 22 prezentat prezentat prezentat prezentat
Garantia pentru 
oferta

Anexa nr.9 prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind 
valabilitatea ofertei

Anexa nr. 8 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Demonstrarea 
eligibilitatii de 
catre ofertant

Declaratia privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi...

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Demonstrarea 
capacitatii de 
exercitare a 
activitatii 
profesionale

Certificat/decizie de 
inregistrare a intreprinderii 
Extrasul din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice 
Date generale despre 
participant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Capacitatea 
economica si 
financiara

Certificat privind lipsa sau 
existenta restantelor la 
bugetul public national, 
eliberay se SFS 
. Declarafie privind lista 
principalelor livrari/ 
prestari efectuate in ultimii 
3 ani de activitate 
Certificat de atribuire a 
contului bancar 
Raportul financiar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Standarde de 
asigurare a 
calitatii

1. Certificat sau declaratie 
de conformitate; certificate 
de inofensivitate;certificate 
de calitate, eliberat de un 
organism de certificare 
abilitat participantului
2. Autorizatie sanitara

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



3. Autorizatia sanitar- 
veterinara de fUnctionare a 
operatorului economic 
participant
4. Autorizatia sanitar- 
veterinara de functionare a 
unitatii de transport
5. Certificat de detinere a 
abatorului sau contract cu 
abatorul (pentru carne)
6. Fisa medicala a 
soferului

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

7. In form atia  privind  corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

D enum irea
lotului

D enum irea
operatorulu i

econom ic

P retu l ofertei
(fara TVA)*

C antitate si 
unitate de 

m asura

C orespunderea  
cu cerintele de 

calificare

C orespunderea  
cu specificatiile  

tehnice

L egum e si 
fructe

I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

96057,60 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 101499,10 „ + ” „ + ”

C ereale
I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

13680,00 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 13680,60 „ + ” „ + ”

P roduse
lactate

SRL Lapm ol 117766,30 „ + ” „ + ”
I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

118190,00 „ + ” „ + ”

D iverse
produse

alim entare

I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

16257,69 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 16257,70 „ + ” „ + ”
U lei de 
floarea  
soarelui

I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

3449,90 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 3450,00 „ + ” „ + ”

produse  
conexe din  

fructe, 
legum e

I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

13630,42 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 8636,00 „ - ”
produse de 
panificatie

T IR A ST O N 31250,00 „ + ” „ + ”

peste
congelat

I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

13874,00 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 13875,00 „ + ” „ + ”

oua de gaina
I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

6750,00 „ + ” „ + ”

„ + ” „ + ”

carne si 
produse din  

carne

V illa  Prodotti 62407,50 „ + ” „ + ”
I.I. "PROZOROVSKI 
LILIAN"

62717,00 „ + ” „ + ”

SRL BAGUETTE 74457,00 „ + ” „ + ”
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* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei fmale
(Informatia privind ”Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile tehnice ” , 
se va consemnaprin: „ + ” in cazul corespunderii siprin „ -” in cazulnecorespunderii)

8. Pentru  elucidarea unor neclaritati sau confirm area unor date privind  corespunderea ofertei cu 
cerintele stab ilite in  d ocum entatia  de atribuire (inclusiv  ju stificarea  pretulu i anorm al de scazut) s- 
a solicitat: nu sau solicitat

9. O fertantii respinsi/descalificati:

SRL BAGUETTE

In cadrul procedurii de achizitii o c d s -b 3 w d p 1  - M D - 1 6 5 6 9 9 9 6 0 8 3 8 2  o fe rta  nu  
co re sp u n d e  cu  ce rin te le  de ca lif ic a re  so lic ita te  d e  ca tre  a u to r ita te a  c o n tra c tan ta , 
sp ec if ic in d  o ca n tita te  m a i m ic a  la  p o z itiile  su c  d e  m ere  si suc  de ro sii si anum e: s -a  
so lic ita t in  b o rc an e  de 3 L, in s a  a  fo s t m e n tio n a t c a n tita te a  de 1L. a c e a s ta  d iv e rg e n ta  v a  
d u ce  la  in su fic ie n ta  de ca n tita te  de suc so lic ita ta .

10. M odalitatea  de evaluare a ofertelor:

P e n tr u  f ie c a r e  lo t  □ V V
Pentru m ai m u lte  loturi cum ulate □
Pentru toate lotu rile  □
A lte  lim itari privind  num arul de loturi care p ot fi atribuite ace lu iasi ofertant: [Indicati]
Justificarea d ec iz ie i de a nu atribui contractul p e lo tu r i:_____________________________________________

11. C riteriu l de atribuire aplicat:

P r e ju l ce l m a i s c a z u t  □ V V
C ostu l ce l m ai scazut □
C el m ai bun raport calitate-pre^ □
C el m ai bun raport ca lita te -co st □

12. In form ajia  privind  factorii de evaluare aplicati: nu s-au fo losit

13. R eevaluarea ofertelor: nu s-a utilizat

14. In urm a exam inari, evaluarii si com pararii ofertelor depuse in  cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

A tribuirea contractu lui de a ch iz itie  pub lica/acordu lu i-cadru:

D enum irea
lotului

D enum irea
operatorulu i

econom ic

C antitate si 
unitate de 

m asura

P retu l unitar  
(fara T V A )

P retu l total 
(fara T V A )

P retu l total 
(inclusiv  T V A )

Legume si fructe II P rozorovki 
L ilian

varza proaspata
kg 1000 13,8 13796,30 14900,00

cartofi kg 1500 9,21 13819,45 14925,00
ceapa kg 400 10,65 4259,26 4600,00

sfecla rosie kg 400 12,67 5066,67 5472,00
morcov kg 400 12,67 5066,67 5472,00

ardei dulce kg 200 32,11 6422,22 6936,00
dovlecei verzi kg 100 25,93 2592,59 2800,00
dovleac mare kg 100 17,59 1759,26 1900,00

usturoi kg 30 56,90 1706,94 1843,50
Rosii proaspete kg 300 30,05 9013,89 9735,00

Varza
chinezeasca kg 100 27,58 2758,33 2979,00

fasole albe kg 10 25,64 256,39 276,90
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radacina de telina kg 20 27,27 545,37 589,00
marar verde kg 20 55,40 1107,96 1196,60

patrunjel verde kg 20 55,40 1107,96 1196,60
lamii kg 50 37,36 1867,92 2241,50

mere in 
asortiment kg 1000 10,58 10583,33 11430,00

tangerine
(mandarine) kg 150 24,86 3728,75 4474,50

portocale kg 100 24,86 2485,83 2983,00
banane kg 300 27,04 8112,50 9735,00

Cereale II P rozorovki 
L ilian

crupe de gnu kg 50 8,30 415,00 498,00
crupe de arpacas kg 10 8,80 88,00 105,60

crupe de gris kg 100 13,54 1354,17 1625,00
crupe de orz kg 50 8,80 440,00 528,00

crupe de porumb kg 100 13,24 1324,17 1589,00
crupe de mei kg 50 17,63 881,25 1057,50

crupe de hrisca kg 70 39,00 2730,00 3276,00
crupe de orez kg 100 25,83 2583,33 3100,00
mazare uscata kg 150 12,86 1929,08 2083,41
fulgi de ovaz kg 50 19,65 982,50 1179,00

Crupe de arnaut kg 50 19,05 952,50 1143,00
Prooduse

lactate Lapm ol SRL

lapte 2,5% litru 3000 13,65 40936,11 44211,00

smintina dulce kg 80 47,39 3791,11 4094,40
chefir 2,5% kg 300 18,17 5450,00 5886,00

brinza de vaci kg 250 71,91 17976,85 19415,00
cascaval cu cheag 

tare 45-50% kg 50 159,13 7956,67 9548,00

iaurt natural buc 3000 6,92 20750,00 22410,00
unt taranesc 

72,5% kg 120 174,21 20905,56 22578,00

Diverse produse 
alimentare

II P rozorovki 
L ilian

biscuiti dulci la 
ceai kg 60 26,67 1600,00 1920,00

biscuiti de ovaz kg 70 35,00 2450,00 2940,00
covrigi kg 60 31,32 1879,44 2029,80

faina de griu 
fortificata cu Fe si 

acid folic
kg 50 11,67 583,33 700,00

paste fainoase kg 80 15,83 1266,67 1520,00
zahar tos kg 300 19,20 5760,33 6221,15

ceai negru buc 20 54,17 1083,33 1300,00
frunze de dafin buc 50 3,33 166,67 200,00

sare iodata kg 80 9,17 733,33 880,00
vanilie buc 50 0,83 41,67 50,00

Cacao pudra 
neindulcita buc 50 13,86 692,92 831,50

Ulei de floarea 
soarelui

II P rozorovki 
L ilian

ulei de floarea 
soarelui

litru 100 34,50 3449,90 4139,88
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Fructe si 
legume conexe

II P ro zo ro v k i 
L ilian

suc de mere buc 80 35,00 2800,00 3360,00
suc de rosii buc 80 37,50 3000,00 3600,00

pasta de tomate buc
50 29,03 1451,25 1741,50

fructe uscate kg 10 61,67 616,67 740,00
mazare verde 
conservata

buc 50 15,83 791,67 950,00

stafide kg 10 54,17 541,67 650,00
Magiun de fructe buc 15 24,17 362,50 435,00
migdale kg 10 208,33 2083,33 2500,00
miez de nuca kg 10 157,50 1575,00 1890,00
miez de floarea 
soarelui kg 10 40,83 408,33 490,00

Produse de 
panificatie SRL Tiraston

piine de griu 
fortificata cu Fe si 
acid folic

buc 1800 6,94 12500,00 13500,00

piine de secara 
fortificata cu Fe si 
acid folic

buc 1800 6,94 12500,00 13500,00

chifle in 
asortiment buc 1500 4,17 6250,00 6750,00

Oua de gaina II P ro zo ro v k i 
L ilian

O u a  de g a in a buc 3000 2,25 6750,00 8100,00

Peste congelat II P ro zo ro v k i 
L ilian

Peste congelat de 
tip merluciu kg 300 46,25 13874,00 16648,80

Carne si 
produse din 

carne

SRL Villla 
Prodotti

Carne de 
CURCAN

kg 50 137,50 6875,00 8250,00

Carne de vita kg 100 158,6 15860,0 19032,00
Carne de pui 
(fileu de pui) kg

350 70,00 24500,00 24900,00

Carne de pui 
(Pulpe de gaina) kg

350 43,35 15172,50 18207,00

15. In form area operatorilor econom ici despre deciziile grupulu i de lucru pentru achizitii:

D enum irea operatorulu i D ata  transm iterii M odalitatea  de transm itere
econom ic

S R L  ”L ov is  A n g ro ” 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,
I I .  "P R O Z O R O V S K I L IL IA N " 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,
S R L  B A G U E T T E 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,
S R L  L ap m o l 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,
T IR A S T O N  S R L 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,
SC  ”V IL L A  P R O D O T T I” S .R .L . 2 0 ,0 7 ,2 0 2 2 SIA RSAP, e-mail,

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

In cazul in  care valoarea estim ata a  contractu lu i este 
m ai m ica decat pragurile  p revazu te  la  art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 p riv ind  achizitiile 
publice

□ X  6 zile in  cazul transm iterii com unicarii p rin  
m ijloace electronice $i/sau fax  d

□  11 zile in cazul netransm iterii com unicarii prin 
m ijloace electronice §i/sau fax  □

In cazul in  care valoarea estim ata a  contractu lu i este 
egala sau m ai m are decat p ragurile  prevazute la  art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din  3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice

□  11 zile in  cazul transm iterii com unicarii prin  
m ijloace electronice §i/sau fax  □
□  16 zile in  cazul netransm iterii com unicarii prin 
m ijloace electronice §i/sau fax  □

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

intreprind
erea:

Cu capital
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru

fara TVA inclusiv
TVA

II.
"PROZORO V SKI 

LILIAN"

Cu capital 
autohton 49/22 28.07.2022 1580000-6 163699,61 185707,74 31.12.2022

SRL Lapmol
Cu capital 

strain 50/22 28.07.2022 1580000-6 117766,30 128142,40 31.12.2022

TIRASTON SRL
Cu capital 
autohton 51/22 28.07.2022 1580000-6 31250,00 33750,00 31.12.2022

SC ”VILLA 
PRODOTTI”

S.R.L.

Cu capital 
autohton 52/22 28.07.2022 1580000-6 62407,50 74889,00 31.12.2022

375123,41 422489,14

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

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii conflrma corectitudinea desfa$urariiprocedurii 
de achizifie, faptpentru care poarta raspundere conform prevederilor legale itt vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifie: 

_______ Valeriu Berzan

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice п
de iпсhеiеrе а асоrdчlui-саdru u
de апulаrе а procedurii de аtriЬuirе tr

1. Date сч rivire la autoritatea сопtrасtапti:
Dопчmirgа autoritйtii contractaлto lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate mчп,сhisiпёu
lDN0 10036001 52606
Adresa str,Тоmа СiоrЬё, 1

Nчmйr de telefon / fax (022) 250_в09

achizitii@urqenta, md

Adresa de internet www,urqепtа,md
реrsоапа dё contact Serviciul achizitii publice

2. Date cu rivire la ocedura de atribuire:
TipUl procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisё
Procedura de achizitie rереtаtё (dUрё caz)

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizilie Bunuri

obieclul de achizilie Prod. parafarm. (consumabile neurochirurgicale|.2022
cod сРv
Ехрчпеrеа motivuluiftemeiului privind alogerii
procedurii de аtriЬuirg о..о 

""br"" 
n*"n ool rФц! фвi ц сор)

Nr] ocdý-b3wdpl-MD.1652437615294 / 21056и7
Link-Ul hlt!s://лlепdqдq!д!ШеФеrs/осds-ЬЗwdрl-МD 1652437615294?tab=contracl-nolice
Data pUblcaril

Procedura de atribuire (лдццд@дdеrsаrдФ
1з mai2022, 1з:42

Platforma de achizilii publice йilizаtё . урtепdег.mdп www,ach izitii,md D e-licitatie,md

Data si ora deschiderii оfеrtеlоr 15 iun 2022, 10:55

пDа пNч
Link-ul фtrc рlапчl de aфi2ilii рчЫiсе publicat:

httDý:/Mrvw,uФenta.пЁ/conlrаdeРlan%20semesиa|%20de%20achizio,4c8%9Bia%202022.ф|

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi|ii publice а
autoriti!ii contractante

Nr,: ВАР 73 din 21,09.2021
Anunt de iпtепliе publicat iп ВАР 1oupa caz1

Link-ul: httos://tender,qov,mdlro/sYstem/flles/bap/2014/bap пг 73 0,pdf

Tehnici si instrumente sPecifice de atribuire (dUрё caz) Acord-cadrU/Sistem dinamic de aГibuire/Licitatie electronicёr'catalog eleckonic

sursa de fiпапtаrе Surse рrорrii
Valoarea estimatЁ (lei, fёгё ТVА) ] 030 950,00 lvDL

3. Сlаrifiсёri ivind documentatia de atribuire: (Se vа complela iл саzuliп care au fosl solicilale сlаifrсёi)
6,Сйуiсопrt ф Пnl.ddpliit
D.b: 16mli 202? !207
ý!ц.сФ| tффrii: сэ.чi!6tаt
lпфr.: se ýФъ €ervtosiat ФпiаЬl?
RaФlit{l6пr2022 13:3а: свliпdd lip РнLпDаРн^: dп фiчвъп; маrтЕ: 1, 2, З.

0t 16пвm2,1211

Lrфr1 vi rulrп я paмj Uй' ф!аtсФi. iп апdш.П vrпчtлiл,
пaвчп. (16 mli 2022, 13:зпl 

^,1unt! 

ф lat bal lп blпd М! s. ,!0е!ýФ lл Doс1rпсiаiа ýr,drd iýaa,
Dtt : 18 rki 2022, 1222
ýч&.Gtllпt!ь5i: l ol 3 BлdE fu&ra ф fum ф рlбi
Iпr.!*.: lп ýpocifrcata lehnta iu еýЪ ИdЁаlа фrcа benddmli ýdalat RФ sa пе iпfоmф сав , i асзlr, МцlFпim .nljoiPat
Ra.оUш (23 mi' ?022 1103)|LOтз,вrпdаiiчЬчЕфfuа!ф ol* ЦJфim€ 2rn, пяtт!,е 45 {D/i, сф ýlсофба)i Eaýtdtb ddбф slёtilzфi {cu фФ),
1.А. рUпф. lфtra 1Ьl lG
D.iд 25 md 2022 10:з5

litlbr!: S€ с€€ . ф QUi*e ýaU Paxn Рф0
мrФi. (25 па ?02, 1 1:26): 1r. ,Uldi€ hпhit 16G, 18q аliпсьsфпiпФ ýE ii фilо!еi: ап6rа iпd,,id0d,

}вrхч t&JlJ d. irf,. ф рЫ
ofu zl rп' N22,2э,24
&Ёi.сt/l tпйlD&i: Т9 пBbrial
lira-r| va .ч9ап sэ iпdьф фUl nвълadd din czB зýЕ col'BctФal ba$dd,

Шtad.l t/fulr ф |hп ф Pb.r
oir 27 m, 20??, 1l:'ll
ýД.сlц| lnфаI: Baýlcitаlя ,niicata

.а a..ýi, ý' f. м рфп вlаsl'с. vэ пýеп ýi ýр€сlrсф ф & ФDlпFъФ фп'ddiффа фicaa'{i cum !а i €шIчrta .о3ýЁ саdф blиica ýolkiЫi. MJhлim алlсlрr0

ф.йlФ эubllt ti сопtасъпь. tапý!авпiа elialjdor рчшG€, !ýqчirъэ cdlcшBntsi, ьвlýфlо .qа|, iпрф.lýtl 9 п.dý.'fiiпиi t]brйofat йOnl!
3.Brd.i tlDulr ф fixr! ф рЬa
Diл 27 mа 2022, 1 1]41

ýцЬhсФl tф.пЦL Еýф *а idarti

са ýь sa ф ilа !фп eIBsй, va ru!ап ф Фоdфф с. ч ýчulпFь9ё ф.'dлtiф*а.idcif ýi сuп,. t evdu &ёr.О.siф ЬМса s.ýcjвla М'флim .lйipd

.ВчпФ hltE utc Фр s,rrcd)
ort :27 mа ?022, 1Е:07

&U.cttJl aпф}i: 0iпЕпял! 21t75m
Inr.bs.: Dimiчпi sunl ФЕЬ? РюdБd cU &siе dimclu.i .u ýе rф'6еф сБа Ь oФdф]b,lllri опФлd d SUOicel , E$ýon, dмrчЕа JaanoJ

Nr, 1 din <29> iulie 2022

E.mail

Nг,

33600000_6
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lпfrьrс Лi iпdса иrgЕh ф МаЕ |а . сOпдdа. фФ Е6ýп4, h lhclrs ф 24 оl!, р реяrrl аШчi m22 . рчвt 

'а 
le

пa.еф (30 ,ti 2022, ф:Ф): саiфls aJ tбli,lrпьь сопfrlm Ееfiфiо. bg,Jrфl lп и9оr., cU Бр€drЕа рiпdрiilФ ф а rclфý ptvind fih]aliib putlic. ýi апч,rЕ] d'lizaea еfiсiепй а DaniФ publd i пiпimi.ае.

Ra.Fсп.{Фft'2022, 1053):aВ{.Фьfu.tý:{ф sfd.d]jcodiфtqфtotibdR6!dE .d

Dr. 27 ffi Д22. 1Е11

8!Ьi.ф!llпtфtll Dovid,lfilridйi dillloltвlff |n Rфkttul ф М d olýporihвlol [ladcalo

L.Oэa р(йý{'6 по!'tсr!э Д!ФМ lл ЕIЕо ф 10 zф din 0ф plaei рфtýdЫ р€ Pir.-

4. Modificiri iп dосчmеп а de аtriЬuirе: ýе ча completa iп cazut iп carc au lost operate modiflcёi)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAPlalte miiloacelor de informare (dupa caz)

ТеrmепJimitЁ de depunere 9i deschidere а оfеЁе!оr prelungit

5. Рiпi la termenu1-1imitЁ 15 iчп 2022, 10:55 au fost de е 8 oferte:

Rоtагi vladimiг

Nr Donumiloa opeaatoriloa oconomici lDN0 Aзociatii/adminiltlatorii

1 LlFЕМЕD GROUP 1016600014720 lonascu Andrei

100з600113573 chitic Ecaterina2

3 1016600000765 Granaci Boris

4

LlSMEDFARM
MEDGLOBALFARM

1020611000359
10046000138545 SoGNo lаrочоi Реtru

6 тЕнNоtйЕDlсА 100260005з256 Roibu Tatiana

7 TETlS lNTERNATlONAL Со 100360004з595 Diсusаг vladimir
8 1012600021180TRlUMF_l\,4oTlV Jighili Tatiana

6. lnform rivind ofertele de use i doc. de calificare i aferente DUAE ntate de citre оЕ:

(lnforпalk pliйd dыrumirea Мuпепlеlэr prczeлlate se ча hdica iп солfоlпilаlе сч сеliп|еlе diп dосuпепIаtё de alibuirc ýi se vа сопsеппа рiп: убzопhL парrczапtаt, пч
co'вspu,'do (iп cazd сепd dфjпепtul а loý рrеzепЫ, dаг пч соrcsрuпdесеiпЬЫ de свh'fiсаrе))

Documontolo со сопзtifuiо оlой (Se ча сопsелпа prin] paezental, neplezenlati п0 соlэsрчпdе)
1,1r DonumirOa opontoribr оGопоmiсi

РrорчпеrOа tehnica РIорчпеrеа financiala DUAE Garantia p/U оfеdi
1 ргеzепtаt ргеzепtаt prezentat pгezentat

prezentat рrеzелtаt prezentat2 LlSMEDFARlv prezentat

3 ргеzепtаt ргеzепtаt рrеzепtаt prezentat

4

MEDGtOBALFARM

MED-M prezentat ргеzепtаt prezentat prezentat

5 SoGN0 prezentat ргеzепtаt prezentat ргеzепtаt
6 prezentat prezentat ргеzепtаt prezentat

7 TETlS lNTERNATlONAL Со prezentat prezentat prezentat neprezentat

8 тRlUмF_lvотlV prezentat prezentat prezentat prezentat

Dосчпепtо d9 calificaro (Se va consemna pdn: pФzentat, neprc2entat; nU corespunde)
1,1r, Denumila opolatoleconomi;

l.n.n 22}
]501иЕ5 сЕ

91,12IcEE
DlJAE

1 рrеzепtаi prezentat prezentat piэzentat prezentat prezental prezentat prezentat pTezenlat

prezentat prezentat prezentat ргеzепtаt prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlat

3

LlFEMED GROUP

LlSMEDFARM
prezental prezentat prezentat prezentat pгezentat prezentat pгezentat ргеzепtаt prezentat

4 MED-M prczentat prczental prezenlat prezental pгezentat prezentat prezental prezental paezenlal

5 pгezentat prezenlal prezeпtat prezenlat pгezentat prezentat Prezental

6 TEHNo[,1EDlcA prezenlat prezentat prczental prezenlal рrеzепlаt prezenlat plezenlat prezentat prezentat

7 neprezentatTETlS lNTERNATlONAL со prezenlat prezental ргеzепtаl prezenlat pre?ental prezentat prezenlat pгezentat

8 TRlUMt_MoTlV prezentat prezentat рrеzепtаl рrеzепtаl prezenlat preu enlat prezentat pгezenlat prezentat

аI€

MED_M

LlFEMED GROUP

TEHNOMEDlCA

2

MEDGLOBALFARM

SoGN0 prezental | рrеzепиt
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8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritЁti sач confirmarea чпоr date privind corespunderea ofeЁei сч cerintele
stabilite in docume а de atribuire incl. ustificarea ului апоrmаl de scazut s-a solicitat:
Dab tгanýmiterii opelatol есопоmiс lnformatia ýoliciЪti

LlFEMED GROUP
LlSп/EDFARM
MEDGLOBALFARM

SOGN0
TEHNOMEDlcA
TETlS lNTERNATlONAL Со

Nr,0,1-В/ diп 28.06,2022

TRlUMF-MoTlV

9. Oferta I rёý i/descalifica l:

'l0. Modalitate de evaluare а ofertelor:

Dqпчmirеа ороrаlогч lu i oconomici Motivul reýpingOrii/d gscalifi сёrii

LlFEMED GROUP 3,Bandaj tUЬulаг de fiхаге tip рlаSб * Рrеt majorat

LlSMEDFARM 4,BUrete hemostatic (tip SUrgicel) - Nерrеzепtаrеа mоStrеlоr

12,Set саmрUri орегаtii сегеЬrаlе - Nерrеzепtаrеа mostrelor
MEDGLOBALFARM

13,Set campUri operatii Spinale - Nерrеzепtаrеа mоStrеlоr

12.Set саmрUгi operalji сеrеЬrаlе - Nерrеzепtаrеа Garantiei p/U ofertaTETlS lNTERNATlONAL со ,13.Set фmрUri operatii Spinale - Neprezentarea Garanliei p/U oferta
'12,Set сimрuгi operalii сеrеЬrаlе - Neprezentarea mostrelorTRlUMF-MoTlV
13,Set campuri operatii Spinale - Neprezentarea mostrelor

pentru fiecare lot n pentru toate lotuгile о

репtrч mai multe loturi cumulate п Alte limitari рriчiпd пumёruldе lоtuгiсаrе pot fiatribuite aceluiasi ofertant: [пdlса|i/ п

JUStificarea deciziei de а пU аtгiЬui сопlrасtul ре loturi

'l1. СritеriчI de atribuire aplicat:
pretul cel mai scizut п Сеl mai Ьuп rароrt calitate-pret п

costul сеl mai sсёzut tr cell mai Ьчп rароrt calitate-coýt п
cazul iл саrе iп cadrul рФсеdчгiidе allibuire sun! Фliсаtе mai multe cileij de alibuire, se vor indica laate cdlenib de аИЬuiе aplфte ýi dепUпircа loturibr afercnte)

12. lnformalia privind factorii de evaluare aplicati:
Se va пtru loturile са.е au fosl atribuite iп baza criteiiloi celmai bun га d cal sаu сеlmаiы]п саl

Factoriido ovaluaro valoaroa din ofoй РUлсtа.iU l calcu lat

Dепчmirеа operatorului есопоmiс 1

DenUmire factoгUl 1 Ропdеrеа

Denumire factorul п Ропdеrеа

DenUmirea operatoruIUi есопоmiс п

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul п Ponderea

13.ReevaIuarea ОfеЁеlОr: (Se va complete in йzul in саге ofertele aU lost reevaluate rереиt)

Motivul reevaluarii оfеrtеlоr
Modificarile operate

solicitare - mostre
п/ЕD-м

Total

Total
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Апчlаrеа procedurii de achizilie publici: iп temeiul аrt,71 аliп,_ lit_. Аrgчmепtаrе

15. lnformarea torilor economici des deciziile rч ului de lчсrч ntru achizitii:

LlFEMED GROUP
LlSMEDFARM
MEDGLOBALFARM
MED-M
SoGNo
TEHNolиEDlcA
TETlS lNTERNAT|oNAL со
TRlUMF_MOTlV

din З illie 2015 рiviпd 
^фizilile 

publice)

16. Теrmепчl de agteptare репtrч incheierea сопtrасtчlчi:
cazul iп саrе чаlоаrcа eýtimala а contractului este mai miса decat

0dle рrечёzчtе la art,2 al.(3)Leqea 131/15 privind achiziliile publice

сз2чliп саrе val estimaЁ а с!лtгасtului este egala sau mаimаrc
eфtpвgUrile prevazute la art.2 аl.(3)Lфеа 131/15

(cabularca lеmепеЬr рrечёzulе de Legel пr.lЭ1 diп 0Э.0l 15, inclusiv а tеmеrЫ de a$eptare, se еtеdчеаzё iп сопfоmilаlе cu plevdeib T|TLULU| lv capiloh.ll l (СаЬчhrеа
Теmепulul al codlJИ civil, sj imрliф, аП 261 (1), 2Ы (4) $i265)

'lT. Сопtгасtеlе de achi ie incheiate:

MED_M

SoGNo
TEHNOMEDlCA

18. lПfОrmаliа privind achizilii PubliCe dUrabile (aChiZilii VОГZi) 1ruьпсз oata se соrпрlеlеаzё doar ]п cazul iл саrе lа ргосеdu.а de achizilie

рчЬliсё aU fost aplicate c.ileriide duвbilitale ýis-a incheial сопtrасvсопtгасtе репlru louloluri pentru саrе aU Iost aplicate cdtedi de duйbilitate):

Dah trаnrmitorii Modalitatoa do tranýmiterc

Nr,01 -8/_А_ din 12.07,2022 Е - mail / SlA RSAP / [4-Тепdеr

П б zile iп cazul transmiterii comunicirii prin miiloace electronice ýi/sau fax
П ,11 zile iп cazul пеtrапsmitеrii comunicёrii ргiп miiloace eleckonice si/sau fax

П 1'l zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп mijIoace electronice ýi/Sau fax

П 16 zile iп cazul netransmiterii с!muпiсёrii рriп miiloace electronice Si/sau fax

Nr. operator ecorlomic Nr. / data contractulUi Suma cu TvA теrmеп de valabilitate а| contractului

536l26.07.2022 10 63в,001

2 537 l27,07.2022 127 764,00

J 53в l26.07.2022 823 140,00

5з9 l29.07.2022 1 16 424,00

31,12.2022

4

AU fost aplicato criterii plu achizilii publice durаЬilе (achizitii чоrzi)? (DдNU)
vа|оаrеа de achizitie сч TvA din contrac1/ contractc а lotuluilloturilor
p/u care au fost aplicate criterii de durabilitate {lei MD): (indicati SUma cu TVA)

codul cPv al lоtчlчiЛоtчrilоr pru саrе au foбt aplicate c]iterii de
durаbilitate:

Prelulcel maiscazut п / costulcel maiScёzut U

Сеl mai bun rароrt calitate-prel/ cel mai bUn rароrt calitate-cost

Рriп prezenta dare de seami, grupul de lucru dесlаrё сё tеrmепul de a9feptare ре ntru icheierea
contractului/contractelor indicate а fost ferspectaf (exceptand cazurile рrеvёlutе de art,32 аliп.(3) al Legii пr.131
diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), рrесum qi сёiп cazul depunerii contestaliilor, acestea au fost
examinafe 9i so/u,tionate,

Рriп prezenta dare de sеаmj, grupul de lucru репtru achizilii сопfirmё corectitudinea dеsfёqurёrii procedurii de
achizilie, fapt репtru care роаrtё йsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

ý
ЕJT,

Эa

Pres,edintele grupului de lucru репtrч MihaiI Сiосапч

DепчmiIба op€rаtoful!i эсоп0 mic

TRlUMF_MoTlV

criteriul de atribuire p'u lotul'loturil€ pentru care au foýt aplicate
criterii de durabilitate:



DARE dE SEAMA
privind anularea procedurii de achizitii publice

nr. ocds-b3wdp 1 -MD-l 657 1 788 97 1 ll din 25 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante Consiliul Raional Hincesti

Localitate naun. Hince$ti

IDNO 1010601000070

Adresa mun.Hincesti, str. M. Hincu, 138

Numir de telefon 026922058

Numir de fax 026922058

E-mail olicial consiliul@,hincesti. md

Adresa de internet www hincesti.md

Persoail de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Lupagcu Simion, tel. Q66IULzuz, e-mall

hinc e sti. ach izitii@,gmail. com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care uufost solicitate clarifiidri)

|-Cererea ofertelor deurii de atribuire aPlicate

Procedura de achizi{ie rePetati
Ttput obiectului contractului de achwiliel
acordului-cadru

Lucrdri de reparalie capitald a cabinetului de
Obiectul achizi{iei

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr: ocds-b 3wdpl-MD-16571788977 UProced.rra de atribuire (se va indica din cadrul

portalului guvernamental

www.mtender.gov.md.\

Link-ul:
/achizitii.md/ro/public ltenderl 21059 581 I

Data publiclni: 07 .07 .2022
+ acni"itii.md; n elicitatie.md; n yptender.mdPlatforma de achizi{ii publice utilizatl

nr"*t O. intenfie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:
.Ac"td*ad* nsistem dinamic de achizilie

nlicitatie electronicd rCatalog electronic -nuTehnici qi instrumente specifice de atribuire

EB"g.t d" stat; oBuget CNAM; aBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte surse:
Sursa de frnan{are

Valoarea estimati (ei,./drd TVA;

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succint[ a solicitirii de

clarificare

1



Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pini la termenul-limiti (data 20.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanlit

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

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare 6upd caz)
Termen-limit[ de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRr,, Trivimol" r 003600040745 Musteata Oles
2 SRI ,, Megacon Service " I 006600054 r 70 Ghenadie Ceresau

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

sftl,
,,Trivimol"

^SRI
,rMegacon
Service"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Proounerea tehnicd prezentat Drezentol

Proounerea financiard prezentat prezentat

DUAE prezentqt Drezentat

Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezemar Brezentat

Cerere de participare orezentat prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei Drezentat prezentat

Grafic de executare a lucrdrilor
Drezentqt Drezentqt

Declaralie privind experien{a similard,
sau

prezentat prezentat

Sau Declarafie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declaralie privind dot6rile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzdloar e a

contractului

prezental prezentat

Declaralie privind personalul de

specialitate si/sau a expertilor
prezentat prezentat



propus/propu$i pentru implementarea
contractului
Lista subcontractanlilor gi partea/pdrlile

din contract care sunt indeplinite de

cdtre acestia

prezentat prezentat

Informatie privind asocierea Drezentat prezentat

Ansai ament tert sustinStor financiar prezental 0rezentat

Angaj ament privind sustinerea tehnicd
qi profesionald a ofertantului/ grupului
de Operatori economici

prezentat prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezdntat Drezentqt

Declaratie tert sustindtor profesional prezentat Drezentat

Avizul Agenliei pentru supraveghere
tehnicd

prezentat prezentat

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

dolcumentatia de atribuire Si se va consemna prin; prezentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Coresp'Ltnderea cu cerinlele de calificare" Si "Coresp'underea cu specfficaliile

tehnice " , se va consemna prin: ,, + " tn cazLtl corespunderii ;i prin ,, - " tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

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

scizut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
SRr,, Trivimol" Nu este completat DUAE-ul

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de

reparalie capitald
a cabinetului de
radiografie,
IMSP Spitalul
Carpineni

SRI ., Trivimol" 584 047 I buc +

SRL,,Megacon
Service"

659 162.34

1 buc + T

Lot n Operator
economic I

Operator
economic n

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitatl

Rezmatul rispunsului operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: t

Pfetul cel mai scizut *
Costul cel mai scdzut n

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

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului,economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 onderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate.
qi unitate

de
misurl

Pre{ul
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lucrdri de reparalie
canitald a cabinetului



de radiograJie,IMSP
Soitulul Carpineni

Anularea procedurii de achizitie publicd: da

in temeiul art.7l alin. 1, lit,,d- 8".

Argumentare: Oferta ,SRI ,, Megacon Service" prin valoarea inclusd tn propunerea financiard,
depdseSte valoareafondurilor alocate pentru fndeplinirea contractului de achizilii publice.

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

NoJ[* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice.

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

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

+ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a

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

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

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice $i/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termbnelor prevdzute de Legea nr, I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliite publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.

17-Contractele de achizifie incheiate:

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazil doar

in cazul in care la procedura de achizifie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SR, ,, Trivimol" 26.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

SRL ,,Megacon Service" 26.07.2022 hince sti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

Denumirea
operatorului
economic,
(rDNO)

intreprinderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
drixt/asociere/

Cu capital strtrin

Num[rul qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA



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 TVA4

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 13I din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice ), precum Ei cd

Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost exami

Prinprezenta dare de seamd, grupul de lucrupentru achizilii confi
procedurii de achizilie, fapt pentru care poartdrdspundere conform prevederilor legale tnvigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

LOGHIN Anatolie
Q,{ume, Prenume)

6



DARE dE SEAMA
privind atribuirea contractului de achizi{ii publice

nr. ocds-b3wdp I -MD -1657 631283052 din 27 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate - mun. Hincesti

IDNO 1010601000070

Adresa mun.Hincesti, str. M. Hincu, 138

NumIr de telefon 026922058

NumIr de fax 026922058

E-mail oficial consiliul@hincesti.md
Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenLtme, telefon,

e-mail)
Lupaqcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hince sti. ach izitii@smai I . com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere a Ofertelor de Prel
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achwitiel
acordului-cadru

Lucrdri n

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparatie a drumului L530 R33 de
acces sDre s. Tdldesti

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mte.nder.gov.md\

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 65 7 63 I 28 3 05 2

Link-ul:
httos : //achi zitii.md k o lpublic/tend er I 2 I 0 59 89 8 I
Data publicdrii: 12.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati + achizitii.md; a e-licitatie.md; r yptender.md

Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:--
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
rlicitatie electronic[ nCatalog electronic -nu

Sursa de finan{are rBuget-de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: fPropriil

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 834 I19

Data solicitlrii clarificirilor 15 iul 2022.17:04
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de

clarificare
floscnure noxanyftcra ,[oqeMy 3aJloxunv
YcraHoBKy actbamra Bpyquylo ?

I



Exnunerea succintl a r[spunsului
In poz. 4 este specificat ,,cu utilizarca
distribuitorului de mixluri asfaltice".

Data transmiterii l8 iu|2022.08:08

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

5. PinI la termenul-limitl (data 26,07.2022, ora 10:00), au depus oferta l ofertanfi:

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare gi aferente DUAE ptezentate
de cfltre operatorii economici:

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

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

[Indicali numdrul de zileJ-

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1 SM ..Service Tulis" r 00860005 5838 Lucian Birnaz

2

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,sftr
,rService
Tulis"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmnaprin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd Drezentat

Propunerea financiard Drezentat

DUAE orezentat

GaranJia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentqt

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

Cerere de participare Drezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei orezentqt

Grafic de executare a lucrdrilor
Drezentat

Declaralie privind experienla similard,
sau

prezental

Sau Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate

prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru

indeplinirea corespunzdtoare a
contractului

prezentat

Declaralie privind personalul de

soecialitate si/sau a expertilor
prezentat



propus/propugi pentru implementarea
contractului
Lista subcontractanlilor gi partea/pdrlile
din contract care sunt indeplinite de

cdtre acestia

prezentat

Informatie privind asocierea prezentat

Ansaiament tert sustindtor financiar Drezentot

Angajament privind sustinerea tehnicd
gi profesionald a ofertantului/ grupului
de Operatori economici

prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezentat

Declaratie tert sustindtor profesional prezental

Avizul Agenfiei pentru supraveghere
tehnicl

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: pre4entat, neprex,entat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritnli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
.misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de
reparatie a
drumului L530
R33 de acces spre
s. Tdldesti

SRL,,Service
Tulis"

75I 742,25 I buc -r +

Lot n Operator
economic 1

Operator
economic n

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitati

Rezmatul rlspunsului operatorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificirii



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: t

Pretul cel mai scizut *
Costul cel mai scdzut u

Cel mai bun raport calitate-preJ I
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalulrii qi comparlrii 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 Oconomic 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 qf
unitate de
mdsuri

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de reparalie
a drumului L530
R33 de acces spre

SRL ,,Service
Tulisu

I buc 751 742,25 751 742,25 902 090.70

4



s. Tdldesti

Anularea procedurii de achizilie public6: nu

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Modalitatea de transmitereData transmiterilDenumirea operatorului
economic

hincesti. qchizitii@gmail. com, SIA RSAP,SRI .. Service Tulis" 26.07.2022

NotA* Informarea operatorilor economici implicali fn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice.

L6. Termenul de a,steptare

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute laart.2

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

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

tr 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin miiloace electronic6 si/sau fax n

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

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

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd fn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.

tZ.Corrtru.tele de achizifie incheiate:

pentru incheierea contractului:

Denumirea
operatorului
economic,
(rDNO)

intreprinderea:

Cu capital

autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital striin

Numirul pi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

SRL,,

Sewice
Tulisu
10086000s58383

Cu capital
mixt/asocie
re

ocds-b3wdpI-
MD-
1657631283052

/75
din 27.07.2022

t5200000-
9

751 742,25 902 090,70

31.12.2022
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18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazil 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 achizifii 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 lotulfloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceas

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pen
procedurii de achizilie, fopt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
d-"l$ {*)

LOGHIN Anatolie
Q'{ume, Prenume) *

F

l;\ a4.1
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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. 4 din 28.07.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP”Policlinica de Stat” 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1006601003924 
Adresa Mun.Chișinău, str.31 august 1989 nr.70 
Număr de telefon 022-251-508 
Număr de fax 022-22-40-21 
E-mail oficial  achizitii.pcs@gmail.com 
Adresa de internet pcs.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Cioclea Rodica 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:21058524 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reagenți și consumabile de laborator pentru 
2022(repetat 2) 

Cod CPV 33696500-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21058524 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058524/ 
Data publicării:17.06.2022 

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

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

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

Sursa de finanțare Buget de stat; Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Mijloace speciale 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 113608,00 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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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 30.05.2022, ora 09:30), au depus oferte 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Precitest Com” 1003600024349 Director – Alexandru Chirița 

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

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SRL ”Precitest 
Com” 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Cerere de participare prezentat 

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

Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA prezentat 
Dovada înregistrării întreprinderii prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 prezentat 
Autorizație sanitară de funcționare prezentat 
Certificate de conformitate /calitate prezentat 
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 80% din termenul total al 
produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

prezentat 

Declarație de disponibilitate a unei persoane instruite de producătorul echipamentului sau de organism 
autorizat/recunoscut de acesta 

prezentat 

Prezentarea certificatelor de instruire a personalului, eliberate de  producător sau organism 
autorizat/recunoscut de acesta  

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 
Reagenți și consumabile de laborator 
Compatibil cu analizatorul automat 
Premier Hb9210 

SRL ”Precitest 
Com” 49200,0 

Conform 
specificației 
din anunțul 

+ + 
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de 
participare 

Lotul 2 
Consumabile compatibile cu Analizorul 
electroliti EXIAS e/1,  sistem inchis 
parametrii măsurați : (K, Na , Cl ,Ca ,  
Ph-ul , HCT) 

SRL ”Precitest 
Com” 65800,00 

Conform 
specificației 
din anunțul 

de 
participare 

+ + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
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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 

Unit
ate 
de 

măs
ură   

Cantit
atea 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar  

(cu TVA) 

Prețul 
total  

(fără TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

SRL”Precitest Com” 
1 Lotul 1   Reagenți și consumabile de laborator  compatibil cu analizatorul automat Premier Hb9210 
 Kit cu reagenți  compatibili cu 

analizatorul Premier Hb9210 
Ambalaj (1x500 teste) 

set 2,00 
21000,00 22680,00 42000,00 45360,00 

 Calibrator HbA1c L-1 set 2,0 1200,00 1440,00 2400,00 2880,00 
 Control  HbA1c L-1 set 2,0 1200,00 1440,00 2400,00 2880,00 
 Control HbA1c L-2 set 2,0 1200,00 1440,00 2400,00 2880,00 
 TOTAL lotul 1     49200,00 54000,00 
2 Lotul 2 

Consumabile compatibile cu Analizorul electroliti EXIAS e/1,  sistem inchis parametrii măsurați : (K, Na , Cl 
,Ca ,  Ph-ul , HCT) 

 Cartus  300  aspirații/42 z cu oQC 

30xL1,30Xl2,30Xl2, 30Xl3 
buc           5 11720,00 14064,00 58600,00 70320,00 

 QC level 1 Box             1 2400 2880,00 2400 2880,00 
 QC level 2 Box             1 2400 2880,00 2400 2880,00 
 QC level 3 Box             1 2400 2880,00 2400 2880,00 
 TOTAL lotul 2     65800,00 78960,00 
 TOTAL     115000,00 132960,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

Argumentare:  

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL ”Precitest Com” Nr.01-19/191 din 

01.07.2022 
chirita_chirita@yahoo.com 
 

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

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

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL ”Precitest” Cu capital 
autohton 

Nr. 51/22 12.07.2022 33696500-0 115000,00 132960,00 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribrrire а contractttltti de achizi{ii publice
de irrcheiere а acordului-cadnt
de anulare а procedurii de atnbuire

п
о

*.fб ai" 19, p"f /И.l,
l. Date сu prir,ire Ia irцtoritatca contrлct:rnti:

Dепumirеа autorititii contractante Inspectoratul national de securitate рuЬliсй
Localititte мuп. clrisiйtl
IDNo l0iз60l000509
Аdrеsа Str. Doina l02
Numlr de teleftln 06948.1989

Num:-tr de fax
E-mail oticial irrsDa)isp.яov.md
Adresit cle internct
Реrsоапа dc сопttсt (tltuпе, рrепLrпtе, tеlеfоп, е-tпаi Апа Novac: ana. novac@)igp. gov. шd

2. Datc сu ргir iгс ll рrосеdurп tle аtriЬuirе:

Tipul procedrrrii de аtriьuiгс aplicttte Cererea rl{ert.elor de preyuri

Tipul obiectului contractului de
aclrizi tie/acordtrlrri -cadru

,Seryic:ii

Obiectrrl de aclriziJie Servicii de calibrare репtru aparatele de mdsurare а сопсепtrа|iеi de

еtапоl iп аеrul expirat de tip "Drciяer"

Cod СРV 50133000-9
Ехllutrеrеа пtotil,ului/tetlreiului pгivind alegerii
procedr,rrii de аtriЬuirе (itl cazLtl aplicdrii altor

р пt с е cl ч r i cle с:а t l i с: i t а7 i а cl е sc ll i,s ti .\, а ll с е rere а
r:l [е rle l or tlе pre l u ri )

Nr, procedurii dc аlriЬuirе (iпclusiv liпlс-ul

г1,1 
,с,((lllrii tle о!t,illчirе)

Nr: ocds-b3 wdpl -MD-l 65 69 |"7 5l'7 |6'7

Link-ul : lrttps://achizitii. rnd/ro/prФlic/terrder/2 l059395/

Data 9i оrа descltiderii оfеrtеlоr Data: 1-5.07.2022 оrа: l5:00
Anurr( de irrten|ie publicat iп ВАР Nrr / Dап

Data:
Link+r1:

AnLrtr{ de participare publicat itt ВАР/
Irrr ita{ia de participare trапsmisД

Nr: осds-ЬЗ п,dр 1 -MD- l 6_5 69 |'7 5 |'7 |6'|

Lirrk-Lr1 : https ://aclrizitii. rrrd/ro/public/terrder/2 l 059З95/

Data рuЬliс2iriiltrалsrпitеrit: 04.01 .2022

Telrnici 9i iпstпuпепtе specifice de atributre Nl.t п licita|ie electronica /
Suгsа de fiпап!аrе Buget de stat r'

Vаlоаrеа estirnalй (l ei, ./drd TL14 ) 287 000,00

J. Сlаrifiсilri ;lrivind documenta{iir de rrtribuire:

fu cazul iп care att fo,sr ,yolicitate clari
Data stllicit:'trii сlаri{iсirilоr
Dcnunrireit tоrului есопоmiс

пеrса succintit а solicitirrii de clar"iticare

Datil tгltnsпriteгii

{. Modificirri tlpcrate iп documcntati:t de irtribuire:

1,\l, l,a сопtрlеtа itt c:azt,tl tп c:are аu /clsl operale tпосlфсdri)

Rеzu ln iltul nrotl ilicl-trilor
Pultlicitte in BAP/rrlte miilоitсеlог de iпfоrmtrе (duрd caz)

f'eгlncrr-liпritii tlc dc;lunere qi deschidcre а ofertelor prelungit
(lluрd caz)

Ехрuпсrеlt stlccintit lt rlsllunsului

[IпdiсаУi ttttпdrLtl de zileJ

5. Prinri lrr teгntcnul-limitir (dnta 11.0"1.2022, оrа 09:30), ач lbst depuse l оlЪrtе:



Nr.

г

Dспu пti rеil о;lсrаtогului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

..LABROMED LABORATOR" SRL 1012б00001177 Егmiсеч Дехапсlr

Denumire document

Dепчmirеа ореrпtоцч|ui economic
,,LABRoMEI)

LЛВОRАТОR" SRL
i Ореrаtоr economic

2

Documentele се constituie oli

Iaрй.*lЪц,о 
3

ргорttttсrса Гrtlаlrсilгli l

)ftil
, tlu corespttпcle)

preZeпlal
prezeпtat

DUAE preZeпtal

Gагапliа репtru оfеrtй
(durld caz)

дtr s-a solicilal

Documente de calilicirre
Siе l,a ctlrtsшrta pritl: prezeпtg:\ tlgp1979п!!gt, tlu corespuпcle

дсtu' саrе ateita dreptut de а рrеstа senliciile се constituie obiectul
яclrizitiei elibcr:rt de сдtrе оrоduсдtоrul utilairrlui

preZeпtat

йwlda iп,ЗgiirrаЯi persoanei juridice, iп corrformitate cu prevederile

lcp,ale din tara iп саrе ofertarrtul este stabilit
prezeпIat

Rcclrizite Ьаtrсаге preZeпtat

Gгliлсаiirt eliberat dc сйtrе prodrrc5tor се соtfiшrд fарtul с5 реrsоапа се

urestcazit serviciile de саliЬrаrе este instruit qi certificat iп acest sens рrеzепlаt

Spccificatii telrnice si de рrеt (Апеха 22 si2З) preZelltat

DI IAE prezeпtat

rd valabilitatea ofertei (Arrexa 8 preZetlrat

('еrсrса dc ici (Arrcxa 8

(l. Informa{ii privind o1efiele depuse gi clocumentele tte calificare qi nferente DUAE prezentate de сйtrе operatoгii

economici:

(Iпfttпtаliа pril,incl clettuпtirea cloctttltetltelor prezetltate se уа iпс]iса iп юпfоптlitаtе сu се_riп!еlе diп dtlсuпlепtаliа de atrihuire ;i
se 1,а cQllsetttпa рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пц соrеýрuпсlе (iп cazttl сdпd сlосltmепlul а fost prezeпtat, dar tlц

с оrе,sрLш cle се r i п {е l tlr de са li.fi care ))

7. Iпfогmаliа privincl соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitдte:

* jп cazul ttlilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se t,a itltlica prelul ofertei /iпаlе
([пfllrttа{iа prit,ittc! "СЬ.еsрuпсlеrеа CIl сеriп!еlе cle calificare" Ei "Coresptlпclerea сu specifica|iile lеhпiсе" ,sе \,Q

сопSеtлпlа рriп: ,, ." itl cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" it,t cazul tlecoresptlпderii.)

{l. Репtru eluciclarea untlr neclaritiiti sпч сопfirmаrеа чпоr dлte privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu cerin{ele stabilite iп

dосчmепtаliд tle atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi лпогшаI de scizut) s-a solicittlt:

solicititгii Operatonl| ссопоmiс Informa{itr solicitati Rezmatul rýspunsului otrleratorului
есопоmiс

Dспuпt ireit

Репlm fiесаrе lot /
perrlnr rTиi пrultе loturi cunrulate g

репlru toate loturile п
дltе linritйri privind пшtriпl de loturi сше pot Гr anibuite aceluiaqi ofertant: [hldicayi]

Drtta

Dепumiгса lоtului
Dепчmirеа
о;lеrаtоrului

есопоmiс

Рrс{ч|
ofcfiei
(firii

TVA)*

Crrntitate qi

urritittc de
mlisuгit

Corespunderett
cu сеriп{еlе de

cлlificar"e

Corespundereir
сч specificaliile

tehnice

Serrtcii de саliЬrаrе pontru aparatele
de пtбsurаrе а concentтatiei de

etanol irr aentl expirat de tip
"DrДgеr"

,,LABRoMED
LABoRAToKt
SRL

286 999,10 158 саliЬrёri + +

Ot'ertnn{ii rclspin;i/dcscalificali:

Modirlitatcir de evttluirrc а оl'сrtеlоr:

Motivul respingerii/clescalificIrii

2



f

/

Jtlstificarea dccizici de ir ntt atгibtti соцtrасtul ре lоturi:

11. Сritеriul de atribrrirc aplicrtt:

Prclrrl cel tttzti scйzut У
Coslrrl се] lnai sсйzut tr

Ccl lnai bun rароrt calitate-pre1 tr

Cel Iпаi Ьuп rарогt calitate-cost п

(ill cazul irt care iп caclrul proceclurii cle (ltribuire sut,ll aplicate tttai tttulte criterii ele alribuire, se vоr iпсliса toate crileriile cle

0 l r i h u i rе а р l i с at е .ч i cle tl tt п t i re а l о lu ri l or afe rеп le.)

l2. IпtЬrmа{iа 1lrivind factorii dc evaluirre aplica{i:

с а li tal.c-co,st )

13. Rеечпluаrеа ofeftelor:

(Se va сопtрlеlа itt саzцl iп care фrtеlе au fost reel,qluate repetat)

Flctorii de еr.лluаrе valoarctr din ofefii Punctajul calculat
Dепurпirеа ореrаtоrului есопопriс 1 Total

Derrr_rmire factorul 1 Ропdеrса

Denultrire fitctorttl n pondercir

l{. iп urmа examiniri, el,aluiirii qi соm;rаrIrii оfеftе|оr depuse in саdrul procedurii de rrtfibuire s-a decis:

At riЬuirса conШacttllui de acluzi|ie prrblicУacordului-cadnr :

Serr,icii
араrаtеlс
collcentr

Arlu l аrса procedrr гii de acltizilie publicil :

In bltza:
Агgltrпепtаrе:

Iп,Гогtпаrеа opcralorilor econotllici despre deciziile gnpului de luсru perrtru aclrizi{ii:

Denumireir lotului Dепumirеа
o;lcratorului

ссопоmiс

Cantitate qi

unitate de
misuгir

Рrе{ul uпitаг
(fitrli ТVА)

Рrе{ul total
(flrti ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv TVA)

,r,icii de саliьrаrе репtru
tratele dc tlri'isurаrе а

rcentra{ioi de еtапоl irr aenil
lirat dc tip "Drtigеr"

,.LABROMED
l-ABORATOR"

SRL

t58 саliЬriri l 8l6.-+5 28б 999. l0 з44 з98.92

miгсit оDсrаtоrului economic Datrr transmiterii Modirlitatea de tгitnsmitere
llrгorncd LаЬоrаtоr" SRI- 22.0,7,2022 е-пшil

([п.|Ьrmаrеа operatorilor есопошiсi iпtplicali iп procedura
realizeazd iп соп.filrmilаlе сu prweclerile arl. 3l al .Legii пr.

d.e atribuire clespre deciziile grttpttlui de luсru penlrtt achizi{ii se

]31 diп 3 iulie 20l5 рriчiпd achiziliile publice.)

l5. Тегmепtll t|c lqte;ttitre ;rепtгu incheiereir contractului:
- i,iс.rдrt iп-сйi,dоtuеа cst"llat] а сопtr.юluru, esle ,шп

nticii decAt pragrurle previlzute la аrt. 2 alin, (3) al Legii
пг. l З l dirr З itrlie 20 15 privind achiziliile pФlice

Ш б zile in ca;ail transtniterii cornruric5rii prirr rnijloace
electronice ýilsau fax п
П 11 zile in cazul netranstniterii comunicйrii рriп пцlоасе
electronice ;i/sau fax п

Itr ca:zul iп саrе чаlоаrеа estil-natд it contractului este

cgaliI sau rtrai lпаrе dec.lt praprile prevёzute la art. 2

alirr. (З) а1 Legii пr. l З i dirr З iulie 2015 privind
aclrizitiile ptrblice

П l l zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace
electronice qi/sau fax п

П lб zile in cazul netransnriterii comunicйrii prin nlijloace
electronice q7sau fax п



Dепumirеа
ореrirtоrului

есопопtiс

intreprinder
eit:

Сu capital
atttohton/
Cu cirlritai

mixt/asocier
el

Cu ctrpital
stгiiin

NumIrul
ýi data

contrlctului/
ircordului-cndru

Cod СРV

vаlоаrса contractului

тсrmсп cle

l,дlabilitttte al
сопtrtсtuluif:irri ТVА inclusiy

тчА

.,LABROMED
LABoRAToK,

SRL

Сu capital
аutоlrtоп у! igt^f "Lry,l 5043з000_9 286 999.10 з44 з98.92 З|.|2.2L'l22

(Selectayi terntenltl cle aqteplare re,\peclal. Calcu!area tеппепеlоr preydzttte de Legea пr,

publice, inclllsiv а terп;eпblor de a;teplare, se efecttteazd iп сопlЬrtпitаtе cu pra,ederile

7'еrtпепttlui) al Сос]ului Cil,il al Republicii ]vtoldoya),

16. Contractul tle nchizi{ie/acordul-cлdru incheiдt:

]3] diп 3 itllie 20l5 pril,iпclachiziyiile
TITL(LLUI Il' Capitolul I (C.alcttl area

l7. ln{brmrr{ia privind achizitii publice rlчrдьilе (дchizitii verzi) (rчьriсл dlti se соmрlеtеiиi tlодriп сiиul in саrс la

procedura rle lchizi{ie publicir лu fost aplicrite criterii tle rlurnbilitate qi s-a incheiat contrirct/contracte рспtru

iot/loturi ;tcntru с'1rе tlu fost rrpliclte criterii de durrrbilitate):

pritl 1lrezettta clare de seamci, grupul cle luсrч cleclarii сd tеrmепul cle a$epare репtru iпcheierecl сопtrцсtuluvсопtrасtеlоr

iпtlicale а litý respectat (сrсерtitпl caz,urile рtечdzutе tte art, 32 qliп. Р) ,,t tugit пr- l31 liп 3 iulie 2015 privind achizifile

рuhliсе ), precuttt ;i сti'iп cizu! elepuпerii contesta;iilor qi/sau recep{ioпtirii iupoartelor cle monihorizare, цсеqstеа аu foý
е,rumiп ate ;i solu |.iоп ate.

Pritt prez,ettta clare с!е seetmti, grupul cte lucru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitudiпea clesfdsurdrii procedurii de achizi(ie, fapt

colldtlcйtorul

_Q*!
gruрчlui de lчсrч репtгu achizi{ii:

r{,UrЬ>
(Nult,te, Preпullle)

дu lbst lt;llicate сritсгii |)t|пtru achizi{ii publicc durabilc (lchizitii Ycrzi)?

\'аlоrгеа tle achizitie сu ТVД din сопtrдсt/ contritctc it lotului/loturilor pentru

сitге itll fost it;llicittc сritсrii dc tlrrгirllilitate (lei MD): ftratб st,rr".r, rlЦl

cotlu| Срv лl ltltului/Iоtuгilог ;lспtru cill,e дu lilst aplicirtc criterii de

сritеriul tle irtrilruirc ;lепtru lotrrl/Ioturilc рспtгu cirre ilu fost ir1llicltc critcrii

de durirbilitatc:

Рrеlul cel miri scizut п
costul cel mai scйzttt п

Се1 nrai Ьuп rароrt calitate,pre1 с
Cel nrai Ьuп rароrt calitate-cosl п

{",ý

ffi

4



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizifii publice

Nr.09 din 25 \iie2022

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

3. clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Рrimйriа or.ýtefan Vod1

Localitate Or.Stefan Vod1

IDNo 1007601006210

Adresa Str.Stefan cel Mare, З 1

Numйr de telefon 0-242-2-5|-99

Numir de fax 0-242-2-2з-96

E-mail oficial
Adresa de internet primariastefanvoda. md

Р"r,юапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

паil)
Gh..."" Oleg, 068829965, oleg.gherman@gmail,com

Tirlul procedurii de аtri!цЦýзрЦgзlg Сеrеrеа ofertelor de pre{uri

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dцрПз@_
Тф-' obiectului contractului de achizi{ie/

асоrdчlui-саdru
Bunuri

Obiectul achizi{iei Achizitionarea produselor alimentare

Cod СРV 1 5800000-6

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia deschisd)

ffi $е va iпdiса diп cadrul

р or t alulu i guy е r п аm епt al yyww. mt еп d е r. goy. md)
Nr: 21057872

Data publicбrii: 08.06.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй achizitii.md;

Дпчпt de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
Иuрd caz)
Sчrsа de fiпап{аrе Buget local.

Vаlоаrеа estimati (ei, fdrd TVA) 4,72 64з,60

I}ata solicitйrii clarifi сйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа sчссiпti а solicitйrii 4эзlаr,ЛgзI9
Ехрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

1



Ехрчпеrеа succintй а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй q 

"ББ,rпfrluiData transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi ciirilor
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdica|i Sursa utilizatd si data public,driiJ

Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr рrеlчпgit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5, Рffпi la termenul-Iimiti (data t9.06.2022,ога10:39), ач depus оfеrtе 2 (doi) ofertan{i:
Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
i I. "Schiopu Ludmila" 1007608001 177 Schionu ',udrr,ila
2. SRL "Marialexprim" 101 1608000825 Alexanciru

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

Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd documentul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calilicare))

7- Informa{ia privind еоrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч cerinfele solicitate:

Dепчmirеа
ofertant/candidat

Documentele solicitate qi alte conailii, сБiпРЪЫigаtо"ii
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I. I. "Schiopu
Ludmila"

prceпtal рwпful рrcепlоl Pre|pпtol рlе7rпlоt рre4пtа1 рщtаl рrcuпlаl рlщп,оl рfеaеillO' р|цпtоl р@пtоl

SRL
"Marialexprim"

Dепчйirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi economic

Рrе{чI
оfеrtеi

(fЕrа ТVА)*

Cantitate gi
unitate de
mйsчrй

Соrеsрчпdеrе
а cu сеriп{еIе
de саlifiсаrе

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehniceLot l. Produse de
origine animalД, саmе
gi produse din саmо

I. I. "Schiopu
Ludmila"

277000,00 1lot + +

2



1lot + +
Lot2. Produse
cereale

Т. I. "Schiop,,
Ludmila"

68235,00

+ +
Lot 3. Diverse
produse alimentare

TJ "Schiopu
Ludmila"

108615,33 llot

llot + +
Lot 4. Produse
de соfейriе

Т. L ýchiop.,
Ludmila"

2|643,93

1lot t +
Lot 5. Pe;te

рrерйrаt

flI. "Schiopu
Ludmila"

43047,0Б

орutЫ фurtеifiпаlе* iп cazul uti 'izdrii licita|iei electroпice se уа indtc

(r;:;:i;;:;:";Тi"Ь:;;;;;';';;;'ф'-irriпуut, de calфcire""si "cbrespuпderea сu specifica|iile

tеhпiсе', , Se va сопSеmпа рriп: ,,+" iп rоr,ul' ,orrrpuпilerii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч еlчсidаrеа цпоr neclariti{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч

cerinlele stabilite in documentaиi с" 
"trлБ"irе 

(inclusiv justificarea Рrе{ului аПОrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriцl de аtriЬчirе aplicat: Рrеtчl cel mai scizut,

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

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1

'sau 
cel .it bun raport calitate-cost)

Punctajul calculat
Total

Rezmatul rйsрuпsului
lui economic

Ofertan{ii respinqildescalifi ca|i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Ре lot

Б.""-tr." ореrаtqlц!цL 9ggц9Iц!g
Lot 1. Produse dезЦ

Oferta cu рrе{дщ[цj!SRL "Marialexprim"
Lot2. Produse ce]gqlg

Lot 3. Diverse

t ot +. produse de cofetбrie

SRL "Marialexprim"

vаlоаrеа din оfеrtйFactorii de ечаluаrе

Dепчmiте factorul n

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost rееvалuаtе repetat)

Moti"ot r.еyq!цдIЦ_g&Дgо r



Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

-. economic

Cantitate gi

unitate de
misчrtr

Рrе{ul unitar
(йrй ТVА)

Pre{ul total
(ff,rП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Achizilionarea
produselor
alimentare

I. I. "Schiopu
Ludmila"

5loturi 2,16995.42 518535,16 619376,65
б8234,00
108615,33
21643,зз
43047"08

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluirii gi соmраrёrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de аtriЬuirе,

рriп decizia пr.09/1 din 14 iulie 2022 а grчрчlчi de lчсrч, s-a decis :АtriЬuirеа сопtrасtului de

achizi{ie publicй:

Апчlаrеа procedurii de achйitie рчьliсй:

iп temeiul аrt.71 alin. lit

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

l'ucru репtrч ichiziSii se realizeazd tп conformitate сu prevederile art. 31 al Legii пr. ]31 diп 3 iulie

2015 privind achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Setecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. 131 diп 3 iulie 2015
'priviпd'achiziliile publice, iпclusii а tеrmепеlоr de a,gteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu prevederile
'TITLULUI 

IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil aI Republicii Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadrц incheiat:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчlui de luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalital эа de trапsmitеrе

i.I. "Schiopu Ludmila" |4.07.2022 electronic

SRL "Marialexprim" 14.07.2022 electronic

Б "-rl i" саr" ,аlоаrеа estimatё а contractului
este mai micб decit pragurile prevбzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

6 zile, transmiterea comunicirii рriп
miiloace electronice
бtt zile in cazul netransmiterii соmчпiсйrii
рriп miiloace electronice ýi/sau fax п

--Т, 
""r"' 

t, 
"-е 

чаlоаrеа estimatё а contractului
este egalй sau mai mаrе decfrt pragurile
prevйzute 1а art. 2 аliп. (3) а1 Legii nT. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publigg_

п 11 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii
miiloace electronice qi/sau fа* ц--

prin

п 16 zile in cazul netansmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

iпtrерriпdе
rеа:

Nчmйrчl
gi data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod СРV

yаlоаrеа сопtrасtчlui Теrmеп de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
чi-саdru

i.r.]9cbiopu
Ludmila,

Сч
capital
autohton б9

25.01.2022 15800000_б
518535,16 б1937б,б5

з1.12.2022

fДrй ТYА iпсlusiч ТvА

4



(DыNU)

(iпdica|i suma cu ТVД)

Рrе{чl cel mai ýсйzчt tr

costul cel mai sсйzчt п

Cel mai bun rароrt
calitate-pref п

C,,l nlai Ьчп rароrt
calitate-cost п

,

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dцrаЬilе (achizitii verzi) (rчЬriса dati se completeazi dоаr in
саzчl in саrе la procedura de achizi{ie рчЬliсЙ ац fost aplicate criterii de dцrabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd lеrmепul de aqteptare репlru iпсhеiеrеа сопtrасlаluvсопlrасtеIоt

iпdiiate afosl respectat (ехсерftпd caarile рrеvdzulе de arl 32 аIiп. (3) al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile

pabtice ),'рrесum qi сd iп caiul depunerii cbпfusta|iilor si/saa recep|iondrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceastea аu fost
ехапiпоtе si so lu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii de асhiфiе,

fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale лп vigoare.

7,

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

Vаlоаrеа de acbizilie сч ТYА din сопtrасt/ contracte а lоtчlчi/lоtчrilоr

репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе pentru lotu[loturile pentru саrе au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч репtrч achйi{ii Сосiч Yladislav /{







































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. J_din 29.07.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-41
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail)
Serghei Ciobanu, 022 85-72-38,
scpachizitii@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de prețuri nLicitație 
deschisă nAltele: [Indicați]

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

Bunuri 0 Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Echipamente și consumabile electrice și de iluminat 
(repetat)

Cod CPV 31000000-6
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-b3wdpl-MD-1656657557877
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059297/
Data publicării: 01.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

0 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://scp.md/texte/achizitii/2022/plan- 

achizitii-2022.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:

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

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 222 900,00 lei
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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)
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea 
operatorului economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1.
„Eurolumina” SRL 1008600024540 Administrator: Vasiliev Veaceslav

Asociat: Vasiliev Veaceslav
Beneficiar efectiv: Vasiliev Veaceslav

2.
„Lilitec-prim” SRL 1002600034332 Administrator: Cuzmina Olga 

Asociat: Cuzmina Olga 
Beneficiar efectiv: Cuzmina Olga

3. “Eleamag” SRL 1006600057355 Administrator: Moroz Eugeniu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

„Eurolumina” SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat

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

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor 
juridice prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
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Numărul de înregistrare din “Lista producătorilor EEE” 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. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul 
ofertei
(fără 

TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lotul 1 -
Iluminare și 
componente

„Eurolumina” SRL 84275,33 Conform 
specificației 

de preț

+ +
„Lilitec-prim” SRL 107240,00

“Eleamag” SRL 111000,00
Lotul 2 - Fire 

electrice, 
cabluri și 
accesorii

„Eurolumina” SRL 12741,83 Conform 
specificației 

de preț

+ +

“Eleamag” SRL 16860,00

Lotul 3 -
Stație de 
pompe

Operator economic Achiziția nu a avut loc. Nu a fost depusă nicio ofertă.

Lotul 4 -
Elemente de 
încălzire p/u 

cazane 
industriale 
pregătire 
mâncare

Operator economic Achiziția nu a avut loc. Nu a fost depusă nicio ofertă.

Lotul 5 -
Elemente de 
încălzire p/u 

boilere 
electrice

Operator economic Achiziția nu a avut loc. Nu a fost depusă nicio ofertă.

* In 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

14.07.2022 „Eurolumina” SRL Solicitare de a prezenta 
actul care împuternicește 
persoana care a semnat 
electronic și completarea

A prezentat.
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9. Ofertanții respinși/descalificați:

informației omise din 
DUAE. ’

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare lot 0
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:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

(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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Anularea procedurii de achiziție publică:

Lotul 1 - Iluminare 
și componente

„Eurolumina” 
SRL

Bec LED 10W E27
6400K 250 buc 19,60 4900,00 5880,00
Bec LED 18 WE27
6400K 250 buc 48,00 10000,00 12000,00

Tub fluorescent 18w
T8 600 buc 17,25 10350,00 12420,00

Tub fluorescent 36w 
T8 300 buc 20,70 6210,00 7452,00
Starter 127V 250 buc 3,33 833,33 1000,00
Starter 220V 250 buc 3,33 833,33 1000,00
Felinar LED 18W 
exterior 100 buc 86,40 8640,00 10368,00

Felinar LED 45W 30 buc 451,40 13542,00 16250,40
Tub LED 20W 300 buc 29,17 8750,00 10500,00
Tub LED 10W 300 buc 24,17 7250,00 8700,00
Felinar LED 40W 40 buc 187,50 7500,00 9000,00
Felinar LED 20W 40 buc 136,67 5466,67 6560,00

Total lot 1: 84275,33 101130,40
Lotul 2 - Fire 
electrice, cabluri și 
accesorii

„Eurolumina” 
SRL

Cablu VVG 3*2,5 300 m 17,13 5137,50 6165,00
Cablu VVG 3*1,5 300 m 11,76 3527,50 4233,00
Fir electric PV3 
25mm

10m 53,55 535,50 642,60

Conector WAGO 3 
fire

100 buc 7,50 750,00 900,00

Conector WAGO 3 
fire

100 buc 5,00 416,67 500,00

Conector WAGO 
4fire

100 buc 5,00 500,00 600,00

Conector WAGO 5 
fire

100 buc 5,83 583,33 700,00

Conector WAGO 2 
fire

100 buc 3,33 333,33 400,00

Bandă izolantă 20 buc 9,98 199,50 239,40
Bandă izolantă 20 buc 9,98 199,50 239,40
Bandă izolantă 20 buc 27,95 559,00 670,80

Total lot 2: 12741,83 15290,20

în temeiul art. 71 alin. lit

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

5



Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Eurolumina” SRL 19.07.2022 e-mail
„Lilitec-prim” SRL 19.07.2022 e-mail
“Eleamag” SRL 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

0 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 TITLULUIIVCapitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acord ului-cadru

Cod CPV

Valoarea 
contractului

Termen 
de 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

Ж;Ж»;» ж ж»

fără TVA

. ... .....

inclusiv 
TVA

„EUROLUMINA” 
SRL 21059297/1 29.07.2022 31000000-6 97 017,16 116 420,60 31.12.2022

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

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

(DA/NU)

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

(indicați suma cu TVA)

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

PAVLOV Iurie
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DARE DE SBAMA

de evaluare a contractului de achizilii publice Z
de incheiere a acordului-cadru o

de anulare a procedurii de atribuire

nr.3 din 29.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritltii contractante Primaria AneniiNoi

Localitate Or. Anenii No

IDNO 1007601010231

Adresa Str.Suvorov,6

Numlr de telefon 0265 22034

Numlr de fax 0265 22034

E-mail oficial Primaria-anenii -no i (@mail. ru

Adresa de internet www anenll-nol.com

Persoana de contact Faizulina Ansela

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind documentalia de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate COP

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr: Da

Tipul obiectului contractului de

a,chtzitie I a:eord ului-c adru
Lucrdri

Obiectut achizi{iei Lucrari de curatirea canalului si lacului existent in

intravilanul or. Anenii Noi (REPETAT)

Cod CPV 90400000-1

Expunerea motivuluiltemeiului privind
afegerea procedurii de atribuirt fin cazul aplicarii

altor oroceduri decdt licitatia deschisd)

Legea nr l3l din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alul ui guv e r n am e nt al ww w. mt eruk r. I ry. r!? cil

Nr. s sd$.!]ry dp*LMD - l 61 5 $%a29qg
Link-ul : mtender. gov.md/Plans/
ocds-b3wdp I -MD-1655 1894q29!8

Data oublic Frii: I 4.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl n achizitii.md;

Anun! de intenfie publicat ?n BAP (dupd caz) Data:Nu
Link-ul: - nu

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
6upd caz)

NU nAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finantare n Buset local

Valoarea estimatl (lei, /drd TVA) 1264054-72lei MD

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Exnunerea succintl a rlsnunsului
Data transmiterii
Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succint[ a solicitf;rii de clarificare



@rispunsului
4. Modificiri operate in documentalia de atribuire: Nu au fost

5.P0nalatermenul-limitd(data2g,06.2022,ora09-00),audepusoferte2oferlanli:

de calificare qi aferente DUAE Prezentate de

6. Informalii Privind ofertele

cdtre operatorii economici :

depuse gi documentele

evaluate

Rezumatul modificirilor ffiitlaraPublicdriili e informare (duPd

A;antj ""-drut 
de zilel

ffii deschidere a ofertelor

prelungit (duPd caz)

IDNO Asocia{ii/
administratorii--- D*"*t."" "ptratorului 

economic

str_ "nonrrgrRRNS"
SRL "Partener Construct"

Nr.
Cuiba Petrur013600024166

1 n r ?6000i?498 a

Operatorul economlc

Denumire document ffionrEHrx4NS" SR L " Patr.n.r Cotrstrttct"

Drezentat
prezental

eTentat Drezental
prezentalprezentat

prezeffial prezentat
prezentatpreze]]tal

z.entat pfezer

prezental p!9z.entil

Grafic de executare a lucrarrr prezentat prezenlat

f)eclaratle prtvtno expertettla st"^''' '
Declara{re pnvrno ,,r,u piGiipultlor lucrdri executate in prezental prezentat

prezentat

prezentat

Llltl I prezentat

ptezenlat

pt*""f^t

Declaralie privind dotdrtle speclrlce' utrraJur )r uv'rvo'rvrar
l- ,r ^-1 i n irea cnreqnltn zdtoare a contractuiui

Ilccgsal P!rrtru 'rrs!yr'^'.'-: -"--- I . -.---- ---

Deciaralie privind personalul qe spsurauul! vrwPsu

it- prezentat

Lista subcontractanlilor 91 pafiea/pa4r

indeplinite de aceqtia

prezefilat prezelltat

','r"''r'r " !'i Yli!,,1?liliii? :: ; ;;;; ;; v3zery
prezentat

nu s-a prezellial

nu s-a prezentatAngalitlllglll Ltr [ )uJ]rilq!v,' '^'"^'-'--

Angajarnent prlvlno s"stittet"a tet'oicd qi profesionald a

prezentat nu s-a prezentat

I-)eclaratie tert susttnator tetuttc prezental nu s-a Prezentat

? " 
I,T't'i=lT " ill l'l-?l to# iii i H i;" . ;; prezentat nu s-a prezenial

( erllllca[ I)u petttt u tuat'"''"'' '"^""'--

DECLARATI E privintt ;"rt'*""' l'l"ntiId(ii beneficiurilor

,f"irni ;i netncitlrarea ucistora trt situalia condumndrii

;;;; r r' p ar t i c ip a r e a la a ctiv it d1i a I e un e i 
.o 

r g an izalii s au

I r,, p,i, i 
", 

r,n i i ale, p e nt ru c o r ip 7i e' fr ulul d s i/s arl s p iilar e cl e

bsni : ::: :.;

prezenlar

prezentat prezentat

Certificat de efectuare slsternatlca a plalu lrtrPuz

contributiilor e1ib..at de l"spectotattl
prezentar
prezentat

prezental

Ultimul Raport "hqanclar ,-
prezJnlgl

Pertoada de garaltllc a tuutatt'v'

Certificat/Declzle de,*iffitt a irrtreprirrderii/Extras din

n r,-,--1 r^ c+^+ ^1 -o"cnanelnt irrridice

prezentat prezentat

prezentat

prezentat

\rr\r (rr uv v\... -_ r v . -- prezentat

prezentat

Certificatui de atestare tehntco-proreslonaia a uurB'

Eantier. : :: ;-..- r^::.
Recomand6ri la contractele prezeruare lrvuu

h"rcrdrilor similare executate in ultimii



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de

atribuire $i seva consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdntl documentul afost prezentat' dar nu

c o r espunde cer in1el or d e c a I ifi c ar e) )

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica pre[ul ofertei finale

(rnformayia pr*ina ,,coii:Jip7;;;;:;;:;rn,r'i" i"iaifi"aie" ;i "corespunderea cu specificaliite tehnice", se vq

consemna prin: ,,*" tn cazul coreSpunderii ;i prin "-" tn cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritali sau conflflnarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinlele stabilite in documentag; o" uttiu.tit. (inclusiv justificarea prelului anonnar de sc6zut) s-

a solicitat:

T.Informaliaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:
Corespunder

ea cu
' specifica{'iile

tehnice

CoresPunde
rea cu

cerin$ele de

califieare

Cantitate
qi unitatc
de m6surd

Dentmirea
operatorului economicDenumirea lotului

Lucrari de curatirea
canalului si lacului
existent in intravilanul
or. Anenii Noi

1200 000 MDLSRL "Partener
Construct"

Rezumatul risPunsului

g. Ofertantii respinEi/descalificafi: nu au fost

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot s
Pentru mai multe loturi cumulate a

'/ Pentru toate loturile o '

Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui conffactul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut Va
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre! tr

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicafi: nu a fost aplicat

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

rapert calitate-cost)



Punctajul calculat
Valoarea din oferti

Factorii de evaluare

ffit-ir6"P"*t"-lui economic 1

Denumire factorul l

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

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

14. in urma examindri, evalu6rii

decis: GruPul de lucru in

..DORTEHTRANS'' .

Ei comparArii ofertelor depuse in cadrul procedurii

rezultatul evalu[rii ofertei a decis: de a desemna

de atribuire s-a

ciqtigitor SRL

t3l din 3 iulie

ui-cadru

15. Anularea procedurii de achizifie publicS:nu este cazul

in temeiul art. 71 alin' 1 lit g'

Argumentare:

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

deciziilegrupuluidelucrupentruachizi{iiserealizeazdtnconformi'tatecuprevederileart.3}alLegii'nr
2015 pritind achiziliile publice)

lT.Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului;

(setectali termenur de aqteptare resp.ectat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr. I3r rtin 3 iulie 2015 privind

achizi{iite pubtice, inctusiv q termenetor o: 'i'io;;i.i,*:':::,1''* ':;;;;;*;;"i 
i' p'n'udurite TITLULUI IV Capitotut

i" I t,' I :;; "i ; ; 
" 
izi *,; i "lii I at t c o du t u i C iv i t at Rep u b t i c i i M o t d ov a) .

4

Preful
total

(fxrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)D6"mi."u oPeratorului

economic

Cantit gi

unit.
de misurd

Pre{ul unitar
(f5rn TVA)Denumirea lotului

1438800,00Iei
I buc 1199000,00 lei 119900,00IeiLucrari de curatirea

canalului si lacului
existent in intravilanul
or. Anenii Noi
(REPETAT)

SRL

"DORTEHTRANS"

Modalitatea de transmttere
b"num-iteaoPq311qglg1-999"qq4 ftrip"rincaSte RSAP, e-mail'

ffimunicdrii Prin mij loace

ilectronice qi/sau faxl
lui este mai

mica aecat pragurile prevdzute la art' Z.aln' (3) al Legii

;'i31 ;i;Tiii" zois privind achiziliile publice ffiiterii comunicdrii prtn

mijloace electronice $i/sau faxn

@unicdrii prin mijloace

electronice gi/sau faxlactului este egald

sau mai mare decdt pragurile prevdzute 1," *:.? alin', (3) al

Gii-*. r : r din 3 iulle ZO 15 privind achizi'tiile publice @iicomunicdriiPrin
mijloace electronice Ei/sau faxn



I

Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi)(rubrica- datd se completeazd doar tn cazul tn care la

procedura a, o"niriii" pioti"a oupst aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiat contract/conffacte penffu
'lot/loturi 

pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

declurd "d t"'*u'ul d" a;teptsre pentru tncheierea

--^.x--.1^ )^ --r 2) nlit /?l nl Looii nr- |3l din 3
;:;,rri;;;;:,;;irrii"i",oi',ritZ|i"irf', {"'p"ctat (exceptdnd cazurite prevdzute de urt. 32 atin' (3) at Legii nr' 131 din 3

. ^ ^ ^-.: ^-- x-:: -^^^n#nlnr do
iulie 2015 privind achiziliile publice ), prccum ;i cd in cazul contestaliilot qi/sau recepliondrii tapoartelor de

monitorizare, scestea au fost examinate Si solulionate'

Prin prezenta date tle seamd' grupul de lucru
achizilie, fapt pentu care poartd rdspundere conl

clesfisurdfii Procedurii de

Conducdtorul gruPului de lucru

1 8.Contractul de achizif ie/acordul-cadru incheiat:

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cad.r'u

Denum irea oPeratorului
economic

Numi:ruI
$i'data

I :eontxactului/

arcordul cadru

Cod CPV

90400000-1 t 199000.00 1438800.00 3t.12.2022
SRL DORTEHTRANS

t3 25.07.2022

(DA/Nq NA

1438800-00
(indicaYi suma cu WA)

Vutou"iu de aciiizitie cu TVA din contracg contracte a lotulur/loturrlor

pentru .""" 
"o 

fost aplicate criterii de durtbilitate (ei MD):

iodul epv at lotului/loturilor pent'ru ca,r€ au tbst aplcate crltreril tt!

durabilitate:
Pre1ul cel mai scdzut P
Costul cel mai scdzut D
Cel mai bun raPort calitate-Preq a

Cel mai bun raPort calitate-cost a

Criteriul de atribuirepentru lotuuloturilepentru care au tost apilcat

criterii de durabilitate:

;w

























DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 3 4/ ocds-b3 wdp 1 -MD- I 65 3 5 5 5 6 5 4 5 44 din 29 iulie 2022

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt
eta tn cazul tn care au fost solicitate clari

. Date cu re Ia autoritatea contractanti:
Denumirea autoritltii contractante Primdria s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni
L'ocalittte s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni
IDN.O 1007601002441
AdreSa s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni
Numir de telefon 0 249 73238, 73414
Numir de fax
E-mail oficial primfunduri@inbox.ru
Adresa de internet

::;::$* 
de contact(nume, Prenuma tetefun, Anatolie Gnatiuc

0 249 73238
primfunduri@inbox.ru

Z. Date cu lre a ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr
Tipul obiectului contractului de
ach,tzitie / ac o rd u I u i- c a d ru

Lucrdri

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalii curente
a drumurilor locale din satul Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

',Cod.,G?Y 45233 142-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii ahor proceduri decdt liclfayia
deschisd)
Procedura de atribuire''(se va i4dica dind ul
porlalului guvernamental

WWW.mtepder.gov.md\

Nr : ocds-b3wdp I -MD- I 6 5 3 5 5 5 65 4 5 44
Link-ul: hups://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b 3wdp 1 -MD- I 6 5 3 5 5 5 6 5 4 5 4 4? tab: contract-
notice
Data publicdrii : 2 6,05. 202 2

Platforma de achizitii publice utilizatl achizitii.md:

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritifii contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de finantare Fondul rutier a. 2022
Valoarea estimatl (ei, Jdrd TVA) 619500,00

Data solicitirii clarificdrilor



Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Exnunerea succintl a risnunsului
Data transmiterii

6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

PAni

re econo

Denumire document
Denumirea bperatorului economic

I.I. "Gamureac
Alexandru"

s.R.z.
"Marcons
Drum"

SA "Drumuri
Bdlli"

s.R.z.
"Profact

Construct"
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezenro\, ).gi,iezentat, nu coresiinde)
Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezenlat prezental

Proounerea financiard DtezefiaI ptezeffiat prezentat prezental

DEIffi Drezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
s, u o, o n {*",; ;;;;; ; ;;-,*,' ;; e z e nt ot, nu

corespunde
Cerere de participare prezentat prezerfial prezental prezentat

citre operatorii economici:

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

4. Modifrciri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt
va completa tn cazul in care au losl operale

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare (dupd caz)

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

5. Piini fa termenul-limiti (data U9.U6.ZUZZ. ora 09:00). au denus ol-erta 4 ol-ertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
[.I. ..Gamureac Alexandru" r0r5602003394 Gamureac Alexandru

S.R.L. Marcons Drum t007602003489 Marchitan Dumitru

SA "Drumuri Bdlti" 1003602008028 Nicolae Teodorescu

S.R.L. "Profact Construct" r010600024992 Costiq Ion



Denumirea lotului
=naum,tf
obCiatoruluilr^ ttttttt t:

- e-COnOm. l-e=

Preful 
,

ofertei :

(fx'a.ff,f|

==ean-,.ti

=.=:$i='-==-==it@

u:l--ad
ri ':6"tun*

C,0.,-.eSp=.u,nd-g.

.=9.=4.:-e.U==
e.b.?.i[= l

...*hlfiiare

Coresnunde
. re-&=G=u=

speoifiCafle
==+hnic€=--

Lucrdri de reparalii
curente a

drumurilor locale
din satul Fundurii

Vechi. raionul
Glodeni

I. I.

,,Gomureo
C

Alexandru
526576,68

1 proiect +

^s.R.r.
,,Marcons
Drum" 538847,48

1 proiect -r T

SA
"Drumuri
Bdlli" 547821,79

1 proiect -r -r

,S.R.'.

,,Profact
Construct"

578055,72

I proiect -r T

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,, -l " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tFt 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: Nu sunt
a.ta .'

SoticiHrii
Operatorul economic Infoimafia solicitatd Rezmatul rispunsului

oneratorului Cconomic

09,06,2022 LI. "Gamureac
Alexandru"

Documentele
justificative ca dovada
a informatiilor
cuprinse tn DUAE,
prin care sd
demonstragi
tndeplinirea tuturor
criteriilor de
calificare;i seleclie,
care sunt prevazute in
anuntul de participare

A pr ezentat toate do cumentele
justificative ca dovada a

informafiilor cuprinse in DUAE

9. Ofertan{ii respinqVdescalifica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi clrii
- I.I.ttGamureac Alexandru" -Art. 69, alin(6), lit. b Legea nr.l3ll20l5

nrivind achizitiile publice.



Garan{ia pentru oferti a ajuns la contul
autoriti{iilor contractante dupa expirarea
termenului limiti de deschidere a ofertelor.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplicd

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scdzut

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aptica{i:

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

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

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

15. Anularea procedurii de achizi{ie publici: Nu se aplicd

in temeiul art.7l alin. lit

sau ce mat t ttate-cost

Nr.d/o Denumirea factorului de eyaluare PondereaTo

I
2.

J.

4.

13. Reevaluarea ofertelorz Nu se aplicd
va completa fn cazul tn care o ele au fost reevaluate tat

Motivul reevaluirii ofertelor - Decizia AI\SC nr. 03D-410-22 din 14.07.2022

Modificirile opCiate - Reevaluareaofertelor

Denumirea,
lotului 

,

. nti.mlr€.a -

operaforului
economic '

CantitatCsi'r
unitate de 

.

misuri i

;ficgt'uiiitilrj
=rrdrXinV*), ,

Preful totat
(ferx rVAl

Preful total,
(inclusiv
TVA) .

Luudri de
repara(ii
carente a
clrumurilor

locale din satul
Fundurii

Vechi, raionul
Glodeni

S.R.L.
"Mafcons

Drum"

1 proiect 538847,48 538847,48 646616,97

Argumentare:



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

Denumirea operatorului economic Data tianSmiteiii Modalitatea de transmitere
Il,,Gamureac Alexandru" 20.07.2022 e-mail'.
S,R.L. "Marcons Dium" 20.07.2a22 'd,:mail,

SA "Drumuri B6ltf' 20.07.2022 e-mail
S.R.L. ..Profact Construct" 20.07.2022 e-mail

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

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

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

2015 privind achiziliile 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 8. Contractul de achiziliel aco rd ul-cad ru incheiat :

19. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi)(rubrica datl se completeazi doar in
cazul in 

"u.. 
lu 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):

AUf,f y*,gcriteria p entru ach izif ii p u btice d u rab ile NU

(indicali suma cu TVA)

5

17. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

! 1 1 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau faxr

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

tr 11 zile incani transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau faxn

Denumirea
operatorului

economrc

Intiepiinde
rea:

Cu gapitai
autohton/
Crr capital ;

mixt/asocief,
el

Cu capiiaf I

Nu-l"ol
gi data

contractuiui ".

/acordutui-"ua.o

i"r-"" u"
valabilitate

;i
contractulu

i
i l".o.oului- ,

cailru

s.R.z.
"Marcons
Drum"

Cu capital
autohton

34l ocds-
b3wdpl-
MD-
l 6535556
545441

29.07.

2022

45233r
42-6

538847,48 107769,5
31.12.2022



Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicute afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor gi/sau

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

Prin prezentu dare de seamd, grupal de lacru pentru achizilii contirmd corectitudinea desfdsurdrii procedarii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Anatolie Gnatiuc
(Nume, Prenume) (Semndtura)

L.$.

6



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. 12 din 29.07.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate Chişinău
IDNO 1006601000222
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 198
Număr de telefon 022-257-337/078452987
Număr de fax 022-257-337
E-mail oficial eduard.dutca@cna.md
Adresa de internet www.cna.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eduard Dutca

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Procedura de achiziţie repetată (după caz) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-M D-
1657520923336?tab=contract-notice

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achiziţiei Tehnică de calcul

Cod CPV 30200000-1

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)

bttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD- 
1657520923336?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-M D- 
1657520923336?tab=contract-notice
D ata publicării: 11.07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) N u

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-M D-
1657520923336?tab=contract-notice

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare □Buget de stat

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 784166

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
D a ta  so lic ită r ii  c la r if ic ă r i lo r 1 4 . 0 7 . 2 2

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e co n o m ic -

E x p u n e r e a  su c c in tă  a so lic ită r ii  d c  c la r ific a re B u n a  z iu a ,  v a  r o g  s a  n e  c la r i f i c a ? ;  l a  l o tu l  î  s i  2 , l a  lo tu l  1: l a  C P U  a r i i n d i c a t  a s a  c e v a  P r o c e s o r  In te l  C o r e  i 3 - 1 .2100  

( S I  7 0 0  2 .1 - 4 .9 G H z  I n t e l  U H D  7 7 0  6 5  W ) .  a t î  i n d i c a t  m o t i c u l  d e  p r o c e s o r  d a r  d a t e l e  t e h n i c e  a t i  p u s  d e  l a  a h  m o d e l ,  in  

m a j o r i t a t e a  c a i e t e l o r  d e  s a r c in i ,  a r  Fi f o s t  o k  s a  F ie d o a r  m o d e !  s i s e  s c r i e  & q u o t , s i m i ! a r & q u o t ,  s a u  i n d i c a ţ i  d a t e l e  t e h n ic e  

m i n i m e  c a r e  a v e ţ i  n e v o ie ,  s i  l a  l o tu l  2  e x a c t  a c e e a ş i  p r o b l e m a  l a  s p e c i f i c a ţ i i l e  t e h n i c e  l a  C P U ,  d u p ă  c a r e  s a  n e  c o n d u c e m  

d u n a  m o d e l  s a u  d u p ă  d a le !  t e h n i c e  c a r e  s u n t  i n d i c a t e  i n  p a r a n t e z e ?

E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă sp u n su lu i h u n a  z i u a .  a  f o s t  c o m i s ă  o  g r e ş e a l a  m e c a n i c a ,  p a r a m e t r i i  a u  f o s t  d e j a  m o d i f i c a ţ i  m u l ţ u m e s c

D a ta  tr a n s m ite r ii 1 4 . 0 7 . 2 2

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r i lo r 1 4 . 0 7 . 2 2

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e co n o m ic -

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a so lic ită r ii  d e  c la r ific a re B u n a  z i u a ,  v a  r o g  s a  n e  c l a r i f i c a ţ i  l a  l o t u l  1 s i  2 ,  l a  l o tu l  1 : î a  C P U  a t i  i n d i c a t  a s a  c e v a  P r o c e s o r  I n t e l  C o r e  Î 3 - 1 2 1 0 0  ( S 1 7 0 0  

2 . M .9 G 1 T Z  I n t e l  U H D  7 7 0  6 5 W ) ,  a t i  i n d i c a t  m o d e u i  d e  p r o c e s o r  d a r  d a t e l e  t e h n i c e  a ri p u s  d e  l a  a l t  m o d e l ,  i n  m a j o r i t a t e a  

c a i e t e l o r  d e  s a r c i n i ,  a r  f i  f o s t  o k  s a  f t e  d o a r  m o d e i  s i s e  s c r i e  & q u o t ; s i m i l a r Ă q u o t ;  s a u  i n d i c a ţ i  d a t e l e  t e h n i c e  m i n i m e  c a r e  

a v e r i  n e v o i e ,  s i  l a  i o t u l  2  e x a c t  a c e e a ş i  p r o b l e m a  l a  s p e c i f i c a ţ i i l e  t e h n i c e  l a  C P U ,  d u p ă  c a r e  s a  n e  c o n d u c e m  d u p ă  m o d e l  

s a u  d u c a  d a te !  t e h n i c e  c a r e  s u n t  i n d i c a t e  in  o a r a n t e z e ?

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a r ă sp u n s u lu i b u n a  z iu a . a  fo s t  c o m isa , o  g r e ş e a la  m e c a n ic a ,  p a ra m e tr ii a u  fo s t  d e ja  m od ifica ţi m u lţu m e s c
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D a ta  tr a n s m ite r ii 1 4 .0 7 .2 2

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r i lo r 1 5 .0 7 .2 2

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic -

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a so lic ită r ii d e  c la r if ic a r e B una ziua. sa solicitat m onitor de 24& quol;. Se v a  accepta m onitor de 2 3 .8 & q u o f;'?

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a r ă sp u n su lu i buna ziua. da. un ind  cont d e  faptul ca unii producători indica 23.S penm i diagonala de 24

D a ta  tr a n s m ite r ii 1 5 .0 7 .2 2

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Corectarea unei greşeli mecanice în parametrii solicitaţi

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

SIARSAP

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

Nu

5. Până la termenul-limită (data 20.07.2022, ora 14:00), au depus oferte 5 ofertanţi:
N r . D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic I D N O A s o c ia ţ i i /

a d m in is tr a to r ii

1. SA „Accent Electronic” 1003600023124 Virginia Bujor
2 . SRL „Triomac” 1006606001224 Sereiu Sleptov
3 . SRL „BTS Pro” 1008600061565 Bogdan Gnidaş
4. SRL „Neo Suport Service” 1008600061738 Berzan lurie
5. SRL „Belmond Grup” 1013600028669 Vitalie Pogorleţchi

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

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic
SA „Accent 
Electronic”

SRL „Triomac” SRL „Belmond Grup”

D o c u m e n te le  ce  c o n s t itu ie  o fe r ta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Specificaţii tehnice si preţ Prezentat Prezentat Prezentat
Garanţia pentru ofertă 1% Prezentat Prezentat Prezentat
Oferta Prezentat Prezentat Prezentat

Informaţii generale despre ofertant Prezentat Prezentat Prezentat
Rechizitele bancare Prezentat Prezentat Prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit

Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional (eliberat de FISCj.

Prezentat Prezentat Prezentat

L ista fondatorilor Prezentat Prezentat Prezentat
Termenul de livrare Prezentat Prezentat Prezentat
Confirmare de la Agenţia de mediu Prezentat Prezentat Prezentat
Dovada dispunerii de minim 2 ingineri certificaţi 
de compania producătoare a brandului de tehnică 
propusă lotul 4 si 5

Nu a fost necesar N u a fost necesar Prezentat

Autorizare privind deţinerea dreptului de 
comercializare a tehnicii propuse la lotul 4 si 5

N u a fost necesar N u a fost necesar Prezentat

Certificat de prestare a  serviciilor de asistenţă 
tehnică (servis centru) pentru brandurile oferite 
în loturile 4 si 5

Nu a fost necesar N u a fost necesar Prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
D e n u m ir e a P r e ţu l o fe r te i C a n tita te  şi

C o r e s p u n d e r e a  cu  
c e r in ţe le  d e  c a lif ic a r e

C o r e s p u n d e r e a  cu

D e n u m ir e a  lo tu lu i o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

(fără TVA)* u n ita te  de  
m ă su r ă

s p e c if ic a ţ ii le
te h n ic e
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Lotu 1 (calculator)
SA „Accent 
Electronic”

73485
1 buc. Da

Da

Lotul 2 (calculator)
SA „Accent 
Electronic”

62866,67
1 buc. Da Nu

Lotul 2 (calculator) SRL „Triomac” 88550 1 buc. D a Da

Lotul 3 (monitor)
SA „Accent 
Electronic”

77999
1 buc. Da D a

Lotul 4 (imprimantă MFU) SRL „Belmond Grup” 130620 1 buc. Da Da

Lotul 4 (imprimantă MFU color) SRL „Belmond Grup” 52733,33 1 buc. Da D a

Lotul 6 (notebook) SRL „Triomac” 100800 1 buc. Da Da

în urma examinării ofertelor s-a stabilit că oferta cu cel mai mic preţ propusă Ia Lotul 2 (calculator) de către SA 
„Accent Electronic” nu corespunde parametrilor tehnici solicitaţi si respectiv a fost examinată următoarea ofertă cu 
cel mai mic preţ propusă de către SRL „Triomac”.

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

3



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
opera to ru lu i

economic

C a n tita te  şi 
u n ita te  de 

m ăsu ră

P re ţu l u n ita r  
(fă ră  TVA)

P re ţu l to tal 
(fă ră  TVA)

P re ţu l to tal 
(inclusiv TVA)

Lotu 1 (calculator)
SA „Accent 
Electronic”

1 buc. 73485 73485 88182

Lotul 2 (calculator) SRL „Triomac” 1 buc. 88550 88550 106260

Lotul 3 (monitor) SA „Accent 
Electronic”

1 buc. 77999 77999 93599

Lotul 4 (imprimantă MFU)
SRL „Belmond 

Grup”
1 buc.

130620 130620 156744

Lotul 4 (imprimantă MFU color) SRL „Belmond 
Grup”

1 buc.
52733,33 52733,33 63280

Lotul 6 (notebook) SRL „Triomac” 1 buc. 100800 100800 120960

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA „Accent Electronic” 22.07.2022 e-mail
SRL „Triomac” 22.07.2022 e-mail
SRL „BTS Pro” 22.07.2022 e-mail
SRL „Neo Suport Service” 22.07.2022 e-mail
SRL „Belmond Grup” 22.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □_____________
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziţiile publice__________________ _________________________________________

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (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 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

j Valoarea contractului

Cod CPV
Iară TVA i inclusiv TVA

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

S A  „ A c c e n t 
E le c tro n ic ”

Autohton 10/2907 
din 29 
iulie 2022

30200000-1 1 5 1 4 8 4 181781 31.12.2022
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S R L
„ B e lm o n d

G ru p ”

Autohton 12/2907 
din 29 
iulie 2022

30200000-1

183353,33 220024

S R L
„ T r io m a c ”

Autohton 12/2907 
din 29 
iulie 2022

30200000-1

189350 227220
31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate 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)?

D a

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

6 2 9 0 2 5  le i

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

3 0 2 0 0 0 0 0 -1

Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: C e l m a i m ic  p re ţ

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.
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de actrtzilii publice X
deincheiere aacordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr.-l3-din 28.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Pretura sectorului Botantca

Localitate mun. Chisiniu

IDNO 1007601009602

Adresa mun. Chisiniu, str. Teilor, 10

Num[r de telefon 022 767575

NumIr d€:fax 022 767575

E-mail oficial oretura.botanica@pmc.md

Adresa de internet pretura.botanica@pue.md, https ://www.botanica.md

Persoan*, de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)

Diana GUBA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri X Licitatie deschisl nAltele:
flndicatil

Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de :achiiilie/
acordului-cadru

Bunuri c Servicii n Lucriri X

Obiectul achizitiei Lucriri de repara{ie a inciperilor din incinta Preturii
sectorului Botanica, str. Teilor, 10, sect. Botanica, mun.
Chisiniu

Cod CPV 45453 100-8

Expuneiea motivului/temeiului, privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licilalia
deschisd)

Procedura de atribuire' (se v:s indit:a din
cadrlul portalului guvernamental
www.mtender.gov.mdl

Nr:21058125
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
r6s48s4677828
Data publ ic[rii: 10.06.2022

Platforma de achizilii publice utilizati X achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoritl{ii contractante

XDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
httos ://botanica.md/Planul-de-achizi %C8%9Bii-2022

Anunf de intenfe publicnt in BAP (dupd
'iaz) '', : i, "' :

Data:

Link-ul:
Tehnici si instiumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizitie nlicita(ie
electronic[ nCatalog electronic 'l

Sursa de finanlare XBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei,Jdrd WA) 630 084



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea oneratorului economic
Exnunerea succinti a solicitirii de clarificare
ExDunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

pndicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-timiin,de depunere gi deschidere a

ofertelorpielun$it'(dupdeaz),
[Indicali numdrul de zile]

5. Pfini la termenul-limiti (data 10.06.2022,ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanfi:

Ni. Denumirea operatorului economic IDNO : , A,sociatii/
administratofii

1. Adrika SRL 1014600026086 Adrian Covas

2. Zasorlar t017611002649 ln a$teptare

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului

economic
Denumirea opCratorului

economic
Adrika SRL

Documentele ce conStituie oferta ,, :: -
(Se va consemna prin: preientat, neprezentat, nu cotespunde)

Cerere de narticinare prezentat

FormularulDUAE prezentat

Declaratie privind valabil itatea ofertei Drezentat

Oferta Drezental

Garantia oentru sustinerea ofertei l% prezental

Formularul *. 7' ftEv.iz ofertl) prezental

Formularui nr. 5 (cataloeul preturilor unitare) prezental

Formularul nr. 3 (borderou de resurse) prezentsl

Document€, de calificare
Se vd cansemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Dovada inreeistririi persoanei iuridice prezentat

Raportul financiar, inregistrat la biroul: na.tional de

statistiCi (an.2020 9i 2021) :

prezentat

Certifibat de atribuire a contului bancar prezentat

Cifia de afaceri anual[ ZtAit2l (.art. 36 alin.l al
documentatiei standard)

prezentat

Cifra de afaceri medie anuald 2019,-2:021(art. 36 alin.
I al documentatiei standard)

prezentat

Efectuarea Sistematicd a plafii impozitelor, taxelor
si contributiilor de aSieurdti sooiale

prezentat

Lichiditatea seneralS prezentat
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Demonstrarea experienlei operatorului economic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ceurmeaz[afiatribuit.

prezental

Recomanddri la contractele prezentate pentru

demonstrarea lucrhrilor simi lare

prezentat

Demonstrarea accesului la utilajele, instala{iile gi/sau :

echipamentele tehnice indicate de autoritatea

contractanti, pe care aceasta le considerd necesare

penffu indeplinirea contractului ce urmeazi a fi atribuit

prezentat

Demonstrarea accesului' la persorralul necesar pentru

indepl in irea corespunzdtoare a obiectului conffactul u i

ce urmeazi a fi atribuit (personalul de specialitate care

va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)

prezental

Certificatul de atestare tehnico-profesional[ pe tipuri
de lucrdri potrivit p. 38 (3)

prezentat

Avizul eliberat de iltre Agenfia pentru Supraveghere

Tehnicd

prezentqt

Manualul Cafitafii prezentat

Lista subcontractantilor qi partea/pirfile din contract

care sunt indeplinite de cStre ace$tia

prezentat

lnformatii privind asoclerea prezentat

Ansaiament tert sustin[tor financiat Drezentat

Angajament privind sus{inerea tehnicd 9i profesionald

a ofertantuluilgrupului de operatori economic

prezentat

Declaratie tert sustinitor tehnic prezentat

Declaratie tert sustinitor profesional Dtezentat

Documente prin care se demonstreazd cdoperatorul
economic are acces la laboratoare de incercdri 9i teste a

materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu

natura gi specificul lucririlor ce fac obiectul viitorului
contract (potrivit p.3S (2) al documentatiei standard)

prezentat

Graficul de,executare a lucririlor ptezenlal

Termenul de garan{ie a lucrdrilor
prezentat

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

documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(frrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

' calificare '','

CoibSpunderea
cuspecifict{iile
: tehhice :

Lucrlri de
repara{ie a

inclperilor din
incinta Preturii
sectorului
Botanica, str.
Teilor, 100 sect.

Botanica, mun.
Chisiniu

Adrika SRL 549739 I buc. T +

Zagorlar 571400.98 1 buc.

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica pre[ul ofertei finale



(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemnq prin: ,, * " fn cazul corespunderii ;i prin ,, - " tlt cazul necorespunderii)

/ 8. Pentru elucidarea unor neclarit5li sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

,Dtta.
soticitnrii

Operatorul economic Informalia solicitati Rczmatul r[spunsului opefatofului
,, :: eCOnOmIC ' '

14.07.2022 Adrika SRL Prin prezenta, Pretura
sectorului Botanica, Vl
aduce la cuno;tin{b cI
procedura de achizilie
publicd nr. MD-
| 65 485 467 7 8288 privind
achizitionarea Lucr[rilor
de reparafie a inclperilor
din incinta Preturii
sectorului Botanica, str.
Teilor, 10, sect. Botanica,
mun. Chiginiu, se aflila
etapa de evaluare a

ofertelor.

in procesul examinirii
ofertei propuse de
compania Dvs, de cdtre
grupul de lucru a fost
constatat c5:

a) Devizul Local
nr.Z-l-l Lucr[ri de
repara{ie, Preful la
resursele materiale Fuga,
Pl[ci de ghips-carton, Uqi
din profiluri din mase
plastice, corespund unui
nivel scdzut de calitate sau
sunt anormal de scdzute:
b) Devizul Local
nr.2-1-2 Lucr[ri tehnico-
sanitare. P o2.9, 29 Robinet
apa tip FI-FI d20, nu a fost
inclus in devizul ofertl
preful resursului (valoarea
abaterii constituie 3buc *
2buc=5buc x 245 lei/buc
x1,6 = 1960 lei); Preful la
resursele materiale Lavoar
din ceramicd semicerc,
Robinet de alimentare
radiator unghiular, design
antivandal d15mm,
completat cu supapa de
control, cap termostatic,
Robinet retur pentru
radiator d15mm, leava
PPR PN25 d25x4,2mm,

In urma solicitirii parvenite de la
Pretura sectorului Botanica nr.
031261937122 din 14.07.2022 de a
justifica preful aparent anormal de
scIzut, indicat in oferta SRL

,,Adrika" in cadrul procedurii de
achizilie MD- 1 6 54 8 5 4 67 7 8288,
privind achizilionarea lucrlrilor de

reparafie a incdperilor din incinta
Preturii sectorului Botanic4 str.
Teilor, 10, sectorul Botanica, mun.
Chiqin[u (denumiti in continuare

,,Procedura de achizilie"), in temeiul
prevederilor art.70 alin. (3) qi alin.
(4) al Legii privind achiziliile publice
nr. 131 din03.07.2015, Ve
comuniclm urmdtoarele:
f .in conformitate cu prevederile art.
70, alin. (2) alLegii privind
achizifiile publice nr. 131 din
03.07.2015, in cazul achiziliei
publice de lucrdri, o oferti prezinti
un pref semnificativ mai scdzut in
compara{ie cu ofertele altor ofertanfi
sau in raport cu lucrlrile ce urmeaz[
a fi executate dacl preful ofertat
reprezintd mai pufin de 85% din
valoarea lucrdrilor, calculati de
autoritatea contractantl in modul
stabilit. in acest context men{ionIm
c6, in cadrul procedurii de achizilie
in cauzd, oferta de pref a SRL

,,Adrika" pentru lucrlri a reprezentat
5 497 38,3 4lvIDL, frrd TVA, pe cind
valoarea lucrlrilor respective
calculatl de Pretura sectorului
Botanica a constituit 630084 MDL
fdr6 TVA. Respectiv valoarea
lucr[rilor ofertate reprezintil 87,25%o

din valoarea lucririlor calculate de
Pretura sectorului Botanica.
2.Oferta pr ezettatd, de SRL,,Adrika"
este o ofertl originali care
indepline;te toate cerinfele prevlzute
in caietul de sarcini, inaintat in
cadrul procedurii de achizilie in
cauzl de cdtre Pretura sectorului
Botanica.
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corespund unui nivel
scdzut de calitate sau sunt
anormal de sclzute;
c)
nr.2-l-3

Devizul Local
Forme

arhitecturale mici qi

utilaje. Preful la resursele

materiale Corp de iluminat
LED montate aparent,

corespund unui nivel
scizut de calitate sau sunt
anormal de scdzute

9. Astfel, Pretura
sectorului Botanica
solicitl argumentarea
neconcordanlelor
inregistrate la pre{ul
resurselor men{ionate in
raport ca corespunderii
unui nivel scizut de
calitate sau cu pret
anormal de scizut: sub
formi de conturi de
plati de la furnizori,
fiqele tehnice qi

certificatele de
conformitate a
materialelor date.
10. Totodati Vn
informflm cI
prezentarea eronati sau
neconforml a

documentelor
prezentate poate servi ca
temei pentru a nu lua in
considera{ie oferta
inaintati.
Informafia urmeazl a fr
prezentatl in termen de 3
zile calendaristice.

. 3.Referitor la afirmafia
Preturii sectorului Botanica precum
ci in devizul local nr.2-l-1, Lucriri
de repara{ie, prelurile la resursele
material Fuga, pl[ci deghips-carton,
uqi din profiluri din mase plastic,
corespund unui nivel scdzut de
calitate sau sunt anormal de scdzute,
Vi comunicim urmitoarele: Pretul
la Fuga poate fi accesat la urmitorul
link: https ://supraten.md/chit-
fu ganmertel-alb-N.l -3kg-945 5 6-ro
125lei cu TVA gi firl reducere
(caldarea de 3 kg) :>lkg flri
TVk--34.72Iei (in oferta 36.5 lei)
Pretul la Placi ghips-carton poate fi
accesat la urmatorul link:
https://mcf.md/gips-carton ?product

id:7615
I47lei cu TVA qi fara reducere
(placa de 3m2):> lm2 fara
TVA:40.83 lei (in oferta 38.05
lei, dator itiifuptului cii
beneficiem de o reducere
suplimentarii).
Pretul la ugi din mase plastic
reprezinta 1840 !ei/m2 flra TVA.
Totodata, subliniem faptul ca
S.R.L. "ADRIKA", in calitate de
client fidel al fumizorilor de
material de constructii pe
parcursul unei perioade
indelungate, beneficiarii de
reduceri maxime la pozitiile
mentionate supra.
Referitor la afirmatia Preturii
sectorului Botanica precum ca in
devizul local nr. 2-l-2, Lucrari
tehnico-sanitare poz.9, 29 robinet
apa tip FI-FI d20, nu a fast inclus
in devizul oferta pretul resursului
(valoarea abaterii constituie 3buc +
2 buc.:5bucx245 lei/buc xl,6
:1960 lei); Pretul la resursele
materiale lavoar din ceramic
semicerc, robinet de alimentare
radiator unghiular, design antivandal
dl5mrn, (eava PPR PN25
d25x4,2mrn, corespund unui nivel
sc[2t de calitate sau sunt anormal de
sc[zute, Vd comunic[m urmitoarele:
Robinetele de api nu au fost incluse
in ofertd dintr-orsimpl[ greqeall
mecanicd. In acest context
menfiondm c[ includerea sumei de
1960 lei la suma totali a ofertei SRL

,,Adrika" nu ar avea drept consecin{5
modifi carea clasamnetului
ofertantilor. reaspectiv aceastii

5



omisiune poate fi clasati drept o
eroare minor6. In vederea remedierii
caren{ei vizate, prin prezenta
scrisoare SRL,,Adrika" gatanteazd
instalarea robinetelor FI-FI d.20mm
in numir de 5 buc., de calitate
corespunzdtoare frri a modifica
preful ofertei SRL,,Adrika,'. Preful la
lavoar poate fi accesat la urmdtorul
link:
https ://supraten.md/lavoar-
suspendabil-eko-46x60x20cm-
67877-ro?sort:p.price&order:ASC
Pretul este 675 lei cu TVA gi fdrd
reducere reducere:) lard Ty A: 5 62
lei (in ofertl preful e de 629,50)
De asemenea Vi informdm ca
exemplul propus are rdpet scop
justificarea prefului din ofertd, insd
la etapa de execufie modelul
lavoarului va fi coordonat in
prealabil cu reprezentanfii
benefi ciarului ?nainte de procurarea
acestora.
Robinet de alimentare radiator
unghiular, design antivandal d
lSmm, completat cu: supapa de
control; cap termostatic: Robinet
retur pentru radiator d 15mm, preful
poate fi accesat la urmatorul link:
https ://romstal.md/robinei-i-
c analizar e h obinei- i-racorduri-pentru-
instalaii/robinei- pentru-
calori fere/s eturi-robinei-
termostatati/set-robineti-radiator-
giacomini- I -2- fi let-exterior-tur-
termo statatrefu rcap-termostatat
Pretul Total Tur * Retur este de
722 lei cu TVA gi farl reducere :)
fEra TVA=601 lei (in ofert[ preful
este de 570 lei, tinind cont de
reducerea suplimentard acordatd de
ciitre furnizor S. R.. L. "ADRIKA,)
Pre{ul la Teava din polietilenii sau
polipropilenii PPR PN25
d25x4,2mmpoate fi accesat la
urmdtorullink:
htl.{ls : / / uniplast.md / r o / 63 1 9 99 3 /
Pretul este de 24leicuTtIAsiftrd
reducere => fara TVA:20lei (in
oferti preful estede 27.0lei).
La fel, reiter6m faptul cI S.R.L.
"OO*tt*", in calitate de client
fidel al furnizorilor de material de
construcfii pe parcursul unei
perioade indelungate, benefrciazd
de reduceri maxime la pozitiile
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mentionate supra.
Referitor la afirmatia Preturii

sectorului Botanica Precum c6, in
devziul local m. 2-l-3, Forme

arhitecturale mici qi utilaje, preful la

resursele materaile Corp de iluminat
LED montare aPParent, coresPund

unui nivel sc[2t de calitate sau

sunt anormal de sc1zute, Ve
comunic[m urmltoarele :

Preful la corpul de iluminat LED
pentru tavane poate fi accesat la

https : //vo lta.md/produs/felinar- led-

elmos-pl33665-36w
Pretul este 453 lei cu TVA gi frrl
reducere:) frrd TVA:377.5 lei (in
ofert[ prelul este de 380.0 lei)
Deasemenea V[ informdm ad,

exemplul propus este indicat pentru a

justifica prelul din oferta S.R.L.

"ADRIKA", insi la etapa de execulie

a lucrdrilor, modedul corPului de

iluminat va fi coordonat neapdrat in
prealabil cu rePrezentan{ii

Beneficiarul inainte de procurare a

acestuia.
Este important de reiterat faptul c[
S.R.L. "ADRIKA", in calitate de

client fidel al celor mai mari furnizori
de material de construc{ii existenfi pe

piafa Republicii Moldova, Precum
S.R.L. ''VOLTA", S.R.L.

'UNIPLAST", etc. pe Parcursul unei

perioade indelungate, beneficiazi de

reduceri maxime la Poziliile
achizi{ionate de la aceqtia. Acest fapt,

acord[ S.R.L. ::4PP[({" acces la

condilii de piafd mai avantajoase care

ii permit s[ ofere un asemenea Prq
sclzut al ofertei, prin includerea in
ofertele de pre{, a unor prefuri reale qi

echilibrate.
Garantim c[ toate materialele ce vor
fi folosite la executarea lucrlrilor vor
de{ine certificate de conformitate,
respectiv vor fi de calitate conformd
qi corespunz6toare. Totodatd, unde va

fi necesar mostrele materialelor vor fi

Este important de men{ionat ad,

S.R.L. ::4PR[({" acordl o aten{ie

sporitl respectirii intocmai a
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privind protecfia muncii 9i condifiile
de muncl aplicabile pentru
executarea lucrlrilor contractate.
Referitor la solicitarea preturii
sectorului Botanica de a prezenta
conturi de platd qi certificate de
conformitate de la furnizorii
materialelor de constrcuc{ii, Vl
comunicdm cd din cauza termenului
restrAns acordat de Pretura sectorului
Botanica S.R.L. 'ADRIKA,' pentru
justificarea prefurilor din oferta
prezentatd (doar 3 zile
calendaristice), avdnd in vedere
faptul cd 2 zile din 3 zile
calendaristice reprezinti zile de
odihni (simb5t5 gi duminicl), S.R.L.
'ADRIKA" este in imposibilitate de
a oferi Preturii sectorului Botanica
care-va conturi de plat[ qi certificate
de conformitate, din cauza faptului c[
secliile vinzdri qi sec{iile contabililate
ale furnizorilor capabili de a oferi
astfel de acte au zile de odihn6. insi.
S.R.L. "OOOt1O" iqi asumd
obligafia de a solicita de la furnizori
qi de a prezenta Preturii sectorului
Botanica actele solicitate cdt de ]

curdnd posibil incepind cu ziua de I

luni a siptdminii viitoare. 
I

I 1. Ofertan{ii respinqildescalificafi:

12. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num6rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

13. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,
indica toate uiteriile de atribuire aplicate Si denumirea liturilor aferente)

se vor
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14. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_cost)

Anularea procedurii de achiziliepublicl:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

tr'actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajui calculat

Denumire factorul n

Denumire factorul I

(se va completa tn cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetaf

'u.ftJiJ,-"examiniri,evaluIriiqicompaririioferte|oru"nu

Atribuirea contractulu i de achizi[ie public'/acordului-cadru:

Motivul reevalue"ii oErtJ*

Denumirea lotului Denumireh
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Pregl unitar
(fnrnTVA)

Preful total
(frrI TVA)

Preful total
(inclusiv
tvA)Lucrlri de repara{ie a

inciperilor din incinta
Preturii sectorului
Botanicao str. Teilor, 10,
sect. Botanica, mun.
Chiqiniu

,rAoril(a
SRL

I buc. 549739 s49739 659696,9

Denumirea ope.atoruiui
_ _ __ economic

,,Adrika" SRL

Data transmiterii

ffi

ru

Modalitatea de t.ansmitil

e-mauLagorlat
zz.u /.zuzz

(Informarea operatorilor economici implic^ali tn procedura ( ?ftbuire despre deciziile grupului det;;;!;:ffi::J',;{:,;:r**u tn ionfimitu;, ,;;;;iederite art. 3r ;iLegii nr. r3r din 3 iutie

:l,,iII-T" "pe|at despre deciziite gruputui de tucru pent achizifii:

18. Termenur de aqteptare pentru incheierea contracturui:
ln cazul in care varoarea@
mai mici dec6t pragurile previzute la ii. Z atin. G,t

X6zilein"azul@
mijloace elechonice qi/sau fax a 

-----" r'
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(selectali termenul de a;teptare respectat. Calculareq termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publici, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitatecu prevederile TITLULUI u Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului civil al RepubliciiMoldova).

1 9. Contractul de achizifie/ acordul_cad ru incheiat :

20' rnforma{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
":T:#,",:::!fi"-g',!:::,!::itie pubticd i"w )ii"i' criterii de durabititate si s-a rncheiatcontract/contracte pentru lot/loturi peinu 

"arc 
oiyort;;l;;;;r";;;;;;;r";;;;;';;;:;

nr' 131 din 3 iutie 2015 privina aiazvne'pubtic'e ), ;r;";;;;;i;';;;;, ;;;;;:;'"1|iJ!;lil,fi firrii,recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, qcesteq au:foit examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupur de rucru pentru achiziyii conJirmd corectitde achizilie,fapt pentru care poirtd rdspundere conform prevederilor legale tn
procedurii

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 trivind achizitiile
publice

-

iin cazul in ca
egal6 sau mai mare decdt pragurile previzut e la art.2dl (:) al Legii nr. 131 din 3 iulie 20lS privind
achiziliile publice

! ll zile incazulnetran@

t) | | zrte rn cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
Z16zile in"-,rlneta@
mijloace electronice $i/sau fax n

(DA/NU)

-

(indicali suma cu TVA)

O. i"rinrrir"i* 
suruurolurtror penrru care au tbst aplicate criterii

;il;#;.# ffi: Pcrrru roruuroturrle pentru care au fost
__ _- _.rrabilitate:

Prin nrez.enta dnre ,Io oon-E--|IlJ-j-.t^ ,--^-,- ,' ,

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut a
C-el mai bun raport calitate-prel a
Cel mai bun raport calitatu:cost D
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DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 27 irlie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

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

Denumirea autoritd{ii contractante Ageniia pentru Supraveehere Tehnicl
Localitate m.Chisiniu
IDNO 1017601000149
Adresa str.A.Puskin,nr.22
Numir de telefon 022226328
Numir de fax
E-mail oficial secretariat@ast. gov. md
Adresa de internet http://ast.gov.md
Persoana de contact
(ntrnte, prenume, telefon, e-mail)

022 226328

Tipul procedurii de achizitie LD
Obiectul achizifiei Lucrlri de repara(ie a sediului Agenfiei

din str.A.Pupkin,nr.22,m.ChiginIu
Cod CPV 15400000-1
Valoarea estimati a achizitiei 2 500 000
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
porlolului guvernamenlal trlvy,. t'nlc ndar. *l'. rnd)

Nr:21051915
Link: ocds-b3u,dp I -M D- I 645077428856

Data publicirii anuntului de participare 17.02.2022
Data (datele) ;i referinJa (referin{ele) publicirilor
anterioare in ,Iurnalul Oficial al Uniunii Europcne
privind proiectul (proiectelc) la care se rel'erI
anuntul respectiv (dtqtci caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Lucriri
Contractul de achizitie/acordul-cadru se referi la
un proicct;i/sau program finanlat din fonduri ale
I)niunii Europene

Nu

Sursa cle finantare Buget de stat

Data dcciziei de atribuirc a contractului dc
achizitie/ acordului-cadru

21.03.2022

Denumirea operatorului economic ,,Magdat'SRL
Nr. ;i data contractului de achizi(ie/acordului-
cadru

Nr:25lAST

Data: 29 marie 2022
Valoarea contractului de achizi(ielacordului-
cadru

FIrI TVA:2 322 520,09
Inclusiv TY A:2 781 O24,12

Tormon dc valabilitatc 31.12.2022
Termen de executie 15.10.2022





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

V. I)escrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

Tipul modificlrilor Majorarea valorii contractului

Temeiul juridic Legea 13l/2015 din 03.07.2015 
^rt.l6alin.7pct.1) si 2)

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd
caz)

da

Modificaren antorioari a contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd coz)

nu

Alte informa{ii relevante

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

in procesul executArii contractului de reparalie a sediului din str.A.Puqkin nr.22,m.Chi;indu
sau identificat lucrlri suplimentare carc nr: au fbst incluse in contractul inilial, dar oare au
dcvenit stlict nccosare pcntru indeplinirea acestui qi care depdEesc suma contractului .

Din cauza lucririlor pentru fabricarea qi instalarea uqilor la sediul Agentie,contract 30/ast
din 21 iunie,reparalia sediului deruleazd mai lent qi nu se incadreazd in termenul de executie.

VlL Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a conkactului de achizifielacordului-cadru
nr.25lAST din 29 .03.2022 a fost incheiat acordul aditrional privind majorarea valorii qi
termenului de execu{ie:

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mo i l ; b ap@tender. gov. md; www. lender. goy. m d
Agenliq Nqlionald pentru Solulionqrea Contestaliilor: mun, ChiSindu, bd, $tefan cel Mare $i SfiinL 124 et. 4; tel.:022-820-
652 ; fax: 022-820-65 1 ; e-mail: contestatii@qnsc.md; www.qnsc.md

Denumirc operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(dupi caz)

FnrI TVA Inclusiv
TVA

,rMagda" SRL autohton I 27 iulie2022 332 931.17 32e s)7.40

Conducitorul grupului de lucru:Ion MORARU
(Nlt]le, Prcnlt"D)

L.S. ffiffi

:ar

?+

t_
P

1t
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.78/22 din 29 iulie 2022 

 

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

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

Mihail Turanin 

 

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

Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a construcțiilor modulare  (spațiu 
administrativ și de cazare), în cadrul Brigăzii 1 infanterie 
motorizată, mun. Bălți. 

Cod CPV  45223810-7 
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-1654876857128 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058174/ 
Data publicării: 10.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 31.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_42_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Nu 

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 12 000 000,00 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654876857128
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor 13 iun 2022, 09:54; 15 iun 2022, 16:06; 15 iun 2022, 

16:10; 19 iun 2022, 20:06. 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte 

tehnice ale lucrărilor. 
Expunerea succintă a răspunsului  Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind 

oferită informaţia necesară. 
Data transmiterii 13 iun 2022, 11:05; 15 iun 2022, 16:59; 15 iun 2022, 

16:57; 20 iun 2022, 07:04. 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 01.07.2022, ora 08:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S.R.L. ”Vladmih Company” 1014602000950 Negru Marian 
2. S.R.L. ,,Caves Grup” 1014600004998 Victor Triboi 

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

Lucrări de amenajare a construcțiilor modulare  (spațiu administrativ și de cazare), în 
cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată, mun. Bălți. 

S.
R

.L
. ”

 V
la

dm
ih

 
C

om
pa

ny
” 

 

S.
R

.L
. ”

 C
av

es
 

G
ru

p”
 

Documentele ce constituie oferta  
Garanţie pentru ofertă + 

* 
Cerere de participare + 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei + 
Devizul de cheltuieli + 
DUAE + 

Documentele justificative actualizate prin care se va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor  
de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de data de 
deschidere a procedurii 

+  
* 
 Anexa nr.10, Graficul de executare a lucrărilor, + 

Anexa nr.12, Declaraţie privind experienţa similară + 
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Anexa nr.14 
DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

Anexa nr.15 
DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (însoțit de 
copiile contractelor individuale de muncă) 

+ 

Anexa nr.16 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (după 
caz) 

+ 

Anexa nr.17 
 Informaţii privind asocierea (după caz) + 

Anexa nr.18 
Angajament terţ susţinător financiar (după caz) + 

Anexa nr.19  
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici (după caz) 

+ 

Anexa nr.29  
Memoriu tehnic + 

Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2020, 2021) + 
Lichiditate generală + 
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau certificate de 
linie de credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție + 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul public naţional, eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat + 

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor + 
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului + 
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale + 
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier, pentru fiecare 
compartiment inclus în lucrare (însoțit de copiile contractelor individuale de muncă) 

+ 

Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică  + 
Cazier judiciar pe numele companiei + 
Manualul Calităţii  + 

* - ofertele operatorilor menţionaţi se află în statut de aşteptare. 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOT 1. 
Lucrări de amenajare a 
construcțiilor modulare  (spațiu 
administrativ și de cazare), în 
cadrul Brigăzii 1 infanterie 
motorizată, mun. Bălți. 

S.C.  
,,Vladmih 
Company” 

10 788 946,42 1 lucrare + + 
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Informația din tabel, detaliat este reflectată mai jos: 
* 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 

04.07.2022 
S.C.  

,,Vladmih 
Company” 

Clarificări cu privire la Prețul și 
valoarea inclusă, pentru unele resurse, 
precum și precizări pentru unele 
documentele justificative cuprinse în 
DUAE. 

La data de 05.07.2022, a transmis 
clarificările solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt. 
Denumirea 

operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot. 
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele 

de participare la concurs. 
(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 a fost. 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate  
și U/M   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

LOT 1: 
Lucrări de amenajare a 
construcțiilor modulare  (spațiu 
administrativ și de cazare), în 
cadrul Brigăzii 1 infanterie 
motorizată, mun. Bălți. 

S.C.  
,,Vladmih 
Company” 

1 
lucrare 10 788 946,42 12 946 735,71 12 946 735,71 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. ”Vladmih Company” 07.07.2022 În format electronic, pe adresa 
electronică afișate în SIA RSAP S.R.L. ,,Caves Grup” 

(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 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără  
TVA 

inclusiv  
TVA 

S.R.L. ” Vladmih 
Company” 

Cu capital 
autohton 14/581 29.07.2022 

45
22

38
10

-7
 

10 788 946,42 12 946 735,71 
31 decembrie 

2023 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): NU. 

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                     Oleg SOLOMON                                                               ______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.79/22 din 29 iulie 2022 

 

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

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

Mihail Turanin 

 

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

Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul 
Regimentului rachete antiaeriene (Dănceni) 

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-1655103175474 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058200/ 
Data publicării: 13.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 17.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_38_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Nu 

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 15 000 000,00 

 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655103175474
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  13 iun 2022, 17:21; 13 iun 2022, 17:22; 13 iun 2022, 20:55; 

15 iun 2022, 16:02; 15 iun 2022, 16:03; 16 iun 2022, 09:02;   
16 iun 2022, 09:07; 17 iun 2022, 10:06; 17 iun 2022, 15:26;   
18 iun 2022, 15:45. 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte tehnice 
ale lucrărilor, precum și la condițiile de participare la 
concurs. 

Expunerea succintă a răspunsului  Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind oferită 
informaţia necesară. 

Data transmiterii 14 iun 2022, 06:43; 14 iun 2022, 06:45; 13 iun 2022, 20:59; 
15 iun 2022, 17:01; 15 iun 2022, 17:41; 16 iun 2022, 14:43; 
16 iun 2022, 14:43; 17 iun 2022, 11:24; 17 iun 2022, 15:43; 
18 iun 2022, 16:59. 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 04.07.2022, ora 08:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S.R.L. ,, Verilarproiect” 1002600002678 Valentina Stavinskaia 
2. S.R.L. ”Maistcons Grup” 1003600151780 Victor Carabadjac 
3. S.R.L. ”Magda” 1002600011546 Nicolae Munteanu 

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

Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete 
antiaeriene (Dănceni) 

S.
R

.L
.  

,,V
er

ila
rp

ro
ei

ct
” 

S.
R

.L
. ,

,M
ai

st
co

ns
 

G
ru

p”
 

S.
R

.L
. ,

,M
ag

da
” 

Documentele ce constituie oferta 
Garanţie pentru ofertă + 

* * 
Cerere de participare + 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei + 
Devizul de cheltuieli + 
DUAE + 

Documentele justificative actualizate prin care se va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor  
de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE 
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Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara 
în care ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de 
data de deschidere a procedurii 

+ 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

Anexa nr.10, Graficul de executare a lucrărilor, + 
Anexa nr.12, Declaraţie privind experienţa similară + 
Anexa nr.14 
DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ 

Anexa nr.15 
DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (însoțit 
de copiile contractelor individuale de muncă) 

+ 

Anexa nr.16 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(după caz) 

+ 

Anexa nr.17 
 Informaţii privind asocierea (după caz) + 

Anexa nr.18 
Angajament terţ susţinător financiar (după caz) + 

Anexa nr.19  
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (după caz) 

+ 

Anexa nr.29  
Memoriu tehnic + 

Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2020, 2021) + 
Lichiditate generală + 
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau certificate 
de linie de credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție + 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul public naţional, 
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat + 

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor + 
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului + 
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale + 
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier, pentru fiecare 
compartiment inclus în lucrare (însoțit de copiile contractelor individuale de muncă) + 

Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică  + 
Cazier judiciar pe numele companiei + 
Manualul Calităţii  + 

* - ofertele operatorilor menţionaţi se află în statut de aşteptare. 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOT 1. 
Lucrări de reparație capitală a 

S.C.  
,,Verilarproiect” 17 138 252,08 1 lucrare + + 
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Fondului de cazarmă din cadrul 
Regimentului rachete antiaeriene 
(Dănceni) 

Informația din tabel, detaliat este reflectată mai jos: 
* 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 

13.07.2022 S.R.L. 
,,Verilarproiect” 

Clarificări cu privire la Prețul și valoarea inclusă, 
pentru unele resurse, cuantumul stabilit pentru 
cheltuielile de transport, de regie și beneficiul de 
deviz, precum și documentele justificative cuprinse în 
DUAE 

Au fost prezentate toate 
clarificările conform 
solicitării. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt. 
Denumirea 

operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot. 
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele 

de participare la concurs. 
(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 a fost. 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate  
și U/M   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

LOT 1. 
Lucrări de reparație capitală a 
Fondului de cazarmă din cadrul 
Regimentului rachete antiaeriene 
(Dănceni) 

S.R.L.  
,,Verilarproiect” 

1 
lucrare 17 138 252,08 17 138 252,08 20 565 902,50 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. ,,Verilarproiect” 
19.07.2022 În format electronic, pe adresa 

electronică afișate în SIA RSAP S.R.L. ”Maistcons Grup” 
S.R.L. ”Magda” 
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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 încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără  
TVA 

inclusiv  
TVA 

S.R.L.  
” Verilarproiect” 

Cu capital 
autohton 14/580 29.07.2022 

45
45

30
00

-7
 

17 138 252,08 20 565 902,50 
31 decembrie 

2023 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): NU. 

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                     Oleg SOLOMON                                                               ______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
 



e

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 29.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul'cadru:

Deii;mirea autoiitdlii coltractante Gimnaziul,,Liubomir Chiriac" s. Antoneqti, r-t

Cantemir

EAtitat" s. Antone$ti, r-nul Cantemir

inNo 1013620008131

Adresa s. Antonesti, r-nul Cantemir
021 3 -7 3 -3 -00, 067 s7 3368

,D-rnail oneial si mn. I i Lr bom ir chiriac@gmai l.com

Adi&; de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ursu Lr"rdmila . 061 57 5265

Tipul procedurii de achizifie Cererea oferlelor de preluri n
Licitatie deschisi r Altele: flndicatil
Lucrdri d
Gimnaziul,,L
r-nul Cantem

: reparalie a clddirii
ubomir Chiriac" s. Antonegti,
r

CoO CPV 45200000-9

Valoarea estimatd a achizitiei 721250.00lei
cadrul Nr: 21059115

Link: Link-ul: -o--c-d-$-:b-3wdp1:\4D-
l 656398 1 39386

'Data publiclrii anuntului de participare 28.06.2022

Daia (datele) qi refCrin{a (referinfele) publicirilor
anteiiilare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
priVind proiectul (pioiectele) Ia care se referl anunful
respectiv (dupd caz)

.Tipu! contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri n Servicii n Lucr[ri n

Contractul de achizitie/acordul-cadru se
.

",proiect qi/sau program finan{at din
Uniunii Europene

rdfer[-la
fonduri

un
ale

Nu l Dan

S.qrsa de finanfarl Buget de stat r Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: ilndicatil

Denumirea operatorului economic S.R.L'VIC DAR COM'

Nr. gi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 8
Data: 18.07.2022

Valoaiea contiactului.de achizi{ielacordului-cad ru FdrI TVA:
lnclusiv TVA: 535060.90 Iei

Termen de valabilitate 31.12.2022

"'Termen de executie 3t.12.2022

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



&

.i;iii:r I ui iill.

a+|:ti il)

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele: flndicatil
Proces verbal al grupului de lucru nr. 2 din
29.06.2022

pre{ului in urma modificirii (dupd 67598.30|ei

lModificarea' anterioard a contractului de
ajhi2itii publice/acord ului-cadru (du p d c az)

AIte informatii relevante

V. f)escrierea achizifiei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)

Lucrdri de reparalie a cladirii Gimnaziul,,Liubomir Chiriac" s. Antonegti, r-nul Cantemir
535060,90 + 67598,30: 602659,20 lei

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele ntodificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Legea privind Achizitiile Publice nr. 131 din 03.07,2015;
_Proces verbala Grupului de lucru nr.2 din29.07.2022;
ffirocesul de executare a contractului de antreprizd a apdrut necesitatea de a executa anumite lucrari
suplimentare conform devizu Ir"r i anexat.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de rnodificare a contractLrlui de acl'tizilielacordului-cadru nr.8 din 18.0j.2022
a fost incheiat acordul aditrional nr. I din 29.01,2022 privind Lucrdri de reparalie a clidirii Gimnaziul
,,Liubomir Chiriac" s. Antoriegti, r-nul Cantemir inceiat intre I.P. Gimnaziul ,,Liubomir Chiriac,'s. Antonegti,
r-nul Cantemir qi operatorul economic S.R.L'VIC DAR COM'

li ' 
..,

Denrlmire op€rator

n51 
economtc

Intreprinderea:
Cu capital

,.,, autohton/ , '

Cu capital
mixt/asociere/

iu capital striin

Nr. qi data acoidului
adifional

i':
t',1i1U,,

FIrX TVA ;-,"*;T*,
S.R.L 'VIC DAR
COM'

I 29.07.2022 67598.30Iei

rul grupului de lucru:

u Ludmila

ozl
,t DX
\a 6j

w;

5:

ylyii Publice: mun. Chi;indu, qos. Hincesti, 53; tel. 02 2 -8 2 0-7 0 3 ; fax : 02 2 -B2 0-7 2 B ;

, Prenunrc)

o>lt-;
: Y/

3a-,

I : bap@tender. gov. m d; www. ten der. gov. md
iil' N al i o na I d p e nt ru S o lul i o nar e a C o nt e s t a t i i I o r. mun. ChiEindu, bd. gtefan cel Mare Si Sfdnt,

www.ansc.md

f-)'o

652; fax: 022-820-65 l; e-mqil; contestatii@ansc.md;
I 24 et. 4: tel. :022-820-



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 02 din 29 .07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritl(ii contractante Institulia Publica Liceul Teoretic Constantin Negruzzi

Localitate MLrn. ChisindLr

IDNO 10L3620007352

Adresa mun.Chisinhu, Strada Igor Vieru 6/2

Num[r de telefon/fax 079970434

E-mail oficial a c h iziti i nes r uzzi(dx ahoo.co m

Persoana de contact Bitca Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre{uri

Procedura de achizi(ie Nr::21059655
Tipul obiectului contractului de achizi(ie Lucrbri

Obiectul achizi{iei Lucrdri de repara(ii in cantina IPLT "Constantin
Negruzzi"
Str.G.Vieru 612 mun Chiginlu

Cod CPV 45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv ern a m e nt al www. m t e n d er. gov. m d )

N r : o c d s - b 3 w d p 1.: M D : 1. 6 5.? 2 6-+,! ""3 
0 5-"8.6

https://mtender.gov. md/tenders/ocds-b3 wdp I -M D-

| 651 264 1305 86?tab-contract-not ic

Data publ icdrii: 08.07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.rnd;

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

Da
Link-ul cf,tre planul de achizi{ii publice publicat:

Negruzzi.md

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

Link-ul : tender.gov.md

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
Sursa de finan{are Buget de stat;

Valoarea estimat5(/ei,/drd TVA) 737 413,94

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rlsPunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdrii]

Termen-limiti de depunere 9i deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
findicali numdrul tle zileJ

S. PflnI la termenul-limiti (tlata 16.07.2022, ora 1l:00), au depus oferta 1 ofertan{i:



Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL,,BUDBI COM. 1008600033876 Ciobanu Victor

6. Informa(ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

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

Denumire document
Propunere
a tehnicl
(devize de
cheltuieli)

Propuner
ea

financiar
T

DUAE Cererea de
participare

Declara(ia de
valabilitate a

ofertei

Garan(ia
pentru ofertl

(l% din
val.ofertei f

TVA)
sRL,, BUDEI COM" prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Den umirea operatorului
economic

Preful ofertei
(ldrd TVA) lei

Cantitate pi

unitate de
misurl

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

Corespunderea cu
specifica(iile tehnice

SRL BUDEI COM
520 580,45 I proiect

+ +

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

19.07.2022 SRL BUDEI
COM

- Justificarea pretului anormal
scdzut la manoperd (h/orn);
rnateriale,
- prezentarea documentelor
sup I i mentare aferente ofertei

- prezentarea calculului salarial al
rnuncitorilor; pre{urile la rnaterialele
incluse in deviz; etc.
- documentele au fost prezentate

9. Ofertanfii respinqi/descalifica(i:

Denumirea olreratorului economic Motivul resrrinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru lotul in intregime

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

13. in urma examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

Cantitate;i unitate
de misurl

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

2



economrc TVA)

Lucriri de repara{ie in
cantina IPLT,,C. Negruzzi" SRI,

BT]DEI COM I proiect 520 580,45 624 696,54

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

I)enumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

SRL,, BUDEI COM'' 29.07.2022
e-mail

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 71 alin. lit

17. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizilii verzi):

Au tbst aplitate criterii pentru achizilii publire durahile (achizifii verzi)? (DA/Nti)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care flu
fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicoli suno cu'l l';l)

Codul CPV al lotuluifloturilor 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 v
Costul cel moi scdzut o
Cel mai bun raport calitate-prel.
Cel mai bun raport calitate-cosl.

Piln prczenta clare de seomd, grupul de lucru declard cd termenul de oEteptore petilru incheiereo contractului/controctelor indicote afost rcspectdt
(exceptfrrul cazurile prevdzute de ort. 32 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privinil ochiziliile publice ), precum Si cd in casl depunerii
contesta(iilot $i/sau recepliondrii rupoartelor de monitorizare, oceoslea aufosl exominate qi solulionate.

rdspundere conform prevederilor legole in vigoare.

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului este mai
micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. l3 I din 3 iulie 2015 privind achizitiile oublice

6 zilein cazul transmiterii comunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax

16. Contractul de achizifie:

Denumirea
operatorului

economic

Numdrul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractuluiftrI TVA inclusiv TVA

SRL ,, BUDEI
COM"

02-45 din
29.07.2022

45200000-9
520 580,45 624 696,54 31.12.2022

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii: sircA



DARB, DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 03 din 29 .07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti(ii contractante Institulia Publica Liceul Teoretic Constantin Negruzzi
Localitate Mun. Chigindu
IDNO 701,3620007352

Adresa murr.Chiginau, Strada Igor Vieru 6/2
NumIr de telefon/fax 079970434

E-mail oficial achizitii negruzzi@yahoo.com
Persoana de contact Bitca Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizi{ie Nr: 21 059660
Tipul obiectului contractului de achizitie LLrcrari
Obiectul achizi{iei Servicii de repara{ie a laboratorului de chimie,

cabinetului 414 qi a unui segment de re{ea api-
canalizare

Cod CPV 50800000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
port alului guve rn amen t al www. mt en der. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-165726559!875
https://mtender.gov. md/tenders/ocds-b3 wdp I -M D-
I 657265 59 I 875?tab=contract-notice

Data publ icdrii: 08.07 .2022
Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.rnd;

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

Da
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat
negruzzi.md

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

Link-ul : tender.gov.nrd
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
Sursa de finan{are Buget de stat;
Valoa rea estimild,( I e i,fd r d T V A ) 382 905,03

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rdspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

findicayi sur,sa utilizatd;i data publicdriiJ

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

findicayi nuntdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limitl (data 16.07.2022, ora I 1:00), au depus oferta I ofertanti:



Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(iil
administratorii

I SRL,,Camonir" 1004600018804 Coliba Mihail
6' lnformatii privind ofertele depuse si documentele tle calificare Ei aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

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

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Denumifea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru lotul in intregime

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

13' In urma examinlri, evaluirii gi comparlrii ofertelor tlepuse in catlrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica:

Denumire document
Propunere
a tehnicl
(devize de
cheltuieli)

Propuner
ea

financiar
T

DUAE Cererea de
participare

Declara(ia de
valabilitate a

ofertei

Garan{ia
pentru ofertl

(l% din
val.ofertei f

TVA)
SRL,Camonir" prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

7. Informa(ia privind corespuntlerea oferteror cu cerin(ele solicitate:

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(l}rd TVA) lei

Cantitate qi

unitate de
mlsurd

Corespunderea cu
cerinfele de
calificare

Corespunderea cu
specificafiile tehnice

SRL,,Camonir"
298 491,47 I proiect

+ +

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa(ia solicitatl Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

20.07.2022 SRL Camonir

- Justificarea prefLrlLri anornral
scdzut la manoperd (h/orn);
materiale.
- prezentarea documentelor
sup I i mentare aferente ofertei

- prezentarea calculului salarial al
muncitorilor; pre{urile la materialele
incluse in deviz; etc.
- documentele au fost prezentate

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

Cantitate gi unitatc
de mIsurI

Pre(ul total
(flrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv

2



economrc TVA)

Servicii de reparatie a

laboratorului de chimie,
cabinetului 414 gi a unui

segment de retea apd-
canalizare I PLT,,C.Negruzzi"

SRL, Camonir "
I proiect 298 491,47 358 189,76

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. _ lit _.
14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

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

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

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

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 v
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calilate-pre1 o
Cel mai bun raporl calitate-cost a

Prin prezenlo rlore de seomd, grupul de lucru declnrd crt krmenul de asteptore pentru incheierea contruclului/controctelu intlicate a lost respectat
(excepfind cazurile prcvdzute de an. 32 olin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind ochizigiite publice ), precum Si cd tn ctzul depunerii
contestaliilor Si,/sau recepliondrii rupoortelor de monitorizare, aceosleo au fost examinale Si solulionote.

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentu achizilii conlirmi corectitutlineo tlesfisurdrii procptlurii cte achizilie, firpt pentru care poortll
riispundere conform prevederilor legole in vigoare.

I)enumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

SRL,, Camonir"
29.07.2020 e-mail

15. Termenul de agteptare p€ntru incheierea contractului:

cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice gi/sau faxmici decAt pragurile prevAzute la art.2 alin. (3) al Legii

nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

16. Contractul de achizifie:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
gi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractuluiflri TVA inclusiv TVA

SRL,, Camonir" 02-46 din
29.07.2022

50800000-3 298 491,47 358 189,76 31.12.2022

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Viorica gifCA









DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii pLrblice M
de incheiere a acordului-cadru E
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 40 din 29.07,2022

l Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante IMSP Centrul Nalional de Asistenld Medicald
UrgentA Prespitaliceascd

Localitate
IDNO

mun. Chi$inau
I 01 5600032824

Adresa mun. Chi$indu, str. Constantin VArnav, 16
Numir de telefon 022 28-62-70
NumIr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup.achizitii@ambulanta.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea oferlelor de preluri n
Licitalie deschisd M
Altele: findicaliJ a

Procedura de achizitie repetatl (dupii caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru Bunuri M Servicii o Lucrdri L:

Obiectul achizi{iei Consumabile qi piese de schimb pentru
aparata.jul medical

Cod CPV 33100000-l
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
prcce dur i decdt licitstia des chis d)

Nu se aplicd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alului guv ername nt al www. mte nde r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp l-MD- | 654496404308
Link-ul : www.mtender. eov.md/tenders/ocds-
b3wdn 1 -MD- 1 654496404308
Data publicarii : 06.06.2022

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

tr
g
!

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii contractante

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

Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Data: -
Link-ul: -

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

Acord-cadru r
Sistem dinarnic de achizi{ie n
Licitatie electronic6 o
Cataloq electronic r

Sursa de finanlare

Buget de stat -
Buget CNAM M
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse;

Valoarea estimatI Aei, fdrdTVA) 2250086,00



3, Clarificdri privind documentafia de atribuire:
va in cazul in care au fost solicitqte clarilicdri

Data solicitirii clarifi ciirilor

https ://e-licitatie. mdicontract-notice I 3 64 | 2# qna

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cirilor
https://e-licitatie.md/contract-not icel 3 6412#qnaPublicate in BAP/alte mijloacelor de informare

(dupd caz)

Termen-limitd de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz) Nu

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

5. Pini la termenul-limitl (04.07.2022, ora 10:00), au depus oferte 8 oferta
Denumirea operatorilor economici IDNO Asocia{ii/administratorii

"Aelo Grup" SRL 10116000097s2 Conform SIA RSAP
SC ''DENIAUTO"SRL 1003600030571 Conform SIA RSAP
"Labromed Laborator" SRL 1012600001177 Conform SIA RSAP
"LifeMed Group" SRL 1016600014720 Conform SIA RSAP
"DataControl" SRL 1003600007935 Conform SIA RSAP
IM ,,Dutchmed-M" SRL 1009600033367 Conform SIA RSAP
"Triumf-Motiv" SRL 1012600021180 Conform SIA RSAP
"Acseal Gaz" SRL 1006600022416 Conform SIA RSAP

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cltre
torii economicieco

Denumire
document

Denumirea operalorului economic

"Aelo
Grup"
SRL

SC

"Deniauto
"SRL

"Labrome
d

Laborator
,' SRL

"LifeMed
Croup"

SRL

"Data
Control"

SRL

M

,,Dutchm
ed-M"
SRL

"Triumf-
Motiv"

SRL

"Acseal
\ tA7

SRL

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

Specificatia de pret prezenlal prezentat prezentat prezenlal prezen[qI prezenlat Drezenlal prezenlol
Specjficatii tehnice prczenlat prezentat prezentat prczenlqt Drezentat prezental
Carantia pentru ofend ptezenlat prezentQt DrezenIal pre:enlat prezentat Dre:enlat Drezentq/

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

DUAE prezenml prezenml Drezentat prezenlat prezenlat prezenlal pfezenlat prezentat
Declaratie privind
valabilitatea oferte i

prezental prezentol prezentat prezentat prezentat prezentat prezenIat

Certificat privind lipsa
sau exlstenla restantelor
fala de bugetul public
national

prezentqt prezental prezenIal prezentqt prezentat prezenlat prezental prezenlql

Declara{ie privind
termenul de valabilitate
restant la momentul
livrdrii

prezentat prezentat prezenrar pfezental prezenrqt prezentat prezenlql

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indicq in conformitate cu cerinlele din documentaliq de atribuite

Ti se ya consemna pfin: prcZentat, nepre\entat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde

cerinSelor de calilicare))



7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Nr.
lot

Denumirea lotului D€numirea
operatorului economic

Pretul
ofertei
(fara

TVA)*

Cantitate
9i UM

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

I
Tuchscreen Comen
H3

SC "Deniauro"SRL 64800,00
60/buc'Aelo Grup" SRL 79500,00 + +

) Ecran LCD Comen
H3

"Aelo Grup" SRL 10750,00
l0/buc

+ +
SC "Deniauto"SRL 39500,00

Placd de bazd

Comen H3

"Aelo Crup" SRL I5850,00
l0/buc

+
SC "Deniauro"SRL 3 8s00,00

Placi de deriva{ii
Comen H3

SC "Deniauto"SRL 23 100.00
l5lbuc"Aelo Grup" SRL 30150,00 + +

5
Acumulator Comen
H3

SC "Den iauto"SRL t 7200,00

l0/buc"Labromed Laborator"
SRL 99180,00

o
Placd de bazi
Comen CM 1200,4

"Aelo Grup" SRL 5377 5,00 l5lbuc +

7
Ugi{a de la printer
Comen CM 1200,4

"Aelo Grup" SRL 8850,00 30/buc +

8
Acumulator Comen
CM l2OOA

"Aelo Grup" SRL 19200,00

l0/buc"Labromed Laborator"
SRL 36200,00

o Tuchscreen Comen
CM I2OOA

"Aelo Grup" SRL 792s,00 5/buc + +

l0 Ecran LCD Comen
CM I2OOA

"Aelo Grup" SRL I i725,00 5/buc + +

ll Acumulator Comen
CM I2OOB

"Aelo Grup" SRL 20850,00

lO/buc"Labromed Laborator"
SRL 65440,00

t2
Ecran LCD Cornen
CM I2OOB

"Aelo Grup" SRL 80s0,00 5/buc

13
Placi de bazd

Comen CM 12008
"Aelo Grup" SRL 40000,00 l0/buc + +

l4 Cablu ECG
universal

"Labromed Laborator"
SRL 170 t00,00

3 50/buc

"LifeMed Group" SRL 1114t2,50
lM ,,Dutchmed-M" SRL 175700,00
"DataControl" SRL 2 r0000.00
"Aelo Grup" SRL 378000,00 + +
SC "Deniauto"SRL 378000,00

l5 Electrozi de unicd
folosin16 (adulli)

"DataControl" SRL 144000,00

480/buc

"Labromed Laborator"
SRL t73760,00 +

"Triumf-Motiv" SRL 26 I600.00
SC "Deniauto"SRL 268 800,00

l6
Electrozi de unicd
folosin{i (copii)

"Datacontrol" SRL l2 r600.00

320lbuc
"Labromed Laborator"
SRL

|]4080,00 + +

"Triumf-Motiv" SRL 190400.00
SC "Deniauto"SRL 193600,00

l7
Mikrotik MAPline
ECG cu transmitere

SC "Deniauto"SRL 21600,00 40/buc + +

t8
Electrozi cu

ventuze

SC "Deniauto"SRL 7000.00

50/set
"Datacontrol" SRL 8 7 50,00
IM ,,Dutchmed-M" SRL r2000,00
"LifeMed Croup" SRL 12500.00
"Aelo Grup" SRL l]750,00 + I

l9 SC "Deniauto"SRL 7000,00

3



Electrozi pentru
membre

"Datacontrol" SRL 9400.00

50/set

lM ,,Dutchmed-M" SRL 12000.00
"LifeMed Group" SRL 12500.00
"Aelo Grup" SRL 13250.00 + +
"Triumf-Motiv" SRL 17850,00

20
Electrozi de unici
folosintE (adulti)

"Datacontrol" SRL 12000.00

48lbuc
"Labromed Laborator"
SRL 23904,00 + +

SC "Deniauro" SRL 50880,00

2l Electrozi de unicd
folosin{6 (copii)

"Datacontrol" SRL 10496,00

32lbuc
"Labromed Laborator"
SRL 24640,00 + +

"Aelo Grup" SRL 40000.00
SC "Den iauto"SRL 54400,00

)) Electrozi de unicd
folosintd (adul{i)

SC "Deniauto"SRL 5 1000,00

60/buc
"Triumf-Motiv" SRL 55080,00
"Labromed Laborator"
SRL 58800,00 + +

Electrozi de unicd
folosinll (copii)

"Triumf-Motiv" SRL 40000.00

40/buc"Labromed Laboratof'
SRL 56640,00 +

24 Reductor O: de %

"Datacontrol" SRL 44000.00

20lbuc

"Labromed Laborator"
SRL 58400,00 + +

"Acseal Caz" SRL 60000,00
"Aelo Grup" SRL 63900.00
SC "Deniauto"SRL 81600.00

25 Reductor O: de %

"Datacontrol" SRL 44000.00

20/buc
"Labromed Laborator"
SRL 63600,00 + +

SC "Deniauto"SRL 64000.00
"Acseal Gaz" SRL 7 5000.00

cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferleifinale (lnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele de
caliJicare" Si " Corespunderea cu spec ifca1iile tehnice " , se va consenna pr in. ,, + " in cazul corespunder ii $ prin ,, - " in cazu I
necorespunae t)

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

Data solicittrrii Operatorul economic Informatia solicitattr
Rezumatul rispunsului
oDeratorului economic

Nr. 0-l5i 1 119

din08.07.2022

SC "Deniauto"SRL
"Aelo Grup" SRL
"Labromed Laborator" SRL

A fost solicitata prezentarea Certificatelor CE /
Declaragii lor de conformitate, Cefi ifi catelor ISO
9001:2015 $i EN ISO 13485:2016 pentru
ofeftele care le-ali prezentat la loturile nr.4 -

Plqcd de derivqlii Comen H-i gi nr. 5 -
Acumulator Comen H3, care au fost solicitate
conform pct. 8 al Anuntului de oanicipare.

Operatorii economic
au prezentat actele

solicitate.

9. Ofertan{ii respingi./descalifica{i:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

SC "Deniauto" SRL
Se respinge olerta operatorului economic SC "Deniauto" SRL pentru loturile
ff.1,2,3,4,5, 14, 15, 16, 18, 19,20,21,22,24 9i 25 deoarece nu a prezentat

mostre, solicitate conform pct. 16 (9) din Anunlul de participare.

"Labromed Laboratof' SRL

Se respinge ofefta operatorului economic "Labromed Laborator" SRL pentru

loturile nr.5,8, 11, 18 si 19 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate

conform pct. 16 (9) din Anunlul de participare.



Se respinge oferta op
pentru lotul nr. 14 deoarece cablul propus nu ,. .on.rt.urA la ECG MAC
{00, respectiv nu corespunde cerinleroisolicitate, nefiind cablu universar

"Aelo Grup" SRL
Se respinge oferta operatorul

l;l 1,-?.1.13i 
deoarece nu a prezenrar mostre, solicitate conform pcr. t6 (9j

din Anuntul de partici

"Data Control" SRL
Se respinge oferta operatonrlur eoonomlc "Data Control" SRL pentru loturile

deoarece nu a prezentat mostre,
nr. 14, 15, 16, 18, 19, 20,21,24 si 25
solicitate conform pcr. l6 19; din Anuntu

"LifeMed Group" SRL
Se respinge olerta
Ioturile nr. 14, 18 9i

l6 (9t din An

operatorului economic,,LifeMed Group; SRllent.u
l9 deoarece nu a prezenlat mostre, soliciraLe conlorm

IM ,,Dutchmed-M" SRL
Se respinge ofena operatorului economFot; ryspnBc orena operatorulur economic IM ,,Dutchmed_M', SRL pentru
loturile nr. 14, l8 gi l9 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform

"Triumf-Motiv" SRL
Se respinge oferta
loturile nr. 15, 16,
conform Dct. 16 (9

operatorului economic
19,22 gi 23 deoarece nu

"Triumf-Motiv" SRL pentru
a prezentat mostre, solicitate

"Acseal Gaz" SRL
Se respinge oferta operator

y. Zj li 25 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. l6 (9)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate .
Pentru toate loturile a
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lnrticaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:
PreJul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost a

(in cazul in care in cadrul proceclurii cle atribuire sunt aplicate nai multe criterii de atribuire, se yor indicq taate criteriile deqlribuire.tplicqte ri denumirea loturilor aferente)

1 3. Reevaluarea ofertelor:
eta in cazul in care o brtele au reevaluate r

14. In urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

t contrac achizi I ica./acordului-cadru :

Nr,
lot

Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economrc
Cantitate

qiUM

Pre(ul
total
(fnrI
TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

I Tuchscreen Comen H3 ''Aelo Crup" SRL 60/buc 79500.00 95400,00

Denumirea operatorului economic I

Denumire factorui n

Motivul reevaluirii ofertelor

Atribuirea tului de



1 Ecran LCD Comen H3 Aelo Cnro" SRL l0/buc 10750,00 r2900,00J Placd de bazd Comen H3 Aeto Urup SRL l0/buc 3 5 8s0,00 4l02 0,00A Placd de derivalii Comen H3 "Aelo Crup" SRL l5ibuc 3 0150,00 36 r 80,00
6 Placa de baza Comen CM t2001 "Aelo GrLrp" SRL l5/buc s371s,00 6453 0,00
7

USifa de la printer Comen CM
t2004 "Aelo Grup" SRL 3 0/buc 8850,00 10620,00

9 Tuchscreen Comen CM 1200,4 "Aelo Grup" SRL 5/buc 7925,00 95 r0,00l0 Ecran LCD Comen CM I2004 'Aelo Crup" SRL 5/buc r 3 725,00 16470,00l2 CEIAII LLT-,, LOMEN LM IIUUB "Aelo Grup" SRL 5/buc 8050,00 9660,00l3 Placa de baza Comen CM 12008 "Aelo Grup" SRL l0/buc 40000.00 48000.00l4 vaulu DLIJ unlversal Aelo Grup" SRL 35 0/buc 378000,00 451600,00
l5 Electrozi de unicd folosinji

Gq!4i)
"Labromed Laborator"
SRL 480/buc 173760,00 2085 12,00

lo Electrozi de unici folosinli
(copii)

"Labromed Laborator"
SRL 320lbuc 134080,00 160896,00

l7 Mikrotik MAPline ECG cu
transmrtere SC "Den iauto"SRL 40/buc 2l 600,00 25920,00

l8 Electrozi cu ventuze "Aelo Grup" SRL 50/set | 3 750,00 16500,00
l9 Electrozi pentru membre "Aelo Grup" SRL 50/set 132s0.00 r5900.00

20
Electrozi de unici folosingd
(adul!i)

"Labromed Laborator"
SRL 48/buc 23904,00 28684,00

2l Electrozi de unici folosin{i
(copii)

"Labromed Laborator"
SRL 32lbuc 24640,00 29568,00

22
Electrozi de unicd folosinfi
(adulti)

"Labromed Laborator"
SRL 60/buc 5 8800,00 70560,00

t1 Electrozi de unicd folosinli
(copii)

"Labromed Laborator"
SRL 40/buc 56640,00 67968,00

24 Reductor O: de %
"Labromed Laborator"
SRL

20lbuc 58400,00 70080,00

?{ Reductor Oz de %
"Labromed Laborator"
SRL 20/buc 63600,00 76320,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art. lit.
Argumentare:

ofmarea operatorilor economici desore decii:iile srupului de lucru
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Aelo Grup" SRL ls.07.2022 e-mail
SC ''DENIAUTO"SRL ls.07.2022 e-mail
"Labromed Laborator" SRL 15.07.2022 e-mail
"LifeMed Group" SRL 15.07.2022 e-mail
"Datacontrol" SRL 15.07.2022 e-mail
IM,,Dutchmed-M" SRL 15.07.2022 e-mail
"Triumf-Motiv" SRL 15.07.2022 e-mail
"Acseal Gaz" SRL t5.07.2022 e-moil

Infl

(lnformarea operatorilor economici inplica1i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se
realizeazd in conformitate cu prevederile an. 3l al Legii nr. l 3 l din 3 iulie 20 | 5 privind achiziliile publice)

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micl decdt pragurile prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

l! 6 zile in cazul transmiterii comunic6rii Drin
miiloace electronice si/sau fax n
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a

ln cazul in care valoarea estimate a contractului este egald

sau mai mare decdt pragurile prevezute la art.2 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicArii prin

miiloace electronice si/sau fax c
n l6 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice;i/sau fax tr 

-



(Selectali termenul de aTteptqre respectat. C.tlcularea termenelor prevdzute de Legea nr.publice, inclusiv q ternenelor de as
rermenutui) Qr Codutui civit a1 Rr;:x,i:,7;i",J:::;eazd 

in con/brmitate cu prevederite

16, Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

17. Informa{ia privind achizifii pubrice durab e (achizifii verzi) (rubrica
cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii
contract/contracte pentru lot/roturi pentru care au fost apricate criterii

I 3 I din 3 iulie 201 5 priyincl achiziliile
TITLULUI Il/ Capitolul / (Calculareu

datl se completeazi
de durabilitate qi s-a
de durabilitate):

doar in
incheiat

4u iost aplicare crirerii pentru i
Valoarea de achizilie cu TVA din contra;t co'tr;te a lotului/loturilor Dentru

@itate(lei Mp):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care auffi
durabilitare:

Criteriul de atribuire pentru,o,uffi
d urab i litate :

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut E
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport ca/itate-prel a
Cel mqi bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grapul tle lacru declard cd termenul de aEteptare pentru inclteieren
controctului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. Si itin, 151 at tegii nr. j3l ttin
3_iulie 2.015 privind achiaiyiile publice), precum ;i cd in caxul depunirii contestayiilor si,/sau receplionririi rapoarteler
de monitorixare, acestea aufost examinate $i solutionate.

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii conrtrm(i
achizilie,fapt penlru care poartii rdspuntlere con"form prevetlerilor legale in

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

corectitudinea desfasurdrii prot elurii la
vrgoare.

Mihai

Termen de
valabilitate al
contractului

"Aelo Grup,, SRL Nr. 3l din
29.07.2022 33 t00000-i 69357 s,00 31.12.2022

Nr, 32 din
29.01.2022 tJ | 00000- I 591824,00 7l 2 5 88,80 31.12.2022

Nr. 33 din
29.07.2022

33100000-t 21600,00 31.12.2022

affi







DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice 
de incheiere a acordului-cadru

nr.05 din 01.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Consiliul raional AneniiNoi
Localitate Or. AneniiNoi
IDNO 1007601006966
Adresa Piata 31 August 4
Numar de telefon 0265 23626
Numar de fax 0265 23720
E-mail oficial slivinscaial@mail.ru
Adresa de internet www.anenii-noi.md
Persoana de contactfwz/we, prenume, telefon, e- Slivinscaia Larisa
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Lucrari

Obiectul achizitiei intretinera si reparatii curente a drumurilor publice 
locale, 2022 - repetat

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor proceduri 
decal Ucitatia deschisa)__________________________________
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

Legea nr 131 din 03.07.2015

NrLP o cd Sib3wdp1 -MD-1656413960233

Link-ul:mtender.gov.md/plans/
ocds-b3wdp1 -MD-1656413960233
Data publicarii:28.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md;
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: 18.03.2022

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

NU nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare □Buget local
Valoarea estimata (lei, far a TVA) 2 027 4001ei MD

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor 29.06.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare garantie pentru oferta - rechizite
Expunerea succinta a raspunsului Este indicat in anuntul de participare
Data transmiterii 05.07.2022
Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:slivinscaial@mail.ru
http://www.anenii-noi.md


4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nu an fost

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

Rezumatul modificarilor
Publicatein BAP/altemijloacelor de informare
(dupa caz)

[Indicati sursa utiiizata si data publicarii]

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

[Indicati numaru! de zi/ej

5. Pana la termenul-limita (data 20.07.2022, oral0-00), an depus oferte2 (opt)ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1 Group One SRL 1003601003808 Dorin Fortuna
2 SA Drumuri Criuleni 1003600095963 Alexandru POPOV

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Group One
SRL

SA Drumuri
Criuleni

Operator 
economic

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

Propunerea tehnica prezentat prezentat
Propunerea financiara prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat
Garantia pentru oferta

(dupa caz)
prezentat prezentat

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

Oferta financiara prezentat prezentat

Garantia pentru oferta prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat

Declaratie de neincadrare in 
siatuatiile ce determine 
excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin inaplicarea art. 
18 din Legeanr. 131 din 
03.07.2015

prezentat prezentat

Declaratie privind conduita 
etica si neimplicarea in 
practice frauduloasesi de 
corupere

prezentat prezentat

Formular informativ despre 
ofertant

prezentat prezentat

Declaratie privind obiiga(iile 
contractual fa(a de al(i 
beneficiari

prezentat prezentat

Declaratie privind experienta 
similar^ a operatorului

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

economic in domeniul de 
activitate aferent obiectului 
contractului ce urmeaza a fi 
atribuit.
Declaratie privind lista 
principalelor lucrari executate in 
ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declaratie privind dotarile 
specifice, utilajul si 
echipamentul necesar pentru 
indeplinirea corespunzatoare a 
contractului

prezentat prezentat

Declaratie privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

conform

prezentat prezentat

Lista subcontractantilor si 
partea/partile din contract care 
sunt ndeplinite de catre acestia

prezentat prezentat

Informatie privind asocierea prezentat prezentat

Avizul ISC prezentat prezentat

Certificat / decizie de 
inregistrare a intreprinderii, 
extras din registrul de stat

prezentat prezentat

Certificat de atestare tehnici 
profisionale a dirigintelui de 
santier

prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Pretul ofertei 
(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Intretinera si 

reparatii 
curente a 

drumurilor 
publice locale, 

2022

Group One SRL 2 018 906,48 buc + +
SA Drumuri
Criuleni

2 026 046,01 buc + +

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

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



Data 
solici 
tarii

Operatorul 
economic

Informatia solicitata Rezumatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati: nu au fost

Denumirea 
operatorului 

economic

Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □

J Pentru toate loturile □

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(In cazul in care in cadru! procedurii de atribuire sunt apHcate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire 
apiicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati: nu a fost aplicat

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:nu s-a aplicat^ va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

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

Deoarece oferta corespune cerintelor solicitate .
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Atribuirea contractului de achizitie publica:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TVA)

Pretul 
total 

(fara TVA)

Pretul total 
(inclusiv 
TVA)

Intretinera si reparatii 
curente a drumurilor 
publice locale, 2022- 

repetat

Group One
SRL

1 buc 2018906,48 2422687,77 2422687,77

Anularea procedurii de achizitie publica: nu este cazul 

in temeiul art. 71 alin. 1 lit g.

Argumentare:

Argumentare:

16. Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Group One SRL 
SA Drumuri Criuleni 25.07.2022 e-mail, 

SIARSAP

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

17. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizitiile 
publice

@ 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electron ice si/sau faxn
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau faxn

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

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

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

18. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Intreprinderea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strain

Numarul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al 
contractului/fara TVA inclusiv

TVA

Group One SRL Autohton 233 T 01.08.
2022

45000000-
7

2018906,48 2422687,77 31.12.
2022

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

5



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

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

____ NU_______________
(indicati suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 45000000-7

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

Preful cel mai scazut g
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard cd termen ul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respect at (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 al in. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precuni si cd in cazul depunerii contestatfilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfd$urdrii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul Grupului de lucru

Presedintele raionului Ion VICOL
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Dare de seama nr. nr. 1 din 29.07.2022 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice

Nr. 69 din 19 octombrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritafii contractante Consiliul raional Causeni
Localitate or. Causeni, bd. M. Eminescu, 31.
IDNO 1007601010921
Adresa or. Causeni, bd. M. Eminescu, 31.
Numar de telefon 0243/23088; 0243/23180
Numar de fax 0243/22650
E-mail olga.apetrii^mail.ru; 

consiliulraional(a),causeni.md
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact Apetrii Olga

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Procedura de atribuire aplicata Procedura de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare

Nr. procedurii Nr: -
Data deschiderii ofertelor 22.09.2021
Nr. BAP -
Data publicarii in BAP -
Data (datele) $i referinta (referinjele) publicSrilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv.

III. Date cu privire la contractul de achizitie:

Tipul contractului de achizitie Bunuri □ 
Servicii □ 
LucrarW

Obiectul de achizifie ’’Proiectarea retelelor exterioare (gaze naturale, 
apeduct, canal izare. energie electrica) la 
obiectul ”Hala industriala” pentru producere 
(depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba 
lulia, or.Causeni, Zona Economica Libera 
’’Balti” subzona din or. Causeni. Statia de 
transformatoare”Nr:

Cod CPV 45000000-7

Contractul se refera la un proiect §i/sau Nu^
program finanjat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Da □

Sursa de finantare Buget de stafV
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □

1
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Alte surse:

Data deciziei de atribuire a contractului 12.10.2021
Operatorului economic ci^tigator Nr: -

Date de contact ale operatorului economic MD-4228, r-1 $tefan Voda, s.Popeasca, str. 
I.Cazacu, nr. 10, telefon: 024234888,
068507766, fax: 024234888, e-mail: 
alex paduretfo’.mail.ru

Nr. contract de achizifie 69
Data contract de achizitie 19.10.2021

Valoarea contractului de achizifie 1339628,34
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie 9 luni

IV. Date cu privire la modificarile contractului de achizitie/acordului-cadru:

Tipul modificarilor operate Micjorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare v
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [indicafi]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015
Valoarea modificarilor Majorarea termenului de executie pind la

30.09.2022
Informatii privind cre^terea prefului in 
urma modificarii

[se indica daca se utilizeaza preful actualizat al contractului de 
achizijii publice/acordului-cadrti]
Nu se aplica

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru

Nu V
Da □
[Daca da, indicafi toate modificarile operate anterior fi 
valoarea acestoral

Alte informatii relevante -

V. Descrierea acliizitiei inainte si dupa modificare (natura si amploarea lucrarilor, 
natura cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si amploarea serviciilor):

Lucrarile pe §antierul de constructie conform graficului de execute a lucrarilor au fost sistate 
pe perioada rece a anului.

Totodata, in urma razboiului declansat in statul vecin (Ucraina) la fel s-a perturbat activitatea 
acestora din lipsa de materie prima care se importa din tara vecina.

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

Initial, la incheierea contractului nr. 69 din 19 octombrie 2021 la obiectul „Proiectarea 
retelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrica) la obiectul ”Hala 
industriala” pentru producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba Iulia, or.Causeni, 
Zona Economica Libera ’’Balti” subzona din or. Сащет. Stafia de transformatoare” s-a prevazut 
termenul de execute a lucrarilor 9 luni. In procesul de executare a lucrarilor propriu zise, la 
constructivul cladirii §i anume lucrarile de betonare in perioada lunilor noiembrie 2021-martie 
2022 nu au putut fi executate din motivul accesului complicat la §antierul de constructive precum
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si a temperaturilor negative ale aerului, (conform normelor in constructs pentru a§a tip de lucrari 
este recomandata temperatura medie a aerului de minim +5°C) din aceste motive au fost nevoiti 
de a stopa lucrarile pentru a nu afecta calitatea acestora.

Astfel, tinind cont de razboiul declansat in statul vecin (Ucraina), este perturbata logistica 
furnizarii materialelor de construc(ie. (Ca exemplu comanda pentru panourile sandwici pe baza de 
vata minerala facuta in luna mai о sa fie fumizata lor la inceputul lunii august).

In acest context de idei, antreprenorul solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor 
la obiectul prenotat pina la data de 1 noiembrie 2022.

VII. Motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru:

Luind in considerare solicitarea antreprenorului II ’’Alexandru Paduret” §i avind in 
consideratie ca comanda pentru panourile sandwici pe baza de vata minerala facuta in luna mai 
va fi fumizata la inceputul lunii august, in urma §edintei grupului de lucru s-a decis a se accepta 
solicitarea ultimului cu prelungirea termenului pina la data de 30 septembrie 2022.

VIII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatii de modificare a contractului de achizitie publica, grupul de 
lucru a D E С I S :

Prelungirea termenului de executie al contractului Nr. 69 din 19 octombrie 2021 pina la 
30.09.2022.

Conducatorul grupului de lucru:

(Semnatura)

Executor:
Apetrii O.
Tel. .0243 2-30-88
E-mail: conscauseni@mail.ru
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lnodel-tip

DARE DE SEAMA

te atribuire a contractului de achizi{ii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

* de anulare a procedurii de atribuire n :'

.:
Nr. 21053991 din 14.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

?r r

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Tineret li Sport sec.Centru

Localitate mun.Chisindu

IDNO 1007601009417

Adiesa mun.Chisindu, str. Bulgara 4l
Numir de telefon Q22\ 271022

Num5r de fax
E-mail oficial dcls,qanlraglg@ma4+U

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, Prenume,
e-mail)

telefon, Pdlitu Efimia
0697 5 I 468, palitu.efi mia@mpil,.rq

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinu,l nrocedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de Pre{uri
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
-ipul abiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru,'

Bunuri n Servicii n Lucriri n

Obiectul achizi{iei Lucrari de reparafie la Grddinifa nr.6; Grddinila
nr.l75: $coala auxiliard nr.7, Liceul Tehnologic,

CCT, institutii subordonate DETS sec.Centru

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

T::;t::, 
attor proceduri decdt tictatia

Procedura de afribuire (se va ind'ica din cadrul
amenlalportalului guvernW

Nr:21054203
Link-ul: https:/imtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdp I -MD- 16484 52501564

Data public itrii: Q4.04.2022

Plilfor*u de achirif qtg4!!9,r!!!=3!4 n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yp19449l.md

F
Procedura a fost inclusi in planul de

",h$i"itii 
publicre a autoriti{ii contractante

i

n Da nNu
t ink-"i c[tre planul de achizilii publice publicat:

https ://mtender. gov.md/plans/ocds-b3 wdp I -MD-

r64794t645866

Anu
,i::!:I rx fld" 

i"t."tie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

mpecifice 
de atribuire nAcord-cadru nsistem dinamic de achtzl|le

nLicitatie electronicd nCatalog elpgtrqq&-
E".ia de finanfare
t,: ii

.B,rg.t d. stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte surse: [Indicali|
Valoarea estimati (lei, .fq!! fl/A) 3 464 520,50



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Sevacompletaincazulincareaufostsolicitateclari/icdri)

Data solicitirii clarificirilor
it* operator{lui economic

E*p,toerea succinti a solicitirii de

Data transmiterii

4. Modificiri operate in clocumenta{ia de atribuire:

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

foUtic"t" in BAP/alte mijloacelor de

informare UuPa c

G.*."-lt-tttde depunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit caz)

5. PAni la termenul-limiti (data 20.04,2021r,ora 12:00)o au depus oferta 11 ofertan{i:

6.Informa{iiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentatede
citre operatorii economici:

Rezu m atul mo dificirilol
@a;idatapublicdrii.l

-flndicali 
numdrul de zileJ

\t. ' D."".ltea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

i 0 1 2600038364 Carabadiac Artur
I
j

3

)l(L Ll\ ar t r r
1016600000879 Tofan Andrei

Datacons Sen'ice SRL

-,-.^: r\-rr eD T

1012605001057 Badan Igor

1010600013444 Buruiana Daniel
4

5,,

E.UrUlIIUI|lall \- r r rr\

KEKO Construct SRL
r7 -,- /'a^* CDT

I 020600033333 Stancev Nicolae

1003600130242 Malis. euschi Valentina
g=
7,

v tlluu
CDT 1004600058853 Iacovlev Iurie

\-ar lralrJ
099271121933r Voinschi S

U

I
10

1l

V DI\ \-UIIs JI\I.,

Graficon AV SRL

Ouantis Eco SRL

S.C. ,,Multiconstruct
Grup" S.R.L

0972503r23412 Gutium Anatolie

roztoooo22826 Madan Tudor

1005600042994 Valeriu Foca

torului economic

Denumire document -
A1
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iloor*"ttete ce constituie oferta



o';l (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
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+ + + + r + T T f ! +

: Fpr{nularele nr. 3, 5, 7
c'u specificatia
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+ T :F + + r T -r + + T
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fara in care ofertantul
este stabilit
Certificat de atribuire a
contului bancar

+ + + + + + + + + + +

Certificat de la
organele
Inspectoratului Fiscal r
de stat privind lipsa
datoriilor la Bugetui
Public Nalional
(Valpbil la momentul
deschiderii ofertelor)

+ + + + -f + f + + + +

Raport financiar pe
baza,,datelor a ultimului
bilant contabil

+ + + + + + + + i + +

Manualul calitbtii + + + + + + + + + +

tlnforma{ia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica tn codormitate cu cerinsele din
documenta;ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprex,entat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifica/iile

tehnice " , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,, - " tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabitite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-

a solicitat:

.-. Denumirea
,: ,.. -lofului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin,tele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Luc,i$ri de repara{ie
r, r;l;.1!
? ;lneppefll la LL I

Pdfitbhnic din
str.Gagarin nr.4

i-

'.

'

VSN CONS SRL 000 100,82 Caiet de
sarcini

+ +

Rosivid Consffuct 061t99,94 +

SRL OLBI COM 070 498.54 +

DATACONS
SERVICE

| 085 752,84 +

LIVART PRIM SRL I 153 157.01

Euromontai CTI SRL 1 r69 841,15

SC
MULTICONSTRUCT
GRUP SRL

1229 s36,72

CARNALS GRUP 1278 077,98

SRL Anreal Cons 1442000.14

, Data
solicitf,rii

Operatorul economic lnformalia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic



Datacons Service
Carnals Grup SRL
VSN Cons SRL
Rosivid Construct SRL
SRL Olbitompany

Justificarea cu privire la
pre{ul sclzut al ofertei
(ofertele prezentate sunt mai
mici de 85% din valoarea
estimati, conform art,66,
alin.(2) din Legea nr.13l din
03.07.2015 privind achizi{iile
publice) qi anume si
justificafi salarizarea
angaja{ilor conform
categoriilor, prezentate in
ofertl, in detalii, cu
prezentarea certifi catului
contabil qi dovada angajirii a

persoanelor implicate in
r ealizar ea luc ririlo r co nfo rm
categoriilor gi meseriilor de
muncitori.

Agen{ii economici au
prezentat.

9. Ofertanfii descalifica{i:

Denumirea operatorului economie Motivul respinqerii/descaliliclrii
SRL''CARNALS GRUP se descalifici deoarece in oferta prezentata

in Poz. 10 CF51B Tencuieli interioare de 5

mm grosime, executate manual, cu amestec
uscat pe biza de ipsos, la pere{i si perefi
despir{itori, preparare manuala a
mortarului. Diferenta in plus sau in miniu
pentru fiecare 100 mm (se adiuga sau se

scade la art. CF50 nu a fost aPlicat
coeficientul k=5; Poz. 17 CN06AVopsitorii
interioare cu vopsea latex mati pentru
lucrlri la interior, (de tip "Mattlatex"
sauanalog), aplicate in 2 straturi pe glet

existent, executate manual este micsorat
volumul de lucrari 9 m2 vinloc de 399 m2

solicitat, ceea ce nu corespunde cu Lista
cantiti{i de lucriri aprobati de citre grupul
de lucru DETS Centru qi este interzis de a

modifica de citre ofertan{i calitatea,
volumele si normele de consum specifice al
resurselor din cadrul caietelor de sarcinin nu

se admite qi constituie o incilcare grava care

poate atrage sanc{iunile, conform legislafiei
in vigoare. inbzza Scrisorii Explicative Nr.
05-261874 din26.04.2012 de la Ministerul
Dezvoltirii Regionale qi Construc{iilor al

RM . bazata pe Legislatie in vigoare.

Rosivid Construct SRL se descalifici deoarece in baza
Amendamentului CP L.01.02 22012 I A22204-



T-

punctului 8.3 salariul mediu nu poate fi mai
mic decit salariul mediu, fixat qi publicat
trimestrial de BNS. C)fertantul ,,Rosivid
Construct ' SRL a participat cu salariul
mediu mai mic decit cel solicitat si anume
45.00 lei. Totodati men{ionam ca la
momentul depunerilor ofertei a fost publicat
salariul mediu pentru semestru IY,2021 de

citre BNS care consta in mirimea de 51,92

lei. Din ceea ce reiese ca ofertantul,,Rosivid
Construct" SRL nu a participat cu salariul
care sa corespunda cu legisla{ia in vigoare.
Sus{inem ca CP L.01.02220211A222022 este
document normativ cu stabilirea modului de
calculare a valorii mijloacelor de salarizare
pentru includerea in devize, cu instruc{iuni
elaborate aprobate in scopul asiguririi unei
metodologii unitare, care sa serveasci drept
ghid practic pentru participan{ii la procesul
de construc{ii si pus in aplicare prin ordinul
Ministrului infrastructurii si dezvoltlrii
regionale nr. 14 din 10.02.2022, publicat in
monitorul Oficial al RMn 2022,nr.45-52 art.
160. Si la momentul dat este un cod practic
lesislative

SRL OLBI COM se descalificd deoarece ln baza
Amendamentului CP L.0 1.02 z20l2l A222022,
punctului B.3 salariul mediu nu poate fi mai
mic decAt salariul mediu, fixat Ei publicat
trimestrial de BNS. Ofertantul,,OLBI COM
" SRL a participat cu salariul mediu mai mic
decit cel solicitat si anume 45.33 lei.
Totodati men{ionam ca la momentul
depunerilor ofertei a fost publicat salariul
mediu pentru semestru IY 2021de citre BNS
care consta in mirimea de 5l'92lei. Din ceea

ce reiese ca ofertantul,,OLBI COM'SRL
nu a participat cu salariul care sa

corespunda cu legisla{ia in vigoare.
Sus{inem ca CP L.01.02:20211L222022 este

document normativ cu stabilirea modului de

calculare a valorii mijloacelor de salarizare
pentru includerea in devize, cu instrucfiuni
elaborate aprobate in scopul asiguririi unei
metodologii unitare, care sa serveasci drept
ghid practic pentru participan{ii la procesul
de construc{ii si pus in aplicare prin ordinul
Ministrului infrastructurii si dezvoltirii
regionale nr. 14 din 10.02.2022' publicat in
monitorul Oficial al RM, 2022, nr. 45-52 art.
160. Si la momentul dat este un cod practic
leeislative.



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

,Pentru fiecare lot I
iPentru mai multe loturi cqmulate n
,Pentru toate loturile u
.Rlt.li*itari privind nu*hirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-PreJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(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. Informalia privind factorii de evaluare aplicali:

/Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre|

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

icdlacordului-cadru

Factorii de evaluare Valoarea din oferth Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor tr b *^ decitie ANS C nr. 0 3 D - 3 7 3 -22 D ata:02.07 .2022

Modificirile operate
i i;ir

Reeualuarea ofertei Ei atribuirea contractului c6tre operatorul

economic SVN Cons SRL

,,f1. in urma examiniri, evaluiri qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publtcd/ ulul
I Denumirea lotului

t:
, 'i{*d
i ]sl

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Preful
unitar
(fnrn
TVA)

Preful total
(fnri TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lqc$fi de reparafie a

inbiperii la CCT Politehnic
dih str.Gasarin nr.4

SVN Cons SRL Proiect 1155698,92 1200120,98



Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art. Tl alin' 
- 

lit 
-.

Argumentare:

15. Informarea ope,ratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

iln-formarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru penfru ochizilii se realizeazd in ionformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(Setectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' I3I din 3 iulie
'2015 piivind achiziliiti piulirr, ii9\1v a termeneror de a;teptare, se efectueazdtn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV capit:olut I (catculareaTermenutui) al codului civit at Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

06.07.2022 [se specificd SIA RSAP, e-msil,fqx,
poStd, etcl

SRL Livart Prim
AnrealCons SRL
Datacons Service SRL
Euromontaj CTI SRL
KEKO Construct SRL
Vanro Com SRL
Carnals Grup SRL
VSN Cons SRL
Graficon AV SRL

Quantis Eco SRL
S.C. ,.Multiconstruct
Grup" S.R.L

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

- 6- rite in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice $i/sau fax n
tr"rul t" ."t€-"ltarea estimatd a contractului
1.4 

- 

v 1 ^r -----^:t^-..^-,x-,,+^l^^-+ a
e$tti mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

iaii{,d:) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

iufr'flli,rrd achiziliile pubhce

tr 11 ,il. lt cazul netransmiterii comunicdrii

rin miiloace electronice qi/sau fax n

ffi"u"ul transmiteri i comuni cdri i prin

miiloace electronice gi/sau fax n@t lt *te valoarea estimatd a contractului

brevhzute laart.2 alin. (3) al Legii nr' 131 din
-3 

iuti.20l5 privind achiziliile puqlige-
A 16 ,il" 1" "*ul 

netransmiterii comunic6rii

n miiloace electronice qi/sau fax n

Valoarea contractului

Termen de

valabilitate al
contractuluVac
ordului-cadru

Dbnumir

'ugoperator
lulul

intreprindere
a;

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numirul
9i data

contractului/
acordului-cadru

Co
d
c
P
V

flr[; *i**rvi



r#i
SVN
CONS
SRL

Capital
autohton

26/L

t4.07.22

o\
I

c.l(n
.+

tl5569g,g2 r20Qr20.98

.o'

31.12.2022

18' rnformafia privind achizifii pubrice durabire (achizifii verzi) (rut
cazul tn care la procedura de achizitie nuhliar\ ntt fntt nht;n^t^ ^,";]^

!
E,

trica datd se completeazd doar inwwu' 
'r' cure ta procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de auratitiiatf si s-a tncheiatcontract/contracte pentru rot/roturi pritru 

"or, 
,;ir;-;;'i;;ie criterii de durab,irare)z

Conducitor;rl Grupului de lu$$*j Strajesco Natalia

Prin prezenta dare .d: t:Yd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheiereacontractului/contracte-lo\ indt\ateiftost ,espectat (exceptand cazurile prevdzute ii irr, 32 atin (3) aI Legii nr.131 din 3 iulie 2015,privind achiziyiite publice'), pr"ro*-'$;."i il 
"trrt'a"pr)erii contesta(i,or qi/saurecep(iondrii rapoartelor de monitoriiare, aceosteo aiTort examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care f,oartd rdspundere 
"or1o,ri)r"r"i"rito, Iegate tn vigoare,

[.

:,:







model-tip

DARE DE SЕАМД
{ de аtriЬчirе а contractului de achizifii publice п
de incheiere а acordului-cadru tr
de anulare а procedurii de atribuirё ц

Nt. 1407/22 diп |4.07.2022
1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа au IMSP Spitalul Raional Criuleni
r-nul Criulenio оr. Criuleni
1003600153223
r-пчl Criuleni, оr. Criuleni strЗtrйJЫйаrе t
0248200l4

Numйr de fax

Adresa de internet ://srcriuleni.md/Persoanadecon@, Tatiana,apcriulen@

Date сч privire Ia рrосеdurа de atribuire:
Tipul procedurii de аtriЬuirЙ
рrосеdurа de achizi
Tipulobi".tulu@
асоrdului-саdru
Obiectul achizifiei

,,рrоdusе аlimепtаrе репtru рffi
2022..

Ехрчпеrеа motivului/@
аlеgеrеа рrосеdurii de аtriЬчirе ф carulaplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

Рrосеdurа aeatribiffi
portalului
у уу,цх!9 п,.dе r. g оv. m d,I

Nr: ocds-b3wdpl-XaP@
l65з2482270з0

_L i nk-http s ://е - l i с itatie. m d/c@
Data publicёrii: 2Z/05/ZOZZ ZZ;Y
e-licitatie.md

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de
achizi{ii publice а autoritё{ii contractante

Link-ul сёtrе planut Се ас@
https ://srcriuleni.md/achizitii-publice-2/

Апuп{ de inten{ie pubticaiMЕN баuра "о4
Tehniciqiinstroffi пLicita{ie electronicё

sursa de fiпапtаrе
VаIоаrеа estimatй (ei,

Nчmйr de telefon

п Licitatie deschisё

Вuпuri п

15800000-б

guvеrпаmепtаl

rtatlorma de achizitii пuыiсе llfilizяfБ

Data:
Link-ul:

Buget CNAM;
1,207,7з0.00



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriьчirе:
(se va completa iп caiul tп care aufost solicitate clarificdri)

5. 
_ 

РбпЙ la teгmenul-timiti (13/06/2022 12:00), au depus oferta 13 ofeftan{i:

б, Informa{ii privind оfеrtеlе depuse ;i documentele de calificare gi аfегепtе DUдЕ prezentate deсitrе ореrаtоrii economici:

Data solicitйrii сlчлПса.iь. 2З.05.202220:0|Denumi..uopffi
Expunereasffi теrmепul de valaыпtat"ffi

de zile ýunt blocati bani.. de се asa perioada mаrе?Ехрuпеrеа succinti а 
"aipuБului Buna ziua, sё avem timp репtru ечаluаr"а оБпБ

|6_rё grаЬй" sa nu сеrеm рiеluпgirеа ofertelor !Data transmiterii 25.05.2022l5:0З
4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care aufost operate modiJicdri)

Rezumatul mосiпсаriш
Pu blicate iп ВАРЛаltЙtjlоасеlо. de
iпfоrmаrе (duрd caz)

Pпdica|irurrautilir@
Теrmеп-lim
ofertelor рrеlчпgit (duрй caz')

Pпdica|i пumdrul il",ф

Nr. Dепumirеа operatoiului 
"conon 

i" IDNo Asocia{ii/
аdmiпisfrяfппii1.

1010605000089.'
,,Alim Total,, SRL Lllian Рrоzоrочsсh

10146000009l2
3 Nicolai Bahcivan|iSKL ..вА( il ItrTTE
4

1U14oUUUз /74l curdova svetlanasА f abrlca de unt din Floresti
,,FrапzеIши.. SA --__--
SC "VILLA РRоБбттр s р т

5
lUUJoU lU l |922 Andrei Griporas
1002б00004030

б Uott Nina
l0lб600007719

7 ,,Flоrепi,, SRL
,,Теlеmаr.. SRL

^ 
\/т I т т,\1 r1l\r

Alexei Аgгiсi
l002б01002055

8
9
10
11

|2

tiita -Bubuioc Odiseea
1003600098573 Mocrac Natalia

Dlnr{,,o^ l^
l014б00040053 Dumitru Muset

lE
aг ,l\т;,,лl: 10106000101 1 1 Iacovet viorel

DIaL l00б6000101 12 моrаri victorbKl- vtocrts-Impex 1006600032107
13 Aurel ciobanuýU,o.Brodetchi'' SRL lUU4бUб00l297 Brodetchi Ion

2
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7, Informafia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Acid citric
alimentar

PROZOROVSKI 214.08 2kg + +

BAGUETTE з85.0 + +

Bicarbonat
de sodiu

PROZOROVSKI 5l8.17 20 kg + +
BAGUETTE 529.20 + +

Biochefir
|-2,5о^

PROZOROVSKI зз,з14.82 2000 litri + +
FаЬriса de unt Floresti 34,б20.00 + +

Biscuiti BAGUETTE
17,70з.00

700 kg + +

PROZOROVSKI l8,з57.50 + +
Franzeluta 22,184,19 + +
ALIM TOTAL 24,500.00 + +

Brinza de
vaci

Fabrica Floresti 47,з76.00 800 kg + +
PROZOROVSKI 62,962,9

Сасао PROZOROVSK |,166,25 10 kg + +
ALIM TOTAL 1,з08.зз + +
BAGUETTE 1,350.00 + +

Саrпе de
чitй

PROZOROVSKI 65,62з.зз 400 kg + +
VILLA PRODOTTr 66,000.00 + +
Nivali-Prod 66,000.00
BAGUETTE 77,500.00
Produse de Familie 8l,668.00 + +

Саrtоfi ALIM TOTAL з9,722.22 б000 kg + +
PROZOROVSKI 51,055.56 + +

Caqcaval
tаrе

FаЬгiса Floresti 52,461.00 450 kg
BAGUETTE 59,251.50 + +
PROZOROVSKI 69,з75.00

ALIM TOTAL 71,212.50 + +

Ceai
паtчrаl
пеgrч

PROZOROVSKI 9,217.50 60 kg + +
ALIM TOTAL 9,950.00 + +
BAGUETTE 1 1,100.00 + +

Dепчmiгеа
lotuIui

Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

ееопоmiс

Рrеfчl
ofertei

(f.ax5 ТVА)*

Caпtitate qi
чпitаtе de
mlsu,rД

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп{еIе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specificafiile

tehnice

б



Сеара
uscata

ALIM TOTAL 10,000.00 1200 kg + +
PROZOROYSKI 13,277,7E + +
BAGUETTE 15,99б.00 + +

Chifle Brodetchi 9,180.00 3000
bucata

+ +
Franzeluta 9,750.00 + +

Сrчре de
аrпаut

PROZOROVSKI 6,796.67 400 kg + +
BAGUETTE 9,332.00 + +

Сrчре de
аrрасаý

PROZOROVSKI 3,756.67 400kg + +
ALIM TOTAL 3,823.33 + а
BAGUETTE 3,952.00 + +

Сrчре de
griý

ALIM TOTAL 3,431.25 250 kg + +
BAGUETTE 3,455.00 + +
PROZOROVSKI 3,635.42 + +

Сrчре de
griч

PROZOROVSKI 3,756.67 400 kg + +
ALIM TOTAL 3,823.33 + +
BAGUETTE 3,928.00 + +

Сrчре de
mei

BAGUETTE 4,447.50 250 kg + +
PROZOROVSKI 4,452.08 + +
ALIM TOTAL 4,472.92 + +

Сгчре de
orZ

PROZOROVSKI 3,756.67 400kg + +
ALIM TOTAL 3,823.33 + +
BAGUETTE 3,952.00 + +

Сrчре de
роrumЬ

PROZOROVSKI 5,313.33 400 kg + +
BAGUETTE 5,3б8.00 + +
ALIM TOTAL 5,490.00 + +

Vanilina PROZOROVSKI 41б.58 1kg + +
BAGUETTE 479.|7 + +

Fйiпi de
griu

PROZOROVSKI 3,010.42 250 kg f +
ALIM TOTAL 3,077.08 + +
BAGUETTE 3,375.00 + +

Fasole
uscate

ALIM TOTAL l0,259.26 400 kg + +
PROZOROVSKI |0,266.67 + +
BAGUETTE l0,31б.00 + а

Fruсtе
uscate

ALIM TOTAL 19,233.33 400 kg + +
BAGUETTE 19,832.00 + +

7



PROZOROVSKI 24,999.99 + +

Frчпzе de
dafin

BAGUETTE 350.84 2kg + +
PROZOROVSKI 41б.58 + +

Fulgi de
оуйs

ALIM TOTAL 10,850.00 б00 kg + +
PROZOROVSKI 11,бб0.00 + +
BAGUETTE 12,000.00 + +

G5ini
congelate

Floreni 73,340.00 2000 kg + +produse de Familie 81,б60.00 + +
АVТ LUX СОМ 82,000.00
VILLA PRODOTTI 89,900.00
PROZOROVSKI 91,583.33 + +

Spaghete BAGUETTE
+ +

PROZOROVSKI
+ +

Hriqcй "PROZOROVSKI 26,979.17 700kg + +
BAGUETTE 28,490.00 + +

Lapte
pasteurizat

Floresti 44,065.00 3500litri + +

PRoZoRoVSKr 49,875.00 + +Magiun din
fructe

PROZOROVSKI 1,132.92 50 kg + +
BAGUETT 1,451.50 + +

+ +

Маzйrе
uscata plefuitй
iпtrеаgй

ALIM TOTAL 5,555.5б 400 kg + +
PROZOROVSKI 6,226.85 + +
BAGUETTE 6,405.00 + +

Маzйrе
чеrdе
сопsеrчаti

BAGUETTE 1,558.00 100 kg + +
PROZOROVSKI 1,892.50 + +
ALIM TOTAL 1,983.33 + +

сгепчusti de
caiitate
suреriоаrа

VILLA PRODOTTI 4б,500.00 б00 kg
Nivali-Prod 52,500.00
produse de Familie 55,002.00
BAGUETTE 59,502.00
PROZOROVSKI 59,725.00 + +

Моrсоч ALIM TOTAL 17,537.04 2000 kg + +
PROZOROVSKI 21,018.52 + +

+ +

Оrеz PROZOROYSKI
1б,887.50

700 kg + +

ALIM TOTAL 17,015.83 + +
BAGUETTE Е 17,794.00 + +

8



O{et de mаsй
9%

PROZOROVS 18б.46 25 Litri + +
SRL BAGUETTE 202.50 + +

оuй ALIM TOTAL 2б,400.00 12000
bucata

+ +
PROZOROVSKI 26,899.00 + +

Pastй de roqii BAGUETTE 9,450.00 250 kg + +
PROZOROVSKI 9,987.50 + +
ALIM TOTAL 12,200.00 + +

Paste
fIinoase

PROZOROVSKI 3,325.00 200 kg + +
ALIM TOTAL 4,833.33 + +
BAGUETTE б,000.00 J

I +

Pesmefi
macinati

Frапzеlu!а 1,801.8б 100 kg + +
PROZOROVSK 2,29|.67 + +
BAGUETTE 3,148.00 + +

Peqte
congelat l'

Нес"

Теlеmаr 80,000.00 2000 kg + +
Viocris-Impex 87,500.00 + +
BAGUETTE 98,080.00 + +
AvT LUX 100,000.00 + а
PROZOROVSKI 103,583.33 + +

Piept de
g5inй

Flоrепi б8,500.00 1000 kg + +
PROZOROVSKI 69,74|.67 + +
VILLA PRODOTT 71,750.00 + +
Nivali-Prod 72,500.00 + +produse de Familie 73,330.00 + +

иine de faina
de griu

Franzelu{a 99,570.40 8000 kg + +
Brodetchi 108,480.00 + +

Рiреr пеgrч
ЬоаЬе

PROZOROVSKI 499.92 2kg + +
BAGUETTE 570.00 + +

+ +

sare iodatй PROZOROYSKI 2,360.00 300 kg + +
BAGUETTE 2,400.00 + +
ALIM TOTAL 2,425.00 + +

sfecla rosie ALIM TOTAL 15,791.67 1500 kg + +
PROZOROVSKI l7,291.67 + +

Smf,пtiпй15
о^

FаЬriса Floresti 11,б55.00 300 kg + +
PROZOROVSK 13,888.89 + +

BAGUETTE 4,215.00 500 litri + +
ALIM TOTAL 5,279.17 + +



Sчсчri
паtчrаIе iп
asortiment

PROZOROVSKI 5,812.50 + +

Ulei vegetal
de flоаrеа
soarelui

BAGUETTE зб,530.00 1000 litru + +PROZOROVSKI 37,041.67 + +ALIM TOTAL 40,558.33 + +

Uпt72,5Yо FаЬriса Floresti 155,050.00 r000 kg + +ROZOROVSKI |75,879,64 ++
ALIM TOTAL 185,092.59 + +

Vеrdеа{i
uscatй

PROZOROVSKI 1,249.58 5kg + д
BAGUETTE 1,587.50 + +ALIM TOTAL 1,750.00 + +

Yarzй ALIIи i,()'l 17,351.85 2000 kg + +PROZOROVSKI 18,425.93 l +
+ +

Zаhйr tos рRоZоRоVSкI-ТпJзтз;' 1б00 kg + +BAGUETTE 28,672.00
+ALIM TOTAL 3|,259.26 + +

Pffine de
Sесага

t ranZelutа 27,296.40 2000 kg + +

castraveti
рrоаsре{i,рrо
dus autohton

ALIM TOTAL 19,787.04 IUUU kg + +PROZOROVSKI 26,620.37 + +

Rosii
proaspete,
produs
autohton

ALIM TOTAL t9,787.04 1000 kg + +
PROZOROVSKI 26,620.37 + +

Ardei dulci
proaspe(i,
produs
autohton

ALIM TOTAL Z9,бЕ0.5б 1500 kg + +PROZOROVSKI 37,430.5б + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе аrЪыiJi"i""'; qi- "Corespuпderea сu specilica|iiletеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп: ,, + " iп cazul corrrpini""ii У р"tп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)
8, Репtru elucidarea uп_оr neclaritйfi sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea оfеrtеi cu

;TiiýffJ"bilite 
ln documenta{ia de аtriЬuirе (inclusivlustificarea p""tuiuiunormal de scйzut) s_

l0

+



20.06,2022 'Цlim Total'' SRL pre zeпtarea mоs tr elor р епtru
loturile:
Lotul В. Cartofi
Lotul ] ]. Сеара uscata,
Lotul l5. Crupe de gris,
Lotul 22.Fqsole uscate
Lotul 23.Fru"r" uo"i-rr' бrruп"
Mere, pere),
Lotul25.Fulgi de оvds,
Lotul 3 l.Mazdre uscclta
slefuitd iпtreagd,
Lotul 34.Моrсоv,
Lotul37.)ud,
Lotul 46.Sfecla roqie,
Lotul 52.Varzq,
Lotul 5 5. Castraveti proaspe|i,
produs аutоhtоп
Lotul 5б.Rоsii proaspete ,
produs autohtoп
Lotul 57.Ardei dutci

Mostrele au fost prezeпtate tп
tеrmеп de 3 zile

prez епtаrеа m os trel or р епtru
lotul: Lotul 44. Peste сопgеlаt
" Нес"

Mostrele aufost prezeпtate tп

,,PRoZoRovSKI
Lilian,, SRL

prez епt ar е а m о s t re l or р еп tru
lotul: Lotul 7. Саrпе de чitd

Мо s tr е l е о" Рiфr, u" t ot 
" 

tn

9. Ofertan{ii

Denumi.eaopffi

10. Modatitatea de ечаluаrе а ofertelor:
./ Репtrч fiесаrе lot п

pentru mai multe loturi cumulate пpentru toate lofurile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: PпdicayiJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

l1. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat:

,/ Рrеful cel mai scбzut п

costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-bosi п

(iП cazul iП care iП cadrul Proceclurii de atrib_uire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yoriпdiса toale criteriite de atiibuire aplicate si dепumirео йturilо, аJёrепtе)
12. Informafia privind factorii de еуаluаrе aplicafi:

11

tеrmеп de З zile

tеrmеп de 3 zile



!X":f"#F';;:i";:;Y#;:;!!iff"fr,t atribuite tп baza criteriilor; cel mаi ьuп raport calitate-pretr

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
lui economic 1

Denumire fасtоrчl 1

Denumire йctorul n

lui economic n
Denumire factorul l
Denumire factorul n

13. Reeyaluarea ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetaQ

'n ilJi;,r" 
examiniri, ечаlчйrii u'.o.ou"

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

1.

Acid citric
aIimentar

,,вкоzокоТБкц ýЕ- 2kg

107,04 214.08 256,90

2. Bicarbonat de
sodiu

,rrK\JZLrK(J ч SKl,, SRL 20 kg
25,91 518.17 621,80

3. Biochefir 1-

2,5Уо

,,PRoZoRovSKI,,
SRL

2000litri
|6,66 зз,зl4.82 з5980,00

4. Biscuili I IE,,SRL 700 kg
25,29 17,703.00 21245,00

5. вriпzй de vaci
,,FаЬriса de unt FIoresti,,
S.A

БtJtJ kg
ýо ?) 47,з76.00 51 168,00

6. Сасао
"PRoZoRoVsKl,, sKL 10 kg

l 16,63 1,166.25 lз99,50

7. саrпе de vitё
,,PRoZoRoVSKI,, SRL 400 kg

|64,06 65,62з.зз 78748,00

8. Cartofi ,,ALllvl ,t,U,lAL,,SRL
6000 kg 6,62 з9,722.22 42900,00

9.

Ca;caval tare

,,гаDrlса ое unt
Floresti,,S.A

450 kg

116,58 52,4б1.00 62955,00

Iz

Motivul .еечаlчйrii оfе.tЫй

Nr.
d/o

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа ор"""iоЙПri
economie

Cantitate 9i
unitate tle
mýsuri

Рrеful чпitаг
(fIrё ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТYА)

Ргеful total
(inclusiv
тчА)



10 ceai natural
negru

,,PRoZoRoVSKI,,

SRL

60 ke
15з,6з 9,217.50 11061,00

11 Сеара uscata ,,ALIM TOTAL,SRL l200 kg o,JJ 10,000.00 10800,00
12

Chifle
,,Brodetchi,, SRL

З000 bucata
з,06 9,180.00 9900,00

1з
Сruре de аrпачt ,,PRoZoRovSKI,,SRL 400 kg

l6,99 6,,l96,67 8156,00
t4 Сruре de

аrрасаý
,,rKUZUROVSKI,,SRL 400 kg

9,з9 з,756.6,7 4508,00
15

Сruре de grig ,rлL_l1vl lU_IALDSRL 250 kg
lз,7з з,4з1,25 4117,50

16
Crupe de griu ,,rI(UZUKUVSKI ,,SRL 400kg

9,з9 з,756.67 4508,00
t7

Crupe de mei
,,BAGUETTE,, SRL 250 kg

17,79 4,447,50 5зз7,50
18 Сruре de orz ,,PRoZoRovSKI ,,SRL 400 kg 9,з9 з,]56.67 4508,00
1s Сruре de

роrumЬ
,,PRoZoRovSKI ,,SRL 400 kg

1з,28 J.J tJ.J_1 637б,00
20

Vапiliпё ,,rI(UZUKUVSKl ,,SRL 1kg
416,58 416.58 499,90

21l Fainё de griu ,,PRoZoRoVSKI ,,SRL 250 kg 12,04 з,010.42 з612,502, Fasole uscate ALIM TOTAL 400 kg
25,65 |0,259,26 1 1080,00

2i Fructe uscate
(Рruпе Меrе,
реrе)

rUlAL 400 kg
25,65 19,2зз.зз 23080,00

24
Frunze de dafin

BAGUETTE 2kg
|75,42 з50.84 42|,00

25 Fulgi de ovds Lllи IUlAL 600 kg
18,08 10,850.00 1з020,00

2с Gёini congelate Flоrепi 2000 kg
з6,67 73,з40.00 88000,00

27

Spaghete

BAGUETTE 200 kg

з0,00 6,000.00 7200,00

28
Нrigсё ,,PRoZoRoVSKI ,,SRL 700 kg

38,54 26,979.17 32з75,00
29 Lapte

pasteurizat

),гаDrlса ое unt i'loresti,o
S.A

3500 kg
12,59 44,065.00 47600,00

30
Magiun din
fructe

,,PRoZoRoVSKi ,,SRL 50 kg

22,66 1,1з2.92 1з259,50

31 маzйrе uscata
glefuitё intreagё

,,ALIM TOTAL,,SRL 500 kg
11.1l 5,555.56 6000,00

13



з2 маzйrе чеrdе
cOnSerYata

,,BAGUETTE,,SRL 100 kg
15,58 1,558.00 |tBzo,ooзз crenvusti de

calitate
superioara

,,vILLA PRODOTTI,,
SRL

60Okg
,77,50

46,500.00 55800,00

18940,00

20265,00

22з,75

34

Моrсоч

,rлrJllvl lUlAL,,SRL 2000 kg

8,77 |7,5з7,04

з5
оrеz ,rгI\U4\,к(Jчýкl ,,SRL 700 kg

24,1з 16,887.50
зб O{et de mаsй

9%

,,гл\JZ\Jк(J ч БКI,,SRL 25litri
7,46 186.46

з7
оuй

Lrrýt(L

1 2000
2,20 26,400.00 з 1680,00

;

з8
раstё de rosii

,,jJлUUEl lE,,SRL 300 kg

200 kg

з 1,50 9,450.00
3! paste fёiпоаsе l ,,рRоZоRоVЪкaýRl-

l6,63 з,з25.00 з990,004( Pesrne{i

macinati
,,F'ranzelu{ao, S.A 100 kg

18,01 1 ,80l .86 l946,00
47 Pegte congelat ''

Нес"
,,telemar,, SRL 2000 kg

1000 kg

40,00 80,000.00 96000,00
42

Piept de gйiпй ,,Floгeni,,SRL
68,50 68,500.00 82200,00

107600,00

4з piine de faina de
griu

,rгrаllzсl[11аr, Б.А 8000 kg
12,446з 99,570.40

44

Piper negru
ЬоаЬе

,,PRoZoRovSKI,,SRL 2kg

249,96 499.92 599,90

45
Sаrе iodatЁ ,,PKOZOROVSKI ,,SRL З00 kg

7,87 2,з60.00 28з2,00

1 7055,00

4с
sfecla rosie

,rлI]llvl I U lALr'SRL 1500 kg

з00 ц

10,5з 15,79|.67
47

Smintinё 15%
,,Fabrica а. unt ГtБ*Ь
S.A

з8,85 l1,б55.00 12588,00
48 sucuri паБйг

in asortiment
,,BAGUETTE,, SRL

500litri 8,4з 4,215.00 5060,00
49 Ulei vegetal de

flоаrеа soarelui
tr,, БкL

1000 litri з6,5з з6,5з0.00 4з8з0,00
50 Uпt 72,5О/о ,,FаЬriса С" unt ГtЙЙ.

S.A
t000 kg

155,05 155,050.00 167450,00

51 Vеrdеа!Ё usсаtё ,,PRoZoRoVSKI ,,SRT 5kg 249,92 1,249,58 l499,50

|4



52

17,351 .85

28,1зз.з4

1 8740,00

Yarza ,,ALIM TOTAL.SгtL 2000 kg
8,68

5з

Zаhйr tos
,,rKUZOROVSKI ,,SRL l600 kg

17,58 зOз84,00

29480,00

21з70,00

54

рбiпе din faina
de secara

lzýtula, D.А 2000 kg

1з,6482 27,296.40

55

castraveti
proaspefi,produs
autohton

lvl IUtAL,, SRL 1000 kg 19,79

19,787.04

5(

Rosii proaspete ,
produs autohton

,,ALIM TOTAL,, SRL l000 kg |9"79

19,787.04 21з70,00

32055,00

57

Ardei dulci
proaspe}i,

produs autohton

ryr lUIAL,,SRL 1000 kg 19,79

29,680.56

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art.7l alin. _ lit

Аrgumепtаrе:

ruрчlчi de lчсrч репtru achizi(ii:
Dепчmirеа ореЙБчБr-

economic
Data transmiterii Mod alitatea оJТйsm i t"re

e-mail
Vllla Prodotti '' SRL
"Baguette" SRL

z+.Uo./,U2z
24.06.2022

'' Floreni" SRL e-mailL+,vo.zvlz
24.06.2022

е-mаil"F'abrica de unt Floresti'' SRL
II.. Prozorov"kil ;пl.-iБi e-mail

Z+.vo.zvzz
e-mailDL ,,бrooetchi,' SRL 24.06.2022

,,Franzeluta,, SA ,z4.06.2022
e-mail,, l'еlеmаr ..SRLffi z+.Uo.2U22
e-mail

24.06.2022
СС "Nivali-PюdýRr e-mail

24.06.2022
AvT LI IY гrrпл ср e-mail

Z+.vo.zUz2
e-mailV tocrls-lmnex-_ SR I 24.06.2022
e-mailл,rIIIl rO[aI'- ýt(L 24.06.2022 e-mail
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(lпfоrmаrеа operalorilor есо,поmiСi implica|i iп procedura de a,lribuire jg5:pre deciziile grupului clc';;;: !:,y;::H':!;l,;,o:;!"T;'M"d","pi,i,,;, ,;;;;;";Z,,b arl. 3] ot,t,g:iiiin,. tзl diп з iulie
1б. Теrmепчl de аqtерtаrе репtrч lncheierea сопtrасtчlчi:

lncazullncarevutoф
:i': т* Ti"a {9cat 

pygurile рr.чЙчъ i]'u.t. Zalin. (3) alLegii nr. iЗЙ;п 3 
j;il;;is

рrlчmd achizifiile publice

п б zile in cazul transmiterii соmчпiсйrii
рriп mijloace electronice qVsau Г;* о--"'

lncazulincarevaй
este еgаlё sau mai mare decnt рrчеЙI;"'-'prevёzute la art. 2 alin. (3) Ы i.Ji] 

"i. 
j 

3 1 din3 iulie 2015 privind acbizitiile 
";й;;; 

'"' П.16 zilе
рriп miiloace electronice ýi/r";Ъ;;'-"'"

Denumirea
орегаtоrului

есопоmiс

iпtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strдiп

l

I

Numirul
qi data

сопtгасtului/ асоrdului-саdru

l

Cod
сру

vаlоаrеа contractului Тегmеп
de

valabiIita
te al

сопtгасtч
lчi/асоrd

чIчi-
саdru

firй ТVА inclusiv ТvА

Il,, РrоzоrочiГ-
Lilian,,SRL

1иD_
1653246705з
74-|

мD---.--._--
l65з24670
5з74-2

05.07.2022
158000
00_6 238 855,30 25з 764,з з1.12.20

22" FLORENI,,
SRL J l58000

04.0.7.2022 i 00-6 141 840,00 170 200,00
зl,12.20
22

,,ALIM TOTAL,
SRL MD_

|65324670
5374-з

04.07.2022
1 58000
00_б

2з549з,30 261^522,50

з1.12.20
22

"FABRICA DE-
UNT FLORESTI,,
SRL

MD-
165з2467о
5з74-4

07,07,2022
1 58000
00-6

з 1 0607,00 з4l761,00
з1.12.20
22

,,BAGUETTE" -_
SRL IиD_

165з24670
5з74-5

04.07.2022
l58000
00_6

80 254,з4 9б 30з,50

з1,12.20
),,

,,FRANZELUT,\
,SA

MD-
165з24670
5374-6

04.07.2022
158000
00-6

128668,66 1з9026,00
з1,12.20

"VILLA
PRODOTTI,,
SRl.

MD_
l65з24670
5з74-7

lз.07.2022
158000
00-6 4б500,00 55800,00

зl,12,20
22

1б

prevederile TITLULUI Iv ciiti"ii.iiъ;;r;;'';;;:;"r:!;r:f;:;i,itiзfff;;,;?:!,"#:,y:,;
l7. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadгu lncheiat:



,,],l]LLi]vtAR
,,SR[,,

I\4D_

165з24670
5374-8

14.01,2022

15tl00
000-б 80 000,00 96 000,00

3|.|2.2
022

MD_
165324670
5з74-q

1з.07,2022
1 5800
000_6

9180,00 9900,00 3|.12.2
022

l8. Intbгrna{ia privind achizi{ii prrblice tluгаЬilе (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп

cazul iп care la 1lroce clurcl cle ctchizi;ie publicci au fosl aplicate criterii de durabilitate yi s-a iпсhеiаt
col1lracllcorltrucle perltrlt lot/lol,uri peпlrll cclre a,ufo,st aplicate critet,ii de durabilitate):

I'ritt prezetlla dara cle sааmd, gпtрul cle lucru dесhrd cd tеrmепul de ayteptare репtru iпclteierea
coпtrac:tttltti/coпtroctelor iпdicttle ofost raspecklt (ехсерtапd cazurile preycizttte de ort. 32 оliп. (3) al Legii пr.
1.]l tlitt 3 ittlie 20l5 priviпd aclliziliile publice ), precam si сri iп cctzul clepunerii coпtestaliilor si/sаu
recep|.itlпcirii ropoartelor de moпitorizare, асеilslеп aufosl excttltitlate;i soluliottate.

Рriп рrеz.епtч dare de sаilпui, grupul tlе luсru репtru пchixi|ii соtфrmй corectitltcliпea dеsfёцurdrii procedurii

uIui cle lucru pelrtrrr яclrizifii:

<J

(DA/NU)

Vltlоагtlir tle rrchizi{ie сu 'ГVА tlin ctrlrtгtrct/ contracte а
ltlluluiilotrrt,ilor рспtru cilre au lbst aplicate сгitеrii de
d tr гlrllilitltte (lci Ml)):

(iпdicayi sumа сu TVA)

Pre|ul cel mqi scdzut п

со,уlul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport саlitаtеlэrеtr п

Cel tпаi Ьuп raport calitale-cost п

|7

de uchir.ilia,.rilN реiltru care роurlй rйstrlutldere <:oпJtlrm 1lrevederilor legale

Аш {bst aplicate critcrii репtru achizilii publice durаЬilе (achizi{ii
vcrzi)?

Crrilrrl Сt]V al lotuluillotuгiloг репtгu саге аu f'ost aplicate criterii
dг tlшl,;rllilitlrte:

(]гitсrirri tle аtrilruiгс репtru lоtul/lоtuгiIе репtrш саrе аu l'ost
aplic:ttc criterii cle r]urabilitate:







DARE DE SI]AMA

de atribuire а contractttlui cle achiz,ilii prrblice

Nr. 03 _ diп 27.07,2022

l. I)ate сч privire la autoritatea сопtrасtапlй:

Dепчmirеа autoriti{ii соцЩаýЦц19 рriпlаrii

_Фй
l 00760

Localitate
IDNo
Adresa
Numйr de telefon

s.Р_чl!ш

аG2?ш
_qLа29)ý
_Цg{ф

С;iй;i
brrrlach

Numйr de fax
l1-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (пuпtе, preпLtllтe,

lеlеfоп, e-mail)

2. Date cu privire la рrосеdчrа dc atribuirc:

ltgg,]rl"дiiTl99li_
Bttrlacetli
ol00666'
;!ЪiiГ-.t,.зil цr"лфi
Ща:?i0-(il-].1] _ _

164_].iб

fi;],й]GГб79юхtit'

qI"dlp_Igцrl

ч.l_diд_&ф]!_lrgФц

-М I)- l (l57]7-1596487

i!_rL07aqa?_

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriьuirс: пu аu l'ost

(Se va соmрlеlа iп cazul iп care au.|bst .yolic,ilette clut,i./icclri)

Тпut rlrocedurii de аtrфФззI]Цзý sСцqýggГ.rЦ9
Nr: ___*
Luсrйri п

,--- *,-]-

Rcparalia dгuцlttl

Й"cedura de achizi{ie repetatb (duрi|!!цL
Трu' 

"Ьt.сtчlчi 
contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
Obiectul achizi(iei

Cod СРV
Е-р";.r* rn"ttrrrrtitemciului privind
alcgerea procedurii tlе atribuire (iп cctzul

aplicdrii altor proceduri deciit licitctlia

cleschisd)
Рrосеdчrа de аЙЬчirе (se va iпdic,a diп

cadrul portalului guvеrпаmепlаl

www"mtеп,dеr.gоv.mф

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
A"""t d"lnten{ie publicat in I}AP (duрd

caz)

дцБц"_.з!___
лЦс'QLgL

Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz) _-
Sursа de fiпапtаrе
Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) _ _

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепumirеа о tоrului есопоmiс

I)ata:
Lirrk-rrl:

п achizitii.nlcll



Expunerea succintй а solicitirii de

clarificare
llхrruпеrеа succint:i а rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAI'/alte mijloacclor dc
informare (dtlpit caz,

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi dcscltidcrc
а ofertelor prelungit (duрd caQ

4, Modificйri operate in documentalia de atribtlirc: ntl :ru fost

(Se va completa iп cazul iп care au.fosl орсrаlе пtodi,|icdl,i)

rt,"ti*trr,,r", ПГirаа ia;|; pL,bticdй] -

Ц ;,l *iT;;й,,ir',i; i l ; l*

5. Рiпй la termenul-Iimitй (tlata _16,0,7 ,2022 , оrа l0 : 0Q. ), аu tlellrrs оl'еrtа _3_

Nr. Denumirea operirtorului cconomic lDN()

l Voinkoff Grоuр SRL l 0 1 260j0O0бj2
) SRL LIAICUL 00jб l ()()02бtrt{

3 ООО Спераrrца SRL l\4Ц199rrq 007б l l UO.j)4

voisclii viсtоr

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi сlосumспtеlе tlc спIitiсаrс pi аfсrепtс DUAE prezentale

de сйtrе ореrаtоrii economici:

Dепumirе document
Denum irеп tlperattl rulrli 9сt1

SRL LIAICI-il. Voinkot.]"::i ()(Х) Сrlсра

.S|!J._\aixlcr
lfcrta
!!!,_Ц!!!!!U|Р_|(Se

Dосчmе
)а сопsmпа рriп:

ntele се constituie t

rэreze п |ttl, пеpt,е Zс пl

DUAE 7эrеzепlаl рrеZеп!аl _
рrеZепl{ll

Р_!:а_:9_!!!!|

1ll,c:c,ttlttl

|)га:епtцt
-1ri,i.:a; ii ,t ii, t

р!'а:!'!|!!!_ -
l!га:| пl(l!

1lt,t,:t,tl l tt l

-yiie:i,iitТ

Certificat de inregistrare а

iпtrерri ntleri i
рrеzепlс1l

certificat de аtriьuirе а

сопtчlчi Ьапсаr
рrеZепlсll рrа:а ltlctl

certificat de efectuare
sistematictr а plI(ii
impozitelor, contributiilor

prezeпtal 1ll,ezetllctl

Ultimul rароrt fiпапсiаr Drеzепlаl llrezetllttl
Oferta de рrе( prezeпlctl рrеzепl al,

Declara{ia privind conduita
etictr si е

соrчреrепеi m plicarea iп
nractici fraurluloase qi d

рrеZепl al 7lrezaпletl

prezeпtat prezenl ul

prczelllCll

рrеrеrйГ

Grаfiс de ехесчtаrе а

lucrйrilor FJ.3
prezeпlctl

Fоrmulаrч| informativ
despre оfеrtапt F3.7

рrеzепlаl

Declara(ia privind
obliga{iile contractuale
fatй de al(i benefieiari
F3.8

prezeпlctl рrсzеlllаl

Declara(ia privind lista

рriпсiраlеlоr luсriri
executate iп ultimul ап

de activitate F3.I0

рrеzепlсtl I'rаzапlсtl

поmiс
I

ill I l li,l l

l'1)l)S 
l

Asocialii/
administratorii

rllчrБйt,,tt _ _,

агаmilеа viсtоriа



Declara(ia privind
personalul de specialitate

qi/sau а exper{ilor
propus/propuqi репtrч

implementarea
сопtrасtului F3.12

рrеzепlсll рrеzeпlcll

i"r*"йl

рrаzепt чl

i,iirii|,itDeclara{ia privind
dоtйrilе specifice, utilajul
gi echipanlentul necesar

репtrч indeplinirea
corespunzitoare а

contractului F3. t l

рrеzепl 0l

Docu
Se vа сопsll1па рriп: |.

mentc de calificarc
r е ze 11 l а l, 11 е pr eZ а п l а l, пlt с t t r a,s; 1)|ц ll 9

Document 1

Docunrent n
Documentc de califica

Se vа сопsmпа рriп; рrеzепtсtl, ц!ц!эе1.

re
rtltll |1!!!!Ц,\'Р!!1Ф

Document 1 l___
Document n L

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеltlr 1lrezeпl(lle ,\е l,cl irlclic,ct iп t,tlп|Ьrпtitttlе ctt cct,ittIclc'
'сl.iй 

слосu'пlепlа{iа de atribuire $i Se 1,cl соrL\еmп(l рriп; prezetttot, lrcpre?,etll(ll, tru corespullde (ill

cazul сdпd с]осttп,tепtul ct.fost prezeпl(ll, clctr пtt c,tlt,c,sllttпclc,c,criпlaltlr clc t,ulifiс,urе))

* iп cazul utilizdrii licila{iei electrrlпice ,уа ча iпсliса prc!lll o./Urtei.littule

(Iп.fоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпсlеrеа ctl ссriп!сlе cle c,ctli.lic,ctt"a" ,yi "(|оrеsрuпсlсrаа сu

sp:ecфcatyiile lеhпiсе" , Se ча сопSепlп(l рriп; ,, +," iп ccrzttl c,rlre,sllttпclerii;i pl,ilt .,-" iп c,ct:ttl

пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea шпоr песlаritйli sач сопfirmаrса ttпоr tlatc ;lrivind соrсsрuпdсrеа olt,rtci

cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia cIc аtriьuirе (inclusiv.itlstificarea рrе{ului апоrпtаl t]r,

scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia solicitatti li.ezmatu l rispunsu lu i

7. Iпfоrmа{iа privinc| соrеsрuпсtеrса оfсrtсlоr сu ссriп{сlс solicitrrtc:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Preful
ofertei

(tЕrй ТVА)*

cantitatc
;i unitate

clc mйsurй

С'оrсsрuпdсrса
сu ccrintclc dc

c:rli|'icarc

Соrеsрuпdсrса
сu spccilica{iilc

tchnicc
c"*rr,in,l.
Ыrёiр'',,-,С.

.оr.-rрiйJ
corc'p;;ii.

Lot 1
lci соrсs ptttrclc

Voinkoff Group
SRL

28 1 000 lei orespttndc

SRL LIAICUL 289008 le соrеsрuпdс

ООО Сперанuа
SRL Mixtcons

312799,23 lc согеsрuпdе

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: пu апr fost

Dепumirеа operatorului есопоmiс Motivul

()рецqlglg 
! чL 99qц9 ц i с

ii/dcscalificirii



10. Moclalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtru fiecare lot п

.Iustificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ulcel mai scйzut п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de alribuire sltпl a1llic:ctte mai multe criterii de atribttire, ,хс,,

vor iпdica toate crileriile ie atribuire aplicale si tlепumirесt lolurilol, аfеrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica|i:

(Se va completa репtru loturile care ач .fosl alribtlile iп baza cri|eriilor: cel mаi Ьuп rар()rl

calitate-pretr sau cel mаi Ьuп raport calilate-ctlst)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se ча completa iп cazul tп care ofertele ач .|bsl reeyaluctte rераl(ll)

аtriЬчirе s-a decis:

дtriьuirеа contractului de achizilie publ iса/асоrd rt l ui -cad гu :

nitar l'rеtul totalDепчmirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

ссопоmiс

cantitatc
qi unitate
de mйsurй

l)rс!ul u

(l?irit 't

Lot 1 Voinkoff Group
SRL

tn2 2tt l000

\/д) (fПrй ТVА)

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Factorii de ечаIчаrе I Volnor.o clin ofertй Puncta.iul calculat
Total

Dепum rе Гасtоrul 1 Ропdеrеа

Г)епuпr rе factorul п Ропdеrеа
Dепumirеа ореrаtоrului ccotlonlic tl Total

Dепumirе factorul l Ponderea

Denumire factorul п Ропdеrеа

Motivul rеечаlчirii ofertelor
Modificйrile operate

14. iП urmа ехаmiпйri, cvaluirii ;i сопrраrйrii оfсrtеlоr tlcpuse iп саdrul proccclurii de

Рrеlчl li,trrl
(inclusiv

l5. Iпfоrmаrеа operatorilor economici сlеsрrе dcciziilc gгшрului clc luсru репtru achizi{ii:

f)аtа transmitcrii N4odalitate:r clc transmitcrc

28 1000 337200

Dепчmirеа operatorului
economic



LIAICUL SRI-

SRL SPERANTA SRL
Mixtcons

Voinkoff Grоuр SRL

2|.07.2022
21.07,2022

21.01.2022 рrirr telefon

(Iцfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi implicct7i iп рt,ос,асlurч cle atrihttire despre t]eciziile grtryului
'de"lucru 

репtiu achizilii se realizeazd iп соп.fоrmilаlе cl,! prarcclerilc art. 3] al Legii пr, ] 3l clitt -]

iulie 20l 5 priviпd achizi|iile publice)

lб. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrса сопtrасtчlui:

пч б zilc irr caztrl transmiterii comunicдrii
in nriiloace electronice qi/sau &цд

п l l zile itl cazul netransmiterii
conrunicёrii ргiп rnijloace electronice Ei/sar,r

lhx п
п t l zile in cazttl transmiterii соmuпiсiгii
lгiп Iniiloacc сlссtгоtriсе 5i/sau Гах п

п l(l zilc itl cazttl tlctгanstrlitcrtt

conltttlicitгii ргill rlrijloace clcctronice gi/sair

Гах гl

17. Contractul cle achizi{ie/acordul-caclru inchciat:

f)епumirеа
operatorului

economic

Numйrul
qi data

contractului/
acorclului-

саdrч

Cod СРV

Vаlо:rrсtt ctln1

fiirri Тvд

Voinkoff
Grоuр
SRL

28

2,7.0,7.2022 45200000-9 2ti l 000

(selecta|i tеrmепul de asteptare respectcll. (|alculctract lеrmепаlоr prevёtzute de I.egea пr, l3l clitt

з iulie 20t5 priviпd a'chizi1iile pihltce, inclusit,ct lеt,tllепаlоr c,lc 0$lcplare,.se e.fecluect:d ilt

coпformitate cu prevederile TrTiULUl Ш C|upilolttl I (Сulс:ulttrаа '!'еrmепului) al Codului (|iyil

al Republicii Moldova),

18. Informa{ia privind achizi{ii pubtice cturabile (achizi{ii чеrzi) (t,ubricct clald sc compleleuzci

doar iп саzuliп саrе la pricrduro cle achizilie plthlic(t cttt,fil,s! aplicatc criterii clc durabilitate ;i
s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасlе peпlrtt lol/lrllttri улепlпt c:are ttt.tJost aplic,ate critcrii cle

durabilitate):

дч fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice сlurаьiIе

(achizi{ii verzi)?

in cazul in саrе valoarea estinrati а

contractului este mai miсй decAt рrаgurilе
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131

din 3 iulie 20l5 privind achizi{iile publice

n cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а

contractului este еgаlй sau nrai пrаrе dесбt

pragurile prevёzute la аrt. 2 alin, (3) al Legii
пr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile

rrr ct rr lrr i 'Геrmеп dc
vrrlabilitate al

cont ractului/acord ul
ui-cadru

з|.|z,2022

lD,l/NU) _ _ntl_

telefon

ргilr telefon



vаlоаrеа de achizi{ie cu ТvА din contract/ сопtrасtе а

lotului/toturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/toturilor репtrtl саrе аu fost aplicatc

criterii de durabilitate:

criteriul de аtriьuirе pentru lotul/loturile репlru саrс atl

fost aplicate criterii de durabilitatc:

(iпtlicali sttпta cu I"VA)

['re|ul cel пlаi scйzttl ч

ctt,slul cel пшi scdzul о

Сеl mаi Ьuп raporl саlitаlе,рrеl г,

L'el mаi Ьuп raporl calilale,ctl,st гl

Pritt рrеz,епtп сlurе de sertntd, grttpttl de lt.tcru рапlrч пc,ltiz,ilii с,оп.|irmd corclctiluiittea rlesftlsurйrii

cle acttizi1ie,fopr pe,t'irlicare ylurlci rtispttпde rc с,tlп1Ьrm prcveclerilor legula ?п vigourc"

grupului dc luсru:

Lida
с/ф

, Рrеtшmе) l St, ttttuit ltra )

pritl рrеzепlа drtre cle seamti, gruрul cle ltrcru dасlпrй сй lеrmепul de asleplore рапlru iпсltеiеrап

сопlrасtttlui/сопtrп.сlеlоr iпdiciie i.fllst respeclol (е-rссрliiпtl cttz,uriIa prevйzJie cle orl, 32 пliп, (3) пl

Legii пr. tзl сliп з iutie 20I5 privittitпctliziiiita puhlice ), practttlt;i ctiitt cuz,ul depttttcriictlпlesluliilor

;i/iau recep{ioпdrii ropoarrelir с!е tltottilori?,пre, ilсепSlс0 uH.|ost exatltiпole ;i solu|illппle,



  

  
1 

 

DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 01 august 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 414 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate � Cererea ofertelor de prețuri  □ Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: n/a 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii �  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de realizare a sondajelor – suport pentru 
deciziile de politică macroprudențială 

Cod CPV 79320000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 
03.07.2015, art.57 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654751305862 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057982/ 
Data publicării: 09.06.2022 

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 

externe;  � Alte surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 217 500,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic                                         - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

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

- 

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

n/a 

 
5. Până la termenul-limită (data 23 iunie 2022, ora 11:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC MAGENTA CONSULTING SRL 1006600014707 Dumitru SLONOVSCHI 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SC MAGENTA CONSULTING SRL 

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

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar în MDL prezentat 
Certificat cu privire la situația contribuabilului prezentat 

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

prezentat 

Actul ce atestă dreptul de prestare a serviciilor ofertate nu se aplică 

Demonstrarea experienței operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit  

prezentat 

Calificarea profesională 
(CV-uri) 

prezentat 

Aspecte tehnice  
(Metodologie) 

prezentat 

Independența politică  
(Declarație privind lipsa oricărei forme de afiliere la 
partide, formațiuni și personalități politice) 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de realizare a 
sondajelor – suport 
pentru deciziile de 

SC MAGENTA 
CONSULTING 

SRL 
214 000,00 1 serv + + 
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politică 
macroprudențială 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

23.06.2022 
/ 

06.07.2022 

SC MAGENTA 
CONSULTING 

SRL 

1. Confirmare privind genul de 
activitate, dacă este supus 
licenţierii sau autorizării. 
2. Prezentarea dovezilor de 
veridicitate (raportul de pretestare 
a chestionarelor, raportul tehnic cu 
privire la etapele de realizare a 
sondajului, extrasul de apeluri 
efectuate în cadrul sondajului cu 
identificarea unui set de înscrieri 
selectate aleator de către 
autoritatea contractantă). 
3. În sensul demonstrării 
experienței aferentă obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit, s-a solicitat prezentarea 
copiile contractelor indicate în 
anexa nr.12 „Declarația privind 
lista principalelor prestări de 
servicii efectuate în ultimii 5 ani de 
activitate” copiile actelor de 
prestare a serviciilor, facturi, etc.  
4. Clarificare asupra ofertei 
tehnice și anume: a fost indicat că 
pentru sondajul cu populația 
generală, eșantionul va fi 
reprezentativ național pentru 
populația 18+ din regiunile urbane 
și rurale. 
Ținând cont de solicitarea Băncii 
Naționale a Moldovei, și anume 
că, în cadrul eșantionului 
gospodăriilor vor fi incluse familii 
diversificate cel puțin după 
criteriile de stare socială, venit, 
vârste, precum și regiuni 
geografice, este necesar de 
precizat dacă în cadrul 
eșantionului se va ține cont 
inclusiv de criteriile de stare 
socială, venit, vârste. 
Totodată, urmează a fi confirmat 
faptul că înainte de predarea 
datelor către Banca Națională a 

1. Ofertantul a confirmat că, 
conform legislației în vigoare 
activitatea M7320, „activități de 
studiere a pieței si de sondare a 
opiniei publice” - nu se supune 
licentierii. 
2. Ofertantul a comunicat că, vor fi 
prezentate livrabilele menționate 
mai sus și anume: 1. raportul de 
pretestare a chestionarelor, raportul 
tehnic cu privire la etapele de 
realizare a sondajului, extrasul de 
apeluri efectuate în cadrul 
sondajului cu identificarea unui set 
de înscrieri selectate aleator de 
către autoritatea contractantă; 2. 
baza de date dezagregată la nivel 
individual. 
3. Ofertantul a prezentat informația 
solicitată, demonstrându-și 
experiența aferentă obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit. 
 
4. Ofertantul a comunicat că după 
semnarea contractului, se 
pregătește un document de inițiere, 
unde se descrie detaliat 
metodologia. Eșantionul va fi 
reprezentativ național, 
respectiv, vârsta, sexul, limba 
vorbită, educația, locul de muncă, 
sunt factori care sunt incluși în 
analiză. Spre exemplu, pentru 
geografie, se divizează toate 
localitățile din MD în orașe, sate 
mari, medii și mici, și se selectează 
aleatoriu. Astfel, se oferă șansă 
egală pentru toți cetățenii să 
participe. 
Se va elabora un raport analitic cu 
vizualizare grafică și cu statistică 
descriptivă, unde se 
clarifică figurile. 
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Moldovei, acestea vor fi codate, 
stocate și sistematizate. 

Datele vor fi codate, stocate și 
sistematizate. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt Nu sunt 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: n/a 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot: Servicii de realizare a sondajelor – suport pentru deciziile de politică macroprudențială 

Servicii de realizare a 
sondajelor – suport 
pentru deciziile de 
politică 
macroprudențială 

SC MAGENTA 
CONSULTING 

SRL 
1 serviciu 214 000,00 214 000,00 256 800,00 

TOTAL, lei 214 000,00 256 800,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
Argumentare: Nu se aplică 
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15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC MAGENTA 
CONSULTING SRL 

13.07.2022 email și SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: n/a 
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. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

SC MAGENTA 
CONSULTING 

SRL 

Cu capital 
autohton 

21/152/2022-
COP din 

28.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
___29.07.2022) 

7932000
0-3 

214 000,00 256 800,00 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):n/a 

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

(NU) 
 

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

 (indicați suma cu TVA) 

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

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: 
 
Tatiana IVANICICHINA 
(semnat electronic)   



D A R E  D E  S E A M A
de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr, 1 1 /ocds-ЬЗvvdpI -M D -16564i 7378154 din 01 august 2022

1. Date cu privire la autori tatea contractantă:
Denumirea autorităţii  eon tractau te Preşedintele raionului Glodeni
Localitate oraşul Glodeni
1DNO 100760J009358
Adresa oraşul Glodeni, str.Suveranităţii, 2
Număr  de telefon 0 249 2328S, 23174
Număr de fax 0 249 2205H, 23174
E-mail oficial consilufifglodeni.md
Adresa de internet hitp://www.glotleni.md
Persoana de coutact(nwne, prenume, telefon, e- 
mail)

■

Onuţă Angola 
0 249 23288
seccconomgl ode ni/fi,та il.ru

2, Date eu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atr ibuire aplicate COP
Procedura de achiziţie repetată (după auz) Nr:~
Tipul obiectului contractului de 
a c hi zi ţ i e/a c o r d u Iui - c a d n  i

Lucruri

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie capitală a acoperişi 
Şcoala de Arte Glodeni., raionul Glodeni

Cod CPV 43260000-7
Expunerea niotividui/temciului privind alegerea 
procedurii de atr ibuire (în cazul aplicării ailor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

Nu se aplică

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

Nr: ocds-h3wdp 1- ЛID-16564173 78154
Link-ui: https:/ante nâ'er.gov. md/tenders/oeds-h. 
MD-165641 73"81547lab-controcl-notice 
Data publicării: 28.06.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii, md:

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

D a____ _ _______ _______
Link-ui către plănui de achiziţii publice publicat: 
http://giodeni.md/siles/default/Ules/vlan%20
de%20achi::itie%202022.pdf

Anunţ  de intenţie publicat în SAP (după caz) Nu
Link-ui:-

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Nu se aplică

Sursa de finanţare Surse externe
România. ( 'onsiliui Judeţean Prahova

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 599500.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea s ti cei aia a solicitări! de clarifica re
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

http://www.glotleni.md
http://giodeni.md/siles/default/Ules/vlan%20


4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul m care au fost operate modificări)
Rezu m atu 1 modificării o r 
Publicate în BAIValtcmijloacelbr de informare 

i (după caz)

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

5. Până la ţcrmenul-iiinită (dala 13.06.2022, ora 09:00), au depus oferta 4 ofertanţi:
Nr. Denumirea operatorului ecou o mic 1DNO Asociaţii/

administratorii
SRL “Stromacom” 1003602001580 Tonciuc Vladimir

SRL “ Piramidgriip" 1011605000411 Jardan Vasile
SRL „D.Gaf ion-Gmp” 1021600014069 Gafton Teodor

11 „Gamurcac Alexandru“ 1015602003394 Gamurcac Aiexand u

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de

Denumirea operatorului economic
Denumire document SRL.

"Slromaeoin'’
SRL “ Piramidgrup” SRL „D.Gafton- 

G mp”
Documentele ce constituie oferta

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat
Propunerea fi nane iară 
.4  .Al

prezentai prezentat prezentat
prezentatprezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consuma prin: prezentai, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat

11 „CiVimi 
Aiexand

p re/.Cili 
prezen 
nrc/.eo

•tac 
u

p rezon

at

r i

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

al

lin

Denumirea lotului

la Şcoala de Ar te  
Glodeni,  r a ionu l  

Glodeni

Denumirea
operatorului

economic

Preţul 
ofertei 

(tară TVA.)*

■.............
Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

SRL
'‘Stromacom“

376 479.19
1 proiect •

SRL
:‘Piratntdgrup’'

394 486,78
1 proiect +

SRL
„D.Gaiîon-
( î i tip"

399 624,06
i proiect

LI „Gamurcac 
Alexandru”

399 835,50
1 proiect

Corespund
ea c 

specific
(eh o

er 
u
a ti îl e
ice

"f-

A I



* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţii! <.\ 
tehnice", se va consemna prin: „ " in cazul corespunderii şi prin „ - în cazul necorespiindeni)

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) 
solicitat:

Data
solicitării
5.07.2022

5.07.2022

15.07.2022

15.07.2022

Operatorii! cc o n o n i i c

SRL ’‘S t rom aconr’

SRL, "Pirumidgnip”

S R L „ D. Gat'to n ■-G ru p' ’

[[ . .Garnureac Alexandru'

9. Ofertanţii rcspinşi/descaiificaţi:

Denumi rea o p e rato ru 1 u i economic
SRL ,,D.Gaftoiv-Grup'5

Informaţia solicitată

Justificarea preţului 
anormal de scăzut şi 
Certificatele ISO

s-a

ii I ni

Justificarea preţului 
anormal de scăzut şi 
documenteIe obI igatori i 
neprezentate la 
momentul depunerii 
ofertei

Justificarea preţului 
anormal de scăzut şi 
documentele obligatorii 
neprezentate la 
momentul depunerii 
ofertei
Justificarea preţului 
anormal de scăzut şi 
documentele obligatorii 
neprezentate la 
momentul depunerii 
ofertei

Rezonatul răspunsului operatei 
economie

- A justificat preţul anorma 
scăzut, în scris, cu detalii şi precizai 
pe care le consideră relevante du 
privire la ofertă, cu anexarea 
documentelor justificative, preoţim |şi 
garantarea lucrărilor respective.
- Nu dispun dc Certificate ISO
- A justificat preţul anorm 
scăzut, în scris, cu detalii şi precizări 
pe care ie consideră relevante 
privire la ofertă, cu anexarea 
documentelor justificative, prcduml şi 
garantarea lucrărilor respective.
- A prezentat documentele solicitat

Nu a prezentat justificarea preţui lui ( 
anormal de scăzut şi documentele 
solicitate

- A justificat preţul anorr 
scăzut, în scris, cu detalii şi prcilzari 
pe care le consideră relevante cu 
privire la ofertă, cu a îexjtrea 
documentelor justificative, precuiln si 
garantarea lucrărilor respectiv 

j - A prezentai documentele! sol citate

Motivul respipgeni /descalifieării _
Legea nr. 131/2015 Art.69, alin(6). punctul (a) şi (b) 
Nu a prezentat documentele solicitate de către 
a utori tatea co11 stracta n ta.

10. Modalitatea dc evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică 

î l .  Criteriul de atribuire aplicai:

ce! mai hun raport calitate-preţ;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire suni aplicate mai, multe criterii de atribuire, 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente.

voi



12. Informaţia privind factorii ele evaluare aplicaţi:

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

ne -

! Nr.d/o

A .
5.

Denumirea factorului de evaluare

Preţul
Formula de calcul ( P min_/ P ojeilci * 80%)
Termenul de execuţie
Formula de calcul (T soi. Min / T ofertei *5%)
Termenul de garanţie
Formula de calcul (T sol. Min. / T ofertei * 10%)
Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul (Da-5 p. Nu-O p.) 
Total

Ponderea0/»

80%

5%

3/0
OO'K

Factor i i  ele eva lua re Valoarea din ofer tă Punc ta ju l  calcul at
Preţul 80 376 479,19 lei 80%

Termenul de execuţie 5 30 zile
___________________

5%

Termenul de garanţie 10 10 ani 10%

Standarde de calitate (ISO) 5 Nu 0%
----—— ̂ — —■ -  • —  — ........."  %

Denumirea operatorului economic SRL uStrom acom ” Total :  95,0 i)%
Preţul 80 394 486,78 lei 76.35%

|
Termenul de execuţie 5

30 zile
5%

Termenul de garanţie 10 10 ani 10%
. ._ .

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5%
5 %Denumirea operatorului economic SRL  “Pirainidgrup ” Total :  96,3

Fac tor i i  de eva lua re Valoa rea  din ofer tă P unc ta ju l  calcu at
Preţul 180 399 835,50 lei 75.33%

1

Termenul de execuţie’ 5 35 zile 4,28%

Termenul de garanţie 10 10 ani 10%

Standarde de calitate (ISO)
__  . ___

5 Da 5%

Denumirea operatorului economic f i  „Ganmreac Alexandru” Total :  94,6 1%

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetai)

'Slotivnl reevaluării ofertelor 
Modificările operate

4



14. In urma examinsul evaluării şi comparări i  ofertelor depuse în cadrul procedurii  de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului j  Denumirea Cantitate Preţul unitar Preţui total Preţul flotai
i  operatorului si unitate (fără TVA) (fără TVA) (inclu siv

economie de • TVA • )
măsură

Lucrări dc reparaţie SRL 1 proiect 394 486,78 394 486.78 473 38 4 . 1 3
capitală a acoperişul ui “  Tiramidgrap”

ia Şcoala de . iile
Glodeni, raionul î

G! odeni

15. Anularea procedării  de achiziţie publică: Nu se aplica

In temeiul ari. 7 I alin. Iii 
Argumentare:

16. Informarea operatori lor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitjere
SRL “ Stromacom’’ 19.07.2022 RSAP şi e-mail
SRL “ Piramidgrup” 19.07.2022 RSA P şi e-mail
SRL „D.Gafton-C(rup" 19.07.2022 RSAP şi e-ivai!

11 ..Gamureac Alexandru’’ 19.07.2022 RSAP si e-mail

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

17. Termenul  dc aşteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la ari. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice

6 zile în cazul transmiterii comunicării pr 
mijloace electronice şi/sau fax:

□  1 1 zile în caz.ţil netransmilerii comunicări 
mijloace electronice şi/sau lax

in

i prin

în cazul în care valoarea estimată a contractului este □  11 zile în cazul transmiterii comunicării p •in
egală sau mai marc decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau lax. '
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind [] 16 zile în cazul netransmilerii comunicări i prin
achiziţiile publice mijloace electronice şi/sau lax:

(Selectaţi termenul ele aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. ISI din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conmrmiluie 
cu prevederile TITLULUI IU Capitolul ! (Calcularea Termenului) al Codului Civil a/ Republicii 
Moldova).

18. Contractul de achiziţie/acordiil-eadru încheiat:



întreprind 
eren:

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate

ai
con traci ulti 

i

/acord dini- 
cad ru

■
Denumirea

operatorului
economic

Cu capital
autohton.' 
Cu capital
iriixt/aspci

ere/
Cu capital 

Străin

Nu nt arul 
şi data 

contractului

/acordaUti-cadru

Cod
CPV

(arh TVA : inclusiv
TVA

SRL
“Piramidgrup ” Cu capital 

autohton

1 l/ocdş-
h.'U-dn i-\ll); : 0ГО8
1 o5C. 1 //."dl i 2022 
54

452600
00-7

394 486.78 173 384.13 3 !. 12.2027

19. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)(rubrica dată se completează doar  î|n 
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 criteriu, pentru achiziţii publice durabile
(achiziţii verzi)?

NU

Valoarea de achiziţie cu'TA'A din contract / contracte a 
iotului/lotttrilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (Iei MD):

(indicaţi suma cu TVA)

Codul CPV al idtuliii/loluitilor pentru darie au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/lolurile pentru care au fost 
aplicate criterii de du robi limfei

Preţul cel mai scăzut □
Costul ce! mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preţ:
Cel mai bun raport ca 1 itate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupai de lucru declară că termenul de aşteptare pentru 'includerea 
contractului/contracfelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art, 32 alin. (3) al Legii 
ar. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şţ/saa 
recepţionăm! rapoartelor u> monitorizare, a ceas teu 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 con form prevederilor legate în vigoare.



D A R E  D E S E A M Ă  
de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. 12/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414 din 01 august 2022

! . Date cu privire la a utoritatea contrartanfă:
Denumirea autorităţii contractante Prese dini ele. raionului (li ode ni
Localitate oraşul ( ilodeni
IDNO 100"6010093 58
Ad resa oraşul ( Ilodeni. sir.Suveranităţii. 2
Număr de telefon 0 2-12 23288. 23174
Număr de fax 0 249 22058. 23 l n4
E-mail oficial consilii a g/odeni.md
Adresa de internet hap: m nw glodcni.nid
Persoana de contactp/zz/v/e, prenume, telefon, e- Orutlă Angela
metil) 0 249 23288

sececonomglodeniui),mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziţie repetată (după cam

c o r
Cm-

Tiptil obiectului contractului de 
achiziţie/acord ului-cad ru

I mc rări

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţii a drumului 1,-22 
( "ntciulea-Duşmani-Limbenii 1 'cehi. 
(Ilodeni (tronsonul ( 'iuciuica inltnivclanij

Cod CPV 4523.3140-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cucul aplicării ador

A ii se aplică

proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: oct Îs-4:3 vtic in 1 - A//)• 105 "280645 414
portalul ui guvernamental www.mlender.gov.md) Link-til: hllps: nntetnler.gov. md lenders ocds 

A1D-I65 "2800)45414'ălah contracl-noltec
Dala publicării: 08.0".2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achizini.mil:
Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii Link-ni către plănui de achiziţii publice pubis
publice a autorităţii contractante hlli). piodeni.md sites default jiics pion' ■ io) 

dc"',2ihichizitic >d02<>2 ' pa!
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Nu

I.ink-nl:-
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire Nu se aplică
(după caz)
Sursa de finanţare Pot ului r iii ier. amu' 4022
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 ! CU) (Ui.................................. ..............

9 G o "  
raionul

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în căzui în care cm fo s t solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
De numi rea o pe r a to r u 1 u i eco n o m i c
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

\

http://www.mlender.gov.md


4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se r ,a completa în cazul în care au fost operate modificări)
R cz u ni a 1 u 1 ni od i fi că r i I o r
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz) -

Termen-Iimită de depunere şi deschidere a ...

ofertelor prelungit (după caz)

5. Până la termenui-limkă (dala 22.07.2022, ura 08:30), au depus oferta 1 ofertanţi:
Nr. Denumirea operatonilui eeonom ic 1DNO Asociaţii/

administratorii
SA "Drumuri Bălti" 1003602008028 Nicolae Teodorescu

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de ea IUI ca re şi aferente D l 1A F. prezentate de 
__ catrc operatorii cconomiei:

D e n u m i r c a o p e r a t o r u 1 u i ec (> n o m i e
D en u m i r e d o cu m e n t SA “Drumuri Bălti"

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

Propunerea tehnică prezentai
pre/enlal
prezentat

Propunerea financiară
DUAE

Documente dc calificare
Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nit corespunde

Cerere de participare prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denui ii rea lotului
Denumirea 

operatorului 
econom ic

Preţul ofertei
(Iară TVA A Cantitate 

şi unitate 
de măsură

Co respu ndere 
a eu cerinţele 
de calificare

i
Lucrări 
dnim uh  
Cincimi 

U nt ben ii 
Glodei 

d u d u le

de reparaţii a
ii 1,-229 (7-57 
ea-Duşntani- 
Vechi, raionul 

ii (tronsonul 
a iiitravdant)

SA
" Drumuri

Bălţi"
408 880.37

1 proiect

Corespunder
ea eu

specificaţii e 
tehnice

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul alertei finale
t Informaţia privind  " (  drespunderea cu cerinţele de caii licăre şi ( drespunderea cu speci/icaţnL 
tehnice", se va consemna prin: .. ■ " în căzui corespunderii a prin .. ■ ' in căzu! nccmz \pnnamuii



(S. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei eu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de xcă/iit) v a 
solicitat: Nu sunt

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată ; Rc/.matu! răspunsului operatorului
economic

9. O forţa aţii res p i n ş i/d eseu li ficaţi:

Den u m i rea o pe rado nil ui econo mic Motivul respingerii/desealiflcării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplica 

1 1. Criteriul de atribuire aplicai:

cel mai bun raport calitate-preţ;

(hi cazul în care în cadru! procedurii de atribuire suni aplicate mai multe criterii de atribuire, sl v a r  

indica toate criteriile de alrihuire aplicate si denumirea ioturilor a/erenle.

12. Informaţia privind factorii dc evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru ioturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cei mai bun raport calitate

Ponderea 'Nr.tl/c> Denumirea factoriiUii de evaluare

1. Preţul
Formula dc calcul ( P min / P ofertei * 80%)

80° o

2 Termenul dc execuţie
Formula de calcul (T sol. Min / T ofertei *5%)

5%

s J . Termenul de garanţie
Formula decalcul (T sol. Min. /T  ofertei *10%)

! 0%

\ 4. Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul 11 )a "> p. Nud) n t d U ,

I 5. Total U t !  '

Factori i de evaluare
..............................

Valoarea din ofertă Punctajul  calculat

Preţul 80 408 880.37 lei 80" ii

Termenul de execuţie 5 45 zile 177%

Termenul de garanţie 10 5 ani 10%

Standarde de calitate (ISO) 2> Da 5" o

| Denumirea operatorului economic SA „Drumuri Huiţi" Total: 97.78%

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

M otivu I reevalua rii_o fe r i e Io r __ j -
Modificările operate ._______ _____ | -



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

Atribuirea contractului de achiziţie puMică/acoixIuliii-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Ca n ti ta te 
şi unitate 

de măsură
laic rări de reparaţii a SA 1 proiect
drum  ului 1.-229 G--57 „Drumuri
Ci uciulea-S) usmani- Bălţi”

Preţul unitar
(fără TVA)

408 88(07

Preţul total 
(fără TVA)

408 880. .) /

Lim benii Vechi, 
raionul Glodeni
(tronson ui Cinci ui ea 
intravelant)

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu se aplică

In temeiul ari. 71 alin. Iii 
Argumentare:

Preţul total 
(inclusiv TV

400 656.4

M

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

Den u m i rea o pe r a to r u t u i eco n o m i c 
SA "Drumuri Bălti"

Data transmiterii
25.07.2022

Modalitate
RSA P si chiulii

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre d 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ari. 31 al Legii 
2015 privind achiziţiile publice)

17. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

cc idile grupul'ui {Ic 
nr. 131 din 3 iupe

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
In cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice

6 zile în cazul transmiterii coi 
mijloace electronice şi/sar 

! I 1 I zile în cazul netransmiter 
mijloace electronice şi/sau la\ ;
! i I 1 zile in cazul transmiterii c 
mijloace electronice şi/sau fax"
! ! 16 zile în cazul netransmiter 
mijloace electronice şi/sau lax;

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de 1 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efeclut 
cu prevederile TITLULUI IU Capitolul I (Calcularea 'Termenului) a! Codului 
Moldova).

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

a de transmitere

numeam prin 
'ax

i comunicării pnn

imun carii prin 

i comunicării pnn

egea nr. 131 din 3
ază |7/|? conformitate 
( ' ivii ‘ a i Republicii

1



Demi mi rea 
operatorului 

economic

SA „Drumuri
Bălti”

întreprind
crea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capita!
mixt/asoci

ere/
Cu capital 

străin

Cu
capital 
auto h to

Numărul 
şi data 

contractului

/aco rdului-cadru

I 2/pcds- 
b3wdj> I -.VI[)- 
16572806454 
14

01.08
a no 9

Cod
CPV

Valoarea

fără TVA

contractului

inclusiv
TVA

T e rm e n  de
valabilitate

a!
cont raci uiu 

i

/acordului-
cati ru

452351 I 408 880.37 490 656. 14

40-2

19. Informaţia privitul achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)(rubrica dată se contpletea/n doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contraclc pentru iot/loturi pentru care au lost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criteria pentru achiziţii publice durabile 
(achiziţii verzi)?
Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a
lotiilui/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (Ici MD):________ _____________ ______  __
Codul CPV al lotiilui/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

(indicaţi suma cu T\ 'Ai

de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost | Preţul cel mai seă/ţil 
aplicate criterii dc durabilitate: j Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preţ 
Cel mai bun raport calitţitc-cost .

Prin prezenta tiare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
cantractului/contriictelor indicate ti fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) aI Legii 
rtr. 131 din 3 iulie 2015 /n-ivind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor sixaa  
revepţionării rapoartelor de monitorizare, uceastett au fost examinate şi soluţionate.

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



model-tip

DARE DE SEAMA

de negociere firi publicare prealabili a unui anunf de participare
nr. 3 NFP din august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian2l12
Numlr de telefon 0227767r1

Numir de fax 022765421

E-mail oficial achizitiidetsbotanica(E gmail. com

Adresa de internet http : //detsbotanica. md/anunturi -de-parti cipare/

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)
Frunzi Inna

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fdrd publicare prealabild a unui anun{

de participarc

Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr: Achizitii.md lD 21057964
MTentler ID octls -b-1 r-r'r1.1r..!..:\:l ! )..1.$ I 6!:l.il-1..1...1..,i I

Nr. Achizitii.rnd ID 21053368
MTender ID
i.rcd l, !r,i r-t tltt !, i)t1 I ): I -(r:17-:li ! l:i 1.,1 1:+1 )

nr. Achizitii.rnd ID 21051039
lVITendcr ID
ocrJs-f,.irrdrrl -1.'11 )'l 6 i.l71l I'l().jl I l

Tipul obiectului contractului de achtziliel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucrlri n

Obiectul achizi{iei Elaborare a proiectului, vinzarea qi instalarea ascensorului exterior, pentru

persoane Ei copii cu nevoi speciale, la scoala nr. 3, str. Dante Aligheri, 11A,

sect. Botanica, mun. Chisinau

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea
motivului/temeiului
privind alegerea
procedurii de atribuire (tn
cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia
deschisd)

cdtre DETS Botanica de 3 ori pe platforma sIA RSAP a fost anuntat

concurs, la concursurile nu au fost depuse oferte.

Avdnd in vederea cd la concursurile anunlate nu au fost depuse oferte

grupul de lucru s-a decis sd recurg[ la procedurd reglementata de art.

56 al.l ) lit. a) al Legii nr. 13 I din 03.07 .2015 privind achiziliile publice

;i capitolul III art. 128 alin. (l) FICi nr.59!) din 12.08.2020 p!11,1-l-!1

blioc lblosin
plocccJurei dc negociero

Procedura de atribuire (s" va indica din cadrul
p o r t al ul ui guv e r name nt al vlt vv. nt t a n tl e r. g rtv. nt cl)

Nr: 3 NFP
Link-ul:
Data publicdrii

Platforma de achizi(ii publice utilizatE n achizitii.md; n e-licitatie.rnd; n yptender.rnd

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

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

nAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie nLicitalie
electronicd rCatalogelectronic

Sursa de finanlare nBuset de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; nSurse

externel nAlte surse: ilndicalil
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 700 000

1



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

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succintl a solicitdrii de clarificare
Modificdri operate in documentalia de atribuire:

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

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

findicayi sursa utilizatd;i data publicariiJ

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

findicali nurndrul de zileJ

PffnI la termenul-limiti (data 29.07.2022, ora L0:00), au fost depuse -1- 
oferte:

Denumirea oneratorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
SRL Aueustelift 1003600044662 Zavtur Alexei, Cara Viorica

Oferte intdrziate
Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentlrii Notificiri privind restituirea

ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 29.07.2022 ora 10:00

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de

lct

nformatia privind rezultatele negocierii:
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic
Pre{ul initial flrd

TVA
Pre{ul in urma negocierii

flri TVA
Elaborare a proiectultri, vinzarea Si

i n st al a rea a s ce n so ru lu i e xte r i or, pentru
persoane $i copii cu nevoi speciale, la
scoala nr. j, str. Dante Aligheri, I lA,

sect. Botlnica, mun. Chisinau

SRL Augustelift 698000 698000

cltre econom
Denumire document Denumirea operatoru lu i

economic
SRL Augustelift

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

Declaratie privind valabilitatea ofeftei prezentctl.

sararrtia pentru ofertd 1o/o prezentut

Propunerea financiard prezentat

Propunerea tehnicd
Deviz - oferta (deviz de cheltuieli) Sau

Formulare F4.l (descriere detaliati); F4.2 (descriere detaliatd)

prezentat

DUAE prezentat

Certificat privind lipsa sau existenta restanfelor la bugetul public nafional prezenlal

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

prezentat

Actul care atestd dreptul de a executa lucrlrile de reglare gi proiectare

ascensorului

prezentat

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

Certificat de conformitate de tip al ascensorului prezentat

Anexe 12 prezentat

Anexe l3 prezent0l

2



Anexe 14 prezentat

Anexe l5 prezenlal

Anexe l6 prezentat

Anexe l7 prezentat

Experien{a de prestare a serviciilor de proiectare de natur[ similara qi

volumul acestora.

prezentat

Certifi catul de atestare tehnico-profesional6 a proiectantului prezental

Garantia pentru lucrlri executate prezentat

(Inforrualia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,, + " tn cazul prezentdrii, ,, - " in cazul
neprezentiirii)
Constat[rilComentarii (dupd caz) :

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* ln cazul ililizdrii licitaliei eleclronice se va indica prelul oferteiJinale
(lnfornalia privind "Corespunderea ctr cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consenna prin: ,, + " tn cazul
corespttnderii ,si prin ,,-" tn cazttl necorespunderii)
Evaluarea tehnicd afost efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica Si $qfDETS Botanica.

Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele

Modalitatea de evaluare a ofeftelor:
Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Pentru toate loturile, inclusiv pentru fiecare lot separat
Alte limitari privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicafi]

.Iustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scizut u
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

loturilor aferente)

Informalia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calilcrte-prel
sau cel mai bun rqport calitate-cost)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate;i
unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot. I SRL Augustelift 698000 Conform
divizului

+ +

* ln cazulililizdrii licitaliei eleclronice se va indica

stabilite in doc de atribuire v iustificarea ui anormal de sclzut) s-a solicilat:
Data solicitlrii Operatorul economic Informafia solicitatE Rezumatul rlspunsului operatorului econom ic

Denumirea operatorului economic

Preful ofertei ftrr[
TVA/

Clasamentul ofertelor in urma a iclrii criteriilor de atribuire



Denumirea lotului Operatorul economic

desemnat cffqtigitor
Cantitatea Pie{ul

unitar flii
TVA

Pre{ul total
fir[ TVA

Pre{ul

total cu
TVA

Lot. I SRL Augustelift Conform
divizului

698000 698000 837600

+.In urma examinlri ;i evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea
contractului de achizi{ie publicl/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:
In temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
miiloace electronice e-mail

SRL Aueustelift 01.08.2022 i nfo. lift. rnd@gmai l.corn

prevederile art, 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 prit,ind achiziliile publice)

4. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractulniz in conformitate cu prevederile arl. 32,

al. 3 lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziliile publice.

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

5. Contractul de achizi(ie NFP:

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tnclteierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3) al Legii nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
monitofizare, aceaslea aufost examinate qi solulionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd coreclitudinea
achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizilii:

ura)

4

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

E 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice $i/sau fax r

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
priv ind achizi\irle pub I ice

n l1 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 dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 20i 5 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax r
A 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax r

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadrufirl TVA inclusiv TVA

SRL
AUGUSTELIFT

J

NFP
01.08,2022

45200000-
9

698000 837600
31.12.2022

Ion M



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contracflrlui de achizigii publice r]
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.5dinlatwst2022

Denumirea autoritltii contractante Primdria Novosiolovca
Localitate s. Novosiolovca rl Taraclia
IDNO 1007601007550
Adresa s. Novosiolovca r-l Taraclia str. Lenina- 25
NumIr de telefon 029434302
NumIr de fax 029434302
E-mail oficial primarianovosiolovca@ma1l.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Iacobceac Ecaterina

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de prefuri nlicitafie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:---
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Peuronr aBToAoporrr c. Ilonocqnonrca yJr.

IaraDr'nra
Cod CPV 45233140-2
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (seva indica din cadrul
portalului gwernamental
www.mtender.sov.md)

Nr:21059705
Link-ul : ocds-b3wdo 1 -MD- I 6 57 283 I 8 1 5 80

Data public Fni:08.07 .2022
Platforma de achizitii nublice utiltzatd n achizitii.md; n elicitatie.md; n yptender.md

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

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nlicitatie electronicd nCataloe electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat, oBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; aAlte surse: [Indicafi] uecrnufi
6rolxer

I



Valoarea estimatii Qei, fdrd TVA 411456.19 rcir

de atribuire:

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

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

ooeratorii economici:

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintil a solicitlrii de
clarificare
ExDunerea succintii a rlspunsului
Data transmiterii

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

flndicali sursa utilizatd;i data publicdrit]

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

[Indicayi nmndrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL DAGBILCOM 1009603000238 Pucal Anatoli
2 Voinkoff Group SRL 1012603000632 Voinschi Victor
a
J SRL LIAICUL 1003610002698 Tulus Dmitri
4 SUAKMASI SRL 1010611002318 Dimitroslo Olsa
t Drumuri-Comrat S.A. 100361 1010865 Tatar Nocolai
6 Demavend SRL 100361 l0l 1448 Constatntin Nicolaev

Denumire
document

Denumirea ooeratorului economic
SRL

DAGBILCOM
Voinkoff

Group
SRL

SRL
LIAICUL

SUAKMASI
SRL

Drumuri-
Comrat

Demavend
SRL

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

DUAE nou prezentat prezentat neprezentol prezentat prezentqt prezenlal

Devizele locale F3,
F5.F7

prezental prczentat prezenlal prezenlat prezental prezentat

Cerere de oarticioare prezentat prezentat prezentat prezentot prezentot neprezentat

Declarafie privind
valabilitatea ofertei

prezental prezenlat prezenlcrl prezenlal prezentdt neprezentat

Grafic de executare a

lucrdrilor
ptezentqt prezentat prezentqt prezentat prezental neprezentat



Declaralie privind
experienta similari

hvo aonfnl prezenlgt prezeHtGl Txezen 4t prezerclel nelxeze#rst

Declarative privind
lista principalelor
lucrdri executate in
r:ltimul an de
activitate

prezental prezentqt prezentat prezentat prezentat neprezentst

Certificat de

atestaree tehnico-
profesionalI a

dirigintelui de
santrer

prezentql prezenlal prezenlal prezenlal prezental neprezentat

Declara,tie privind
dotarile specific,
utilajul si
echipamentul
necesar pentru
indeplenirea
corespunzatoare a

contractului

prezentqt prezenlst prezentat prezenlal prezenldt neprezental

Declara{ie privind
personalul de

specialitate propus
pentru
implementarea
contractului

prezental prezenlQt prezent4t prezenlal prezentat neprezentat

Dovada inregisirdrii
persoanei juridice, in
conformitate cu
previderile legale din
fara in care
ofsrtantul este

stabilit

prezenfal prezenwl prezenkrl prezenlat prezeniat neprezenml

Certificat de

efecfuare sistematica
a platii impoxitelor,
enntrihrrtiilnr eliherat

de Inspectoratul
Fiscal

prezentat prezental prezentat prezental prezenlal neprezentqt

Ultimul raport
financiar vizat qi

inregistrat de
organele competente

prezenlal prezenlal prezentat prezenlat prezenlal neprezentat

Garanfia pentru
calitatea lucrSrilor
executate

prezentat prezentat prezentat prezentat Drezentat neprezentat

Certificat de
atrubuire a contului
bancar

prezental prezentat prezenlql prezenlat prezenlat neprezental



C cat de calitate
materiale de

ii

prezentat prezenlat prezentat prezentst prezentat neprezentat

ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
talia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cfirrd umentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cctlificare))

Denumirea
Iotului

I)enumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(ftr[

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Peuonr
aBTOAOpOfrr
c.
Hoeocqlrosra
y.n.Iarapuua

SRL
DAGBILCOM

373620,72 I T +

Voinkoff
Grouo SRL

383981,42 I -r +

SRL LIAICUL 386974^00 I T +

SUAKMASI
SRL

393025,97 I T +

Drumuri-
Co ar S-A

410009,74 I

Dmavend SRL 478527.74 I

*In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(nformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "C.orespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Data
solicit5rii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificirii
Demavend SRL He npelcraBnrw 3a[parnrrBaeMbre ]IoKvMer{Tbr

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicalt]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Preful cel mai scizut E
Costul cel mai sc5zut I

4



Cel mar bun raport calitate-pre1n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt oplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumireo loturilor aferente)

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

R e ev a lu ar ea ofertelo r :

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile onerate

Atribuirea contractului de achizigie publicl/acordului-cadru.

Anularea procedurii de achizilie public[:
In temeiul art.7l alin. (1) lit -d.
Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru actttziyi:

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

Denumire factorul I lPonderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Prelul unitar
(fIri TYA)

Preful total
(frr5 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Pepronr
aBTOAOpOTII

c.
Honocgronxa
y.n. farapnna

SRL
Dagbilcom

I 373620.12 373620.12 448344.14

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL DAGBILCOM 25.07.2022 e-mail
VoinkoffGroup SRL 25.07.2022 e-mniI
SRL LIAICUL 2s.o7.2022 e'mail
SUAKMASI SRL 2s.u7.2022 e-mnil
Drumuri-Comrat S.A. 25.n7.2022 e-mnil
Demavend SRL 2s.07.2022 e-mnil



Qnfarmarea operatorilor ecanamici implicali in procedura d,e atribuire despre d.eciziile grgpului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

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

prin miiloace electronice silsau fax n
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax n

In cazul ?n care valoarea estimatti a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizifiile publice

[ 11 zilein cazul transmiterii c-omunis*irii prin
mijloace electronice ;i/sau fax n
Z 16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

(Setectali termenuJ de asteptare respeclat- Calcularca termeneJor prevdztde. de l*egea w. 1j I diu 3 iulie
2015 privind achiziliilepublice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLLILW IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civit al Republiiii Moldova).

Denrnirea
operatorului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

nl
Cu

capital
mixt/aso

ciere/
Cu

capital
strlin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contracfului

Termen de
valabilitate al
confracfului/
acordului-

cadru
fri TVA inclusiv TVA

SRLDAGBILCOM 27
01.08.2022 45233140-2 373620,12 448344,14 3r.12.2022



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

Valoarea de achizifie cu TVA din contracV contracfe a
lotuluifloturilor penfru care au fost aplicate criterii de
durahilitate (lei MD)r

448344.14
(indicali suma caTVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru cane au fosf apricate criterii
de durabilitate: 4s233140-2

Criteriul de afribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost
apMe criferii "de durabilifate:

Prdul cel mai scdzut EI

Coshrl cel mai scizut I
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prez^enta date de seamd, grupul de lueru declafi cd termcnul de ugtepture .pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (ucqffind cazurile prevdrute de irt SZ ittn. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizigiile publice ), precum;i cd tn cuzul depunerii contestapiilor"Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate Ei solugionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conftrmd corectituclinea desfdsurdrii procedarii
te aehtrtgr'e,ffrptpentftr etrePttitrtft'rtqirtnttere eafifd'rm preveterttortegntetn rrigoiire.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi

(I{xrce, Pre*x



model-tip

DARE DE SEAMA

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedulii de atribuire !

Nr. 2 din 01.08..2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorit[tii contractante Primaria Cotiuienii Mari r-nul Soldanesti
Localitate s.Cotiuienii Mari
IDNCI 1 007601 003954
Adresa s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti
Numdr de telefon 027 2-7 4 - 4 0 I .27 2-7 4 - 402
Numflr de fax 0272-74-403
E-mail oficial pdmariacotir-ri eniimari@,smail. com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Dologan Nicolae 0685571 08

2, Date cu privire la procedul'a de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi rlicitatie deschisd.
rAltele: ilndicatil

Procedura de achizitie renetat[ (duod caz) Nr
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucrlri r

Obiectul achizi{iei Lucrari de pavare a trotuarei de pe strada centrala
s.Cotiuienii Mari

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalulai guvernamental

Ww\u.ulendg!,gp!-Ud)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656417553890 din
28.06.2022
LINK-
ul : https/achizitiil mdho/publice/ten der l2I0 59 13 6

Data oublic drri28 .0 6.2022
Platforma de achizitii publice utilizat[ r achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender'.md

Procedura a fost inclus[ in planul de
achizi{ii publice a autorit:{fii contractante

r Da rNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(fiipiL caz)

rAcord-cadrr,r rSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd rCatalos electronic



Sursa de finanfare rBuget de stat; lBuget CN@
nSurse externe; rAlte surse: [Indic)yiJBuget

Valoarea esrimati 0ri, fara ffie 413145 lei

3. Clarificiri privind clocumenta{ia cle atribuire:
(se va completa in cazur in care attfost soricitate ctari/icdri)

5. P6ni la termenul-lirnitd (clata 14.07.2022

Qata solicitlrii clarificnrilor
D e n u m i rea o p era to ru I ui e.o n om i c-

Expunerea succinti u .oliciti.ii de

Elpg4glgqlgggt4li o .i.pur,r,,l,ri
Data transmiterii

4. Modificiri operate in clocumentafia de atribuire:
(se va completa tn cazuLr in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAp/alte miltoaceloi de
informare (drrpd caz

[Indicayi sursa utilizatd ;i ain p"UtrrariiT

Termen-limit[ de dep,rne.*;i d.rchidrr. u
ofertelor prelungit (dupit caz)

flndicali nuntdrul de zileJ

^t'cr 
I+.lt /,ZU22, O alO au depus oferta 6 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului .c-ro-i. - IDNO Asocia{ii/
administratorii1.

) IUU+OU2UU9IJ66 Bitca Trrdo
t018600024334

J.
1 014600004998

4.
1 0 1 6606003300

J_r(L UOOam Uaz
Antvit Grup SRL

r00360600s612
6. 1022600007 192 Antoci Vitalie

Informafii privincl ofertele depuse si documentele cle calificare si aferente DUAE prezentate decltre operatorii econornici :

Denumine documenf
Denumirea operatorutt.ri e.onomi.

Antvit
Grup SRL

Documentele ce constituie 
"f..t,e ua consntna prin: prezentat, nepreJe@gt, nu corespttncle

Propunerea tehnicb. rezenlaT
Propunerea financiard

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare



Se va ConSmnA Drin: Drezentnt np mt f )
DUAE prezentat I prezentatlpr*"t^t prezentat I prezentat I prezentat

Capacitatea de
executare a cap acttatii
profisionale

pTYLYTLAL prezental prezenlat. prezental prezentat prezenlat

Capacitatea economica
si financiara

prezentat ptezental prezentat prezentat prezental Na
prezenlat

Capacitatea
profi sionala(exp erienta
similara)

prezentat prezental prezentat

prezentat

prezentat prezenlal prezentat

Capacitatea tehnica prezentat prezentat prezenlat prezentat prezenlat
Capacitatea

profisionala
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Eligibilitatea
ofertantului

ptezentat prezentat prezental prezental ptezentat Na
prezenlal

Cerere de particinare ptezentat prezentat Dfezental prezenlat prezentat prezentat
Declaratie privind
valabilitatea ofertelor

prezentat prezentat prezentat prezentat ptezental prezenlat

Graficul de executare a

lucrarilor
prezentat ptezentat I plezentat prezentat prezenlat I prezentat

Devizui de cheltuieli prezentat DIEZCNIAI prezenlat prezentat ptezentaL ptezentat
lnformatie generala I pr.r"ntat

despre ofertant I

prezentat prezenlal prezental prezentat prezentat

Informatii privind
subcontractantii

prezentat prezenlal prezentat prezental prezental pTezental

Avlzul prtvtnd
participarea la licitatie

publica de lucrari

prezenlat prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlal

Inforrnatie
privind asocierea

prezentat prezenlat prezenlal prezentat prezenlal prezental

Cerlificat privind
garantiea lucrarilor

prezentat prezental prezentat prezentat prezental Na
prezentat

Declaratie privind
confi rmarea identitatii
benefi ciarelor efectivi
sineincadlare acestor-a
in situatia condamnarii
pentru parliciparea 1a

activitati aie unei
organizatii sau grupari

criminale

prezentat prezentat prezenlat prezenlat prezenlal Na
ptezentat

(Info se va i n"formitate cu cerinlele dindocu ntat, n nu corespuncte (tn cazulcdnd inlelor re))

T
7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fErd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderoa
cu specifica{iile

tehniceLot I Qprator econom c1
Qperator econom cn

Lot n Operator econom c1
Operator economic n

* In cazul tililizarii licftafiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnforntcQia privind "Corespunclerea cu cerinlele cte^catificare" ;i "Corespunderea cu speci/icafiiletehnice " , se va consemna prin; ,, + " in cazrtr corurpurdrrii ;i prin ,, -,, tn cezLrr necorespunrierii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scrzutla solicitatl S-

10. Modalitatea de erzaluat,e a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate lotr_rrile I
Alte limitdri privind numdrul de ioturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe

11. Criteriul de atriburire aplicat:

Pretul cel mai sc[zut I
Costul cel mai scdzut I
Cel n-rai bun raport calitate-pref I
Cel rnai bun rapor-t calitate-cost I

atribtrite aceluiaEi ofertant: [IndicaTiJ

loturi:

(In canl tn care tn cadrul procedurii de atribuire sLtn[ aplicate mai multe criterii de cttribuire, se vot4,indica toate criteriile de atribttire aplicate ;i denuntirea lottu'itor aferente)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului i

operatorului economic i18.07.2022 r\ os ratl tserv-prim SltL Argumentarea ofertei
extrem de scazrrfe

A prezentat 19.07.2022
ora 10.48

18.07.2022 Vig House Argumentarea ofertei
extrem de scazrrfe

A prezentat 18.07.2022 ora
13.35

18.07.2022 Caves Gnup SRL Argumentarea ofertei
extrem de soazrrfe

Nu a prezentat

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Uloltyu I respi n gerii/d escalifi cI rii

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:



(Se vo completa pentru.
sau cel mai bu.n raport

loturile care aufost atribuite in
calitate-cost)

baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pret

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul in care ofertele aufost reettaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
ModificIrile o;rerate

14' In urma examiniri' evalurrii qi comparirii ofertelor depuse in caclrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie pubricd/acordului - cadr-u :

Anularea procedur:ii de achizifie publicd:

interneiul aft.71 alin. lit

Algumentare:

15. Informarea operatrorilor economici despre cleciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul 1 onderea
Denumire factorul n

Denumirea operatorului econonric n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n ondelea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mdsurl

Pre{ul unitar
(fdrn TVA)

Preful total
(fnrI TVA)

Preful total
(inclusiv

Lucrari de
pavare I
trotuarei de
pe strada
centrala
s.Cotiujenii
Mari

Nostalitserv-
Ptim SRL

269209.04 269209.04 3230s0.8s

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Nostalitselv-Prim SRL 23.07.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail.
fax. no.s'td etc/

VIG HAUSE 23.07.2022 e-mail
Caves Grup SRL 23.07.2022 e-mail
SRL An'ron Tlade 23.07.2022 e-mail
Codam Gaz SRL 23.07.2022 e-mail
Antvit Glup SRL 23.07.2022 e-mail



(lnformarect operalo.r.ilor econontici implicali tn proceclrtra dy atribttire clespre deciziile grttpului delucrtt penlru achizilii se realizectzd in ionformita're cu preveclerile crrt. 3t ai Legii nr, l3l clin 3 itilie2015 privind crchiziliile publice) 
J! qL L'EL' t't ' LJL Lttrt' r tkttt(

16. Termcnul de agtenrtare pentru inclreierea colrtractului:

(DA/NU)

(irtdicali sunta cu TVA)

(selectctri te c eneror previizute 13l din 3 iurie2015 privin a a;,teptcu.e, se efb onformitate quprettederile cLL rui) at Codurati c ticii Mordovcil.
17. Contractul cle :rchizifie/acorclul_caclru incheiat:

18" Informafia privinrl achizifii publice rlurabile
cazttl i, ir,ri l, prr,reclurcr tle achizi1ie ptblicd teazd doar tn

co,rract/conrrocte petltrLt lot/lottu^i pentLt care 's'-a incheiat

Criteriul de atribuire penrtru lotul/loturile
aplicate criterii de duralbjilitate:

Prelul cel. ntcti scdzut t_t

Costul cel mai scdzut r:

Cel mcti bun raport ccrlitate-prel t

o

ln cazul in care valoaLrea .rtirrrotu a corrtra.tul.ri
este mai micd decAt pr.agulile prev[zr.rte ]a art.2
aiin. (3) all,egii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Urin mijtoace ete qi/sau fax Ilrr \,cr.zLr.l ur ualc valoalea estlmata a contractului
este egald sau mai mzrre decdt pragurile
prevdzute la ar-t. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
Iqli. ?qqprivind achiziliiIe pubtice 3in mijloace electronice $i/sau fax I

Denrrlnirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixL/asociere/
Cu capital

striin

l{urrrir.ul
qi data

coutr:rctului/
acordului-caclru

Cod
CPV

Valoarea
contl'actului

Termen d,e vi
al

contractul ui/a
cadrr

fir[
TVA

incl usiv
TVA

I\U5 IALIISBRV-
PRIM SRL

trutohton Nr'.51
0r.08.2022 45200000-

269209.04 323050 85 31 12

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice clurabile (achizifii
velz:i)?

Valoalea de achizifie cu 'fVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au rbst apricate criterii cre
durabilitate (lei MD):

codul cllv al lotului/lot'rilol pentru care au fost :rplicnte criterii
cXe durabilitate:

pentru care au fost



Prin prezenta dare d1 seamd, grupul cle lucru cleclard cd termenul de aEteptare pentru fncheie
","r1,,lfjr?!::,:,,:::"J":"::!::*::{":!:esne1t1t (exceptilnct cazurite prevdzute il art. 32 atin. (3) at Legii131 din 3 iulie 2015 privinct achizipiile publice ), precam ;i cd tn cazul depunerii contestayiitorrecep(iondrii rapoartelor d.e monitorizare, acedstea aufost examinate ;i soluyionite,

Prin prezenta dare de senr,nd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmd corectituclinea desfdsurdrii
de acltizilie, fapt pentru cqte poartd rdspuncleie conform pievecle'rilor legule in vigoare.

Conducfltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)



DARE DE SВАМД

de atribuire а coпtractalui de achizi|ii publice l
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr. 4/СоР 0I.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date cu privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

3. СIаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificйri)
1

Dепumirеа autoritйtii contractante рrimбriа comunei ciorescu
Localitate Ciorescu

1007601010437
MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, ш. 17

Numir de telefon 0-22-45-68-72
Numйr de fax 0-22-45-6з-44
E-mail oficial primariaciore s cu@,gmai1. соm
Adresa de internet

BostanNatalia
0 697 82З 5 5, contabilitatea. ciorescu(E gmail. соm

@ pre|ari пLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdica!iJ

de atribuire aplicaTipul р

atб (dupii caz) Nr:
ui de achizi{iel Bunuri п Servicii п Lucrdri|

Lucrdri de repara|ie capitald tп IET пr. 220
" LICURICI " : Galeriile, Scйrile
45400000-1
Art. 57 pct. (1) diп Legea пr. 131/2015 priviпd
achizi|iile pablice

Nr: ocrls-D Swdp 1 -MD-I 6 5 4 7 63 l 1 1 9 9 9
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

мD_165476з 11 1999
Data public бrlt: l 3. 0 7. 2 0 2 2

ffitie.mcL п yptender.md:е utilizati
Data:09.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdp1 -MD-l6547 бЗ1 1 1999
пАсоrd-саdru |Sistem diпаmiс de achiziyie
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electronic
пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtегпе;

l,ЦП, sltrse; Вugеt Local
l 200 000,00 lei MD

IDNo
Adresa

Реrsоапа de contact (пumе, рrепuпlе, tеlеfоп,
e-mail)

Obiectul achizi{iei

Cod СРV
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
а7эliсdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t alului guv еrпапlепtаl

лулцлц, mt е п d е r. goy. m d\

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupii caz)

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duоd caz)
Sursa de fiпап{аrе

Yаlоаrеа estimatй IeL fаrd ТVд)



4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost operate mоdffiсdri)

5. Рiпi la termenul-limiti (data 30.06.2022, оrа 10:00)о аu depus оfеrtа _7 (ýapte)_ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

[Iпdica|i sLп,scl utili:arii ;i data publicdriiJ

х

operatorului есопоmrс Asociafii/
adrninistratorii

1 Master-Construct S.R.L. 10i9600004236 Teclenco ýtefan
1 Kedacons S.R.L. 1 01 8600005878 Dragutanu Ion
J. Еurоgаlех Prim S.R.L. 1 00860003 5294 ciocoi Dumitru
4. Stancom Construct S.R.L. 101 960001 3953 Stanila Ion
5. Еurоmопtаi CTI S.R.L. 1010600013444 Buruiana Daniel
6. Reniur cons S.R.L. 1 0086000 1 2730 Mezu Iurie
,7 Galicus S.R.L. 1010600032829 Casap Iurie

toruluiDепuпllrеа
stancom construct

S.R.L.
oferta

пu
со

Eurogalex Рrim
S.R.L.

Master-
Сопstruсt S.R.L.

,rKedaconS"
S.R.L.

prezeпtat prezeпtatPropunerea tehnicй prezeпtat prezeпtat
Рrорuпеrеа financiarб prezeпtat prezeпtat prezeпtatprezeпtat

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
х хGaran{ia pentru оfеrtй

(duрёt caz)
х х

prezeпtatРrорuпеrе tehnicб prezeпtat prezentat prezeпtat
prezeпtatРrорuпеrе financiarб prezeпtat prezeпtat prezeпtat

7эrеzепtаt 7эrеzепtаtDUAE prezeпtat prezeпtat
prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtatGrafic de executare а

luсrёrilоr

2

Data solicitйrii clarifi сйrilоr х
Denumirea operatorului economic х
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

х

ЕхDuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului х
Data transmiterii х

Rezumatul modific5rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)
Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor рrеluпgit (duрd caz)

Nr. IDNo

Dепurпirе document

DUAE,

Documente de calificare
Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пе1эrеzепtаt, пu corespuпde



Denumire document Galicus S.R.L.
lui

Rепiur cons S.R.L.
Denumirea

Euromontaj CTI
S.R.L.

Documentele constituieсе oferta
uп

хprezeпtat prezeпtatprezeпtatPropunerea tehnicй
хpl,e:elttctl prezentatprezeпtatPropunerea financiarй
хpl,e:elttctt prezeпtatprezentat

х хх \

хpl,ezelltctt prezeпtatprezeпtatРrорuпеrе tehnicй
prezeпtat хpreZelllatprezeпtatРrорuпеrе fiпапсiагё

рrеzепtаt хpreZelllcttprezeпtatDUAE
хprezeпtatрrеzепtаt preZelltcltGrafic de executare а

1ucririlor

rlп.fo1.1ltct|ict priviпd сlепumirеа dосutпепtеlоr prezeпtale Se уа iпdiса iп codorп,titate cu сеriп!еlе diп
(l()Cllltlelltcl{ia de atribuire qi se va сопSеmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, ltu соrеSрапdе (iп cazul

ctilttl tloc,ttlltelllul a.fost рrеzепlаt, dqr пu соrеsрuпdесеriпУеlоr de caliJicare))

7. Infornralia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea сu specфcaliile
tehпice" , se va сопsеmпа рriп: ,,l " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iи cazul песоrеsРuПdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrеlului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Denumirea
Iotului

Denumirea
ореrаtоrului

economrc

Pre{ul
ofertei

+(йrй тVА)
mаSurа

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Lucrdri de
repara|ie
capitald iп
IET пr. 220
"LICURICI":
Galeriile,
Sciirile

N{aster-Construct S.I{.L. ] 022 829,0] 1 unitate + +

Kedacons S,It.L. 733 335,85 1 unitate +

Eurogalex Рriпr S.R.L. 1 02б ]95,]3 1 unitate + +

stancom constrcut
S.R.L. 785 в03,00 1 unitate + +

Euromontaj CTI S.R.L. 907 556,30 1 unitate + +

Rепiur cons S.R.L. 1 I70 293,34 1 unitate + +

Galicus S,R.L. 1 129 443,97 1 unitate -г l

Justificarea pre{ului: oferta propusi de

compania Dvs constituie 61,11% din
valoarea lucrlrilor, сееа се este mai
pulin de В57о din valoarea lчсrйгilоr,
calculatй de autoritatea contractanta in
modul stabilit.
Тiпбпd cont do prvederile art. 70 al. (З)
din Legea RM nr. 13ll2015 privind
achiziliile publice, autoritatea

so1 ln detalii

Sumаfiпаld afos,t оЬliпutd са
urmаrе а stabilirii prelurilor la
resursele iпсlusе tп oferta, pre|ul
util aj ului ; i m ес aпismelor,
поrmаtiуеlоr cheltuielilor de regie,
Ьепфсiul de deyiz ;i cheltuielile de
traпsport а mаt erialelor.

Kedacons S.R.L.||.07.2022

J

х

(Se vа сопSепlпа оriп: Dt,e:atlr(lt.

DUAE
Garan}ia pentru ofert1
(dupii caz)

Documente de calificare
Se уа сопsеmпа рriп: prezeпlcll , llepl,ezeпtctl, пu соrеsрuпdе

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului
oneratorului есопоmiс



Redttceri coпsiderabile la о
mul,titudiпе de mаgаziпе, care
сrlmеrс ializeazd пlаtеriаlе de
coп,struc!ie ;i acestea asigttrii
liyrarea gratuitd а пlaterialelor.
Chehttielile de regie sttпl acoperite
diп alte sttrse, alte aclivitd|i.
Вепфсiul de deviz esle scdzlrt

fiiпdсd, iпtrерr iпdеrеа dеliпе пlа i
пulte gепuri de activitate.
Salariu aprobat peпtrtt, uпа h оrd,

репtrч пttпсitоr deset,vire Cl"| уа
coпstitui 16,38 lei,
Апеха пr.4

precizari prir iпd justiticarr-a pгetuJut

respcctil ,

Апеха пr. l

Reduceri la паgаziпеlе, саrе
сопеrсiаl izeazd materiale de

сопstruс|iе qi acestea asigttrЙ
livrarea gratuitй а пlaterialelor.
Ora de lucru, репtl,u salaria|i este

de 40,00 lei/h.
Вепеfiсilll de deyiz ;i Cheltuielile
de regie aJbst redus la 1%, diп
плоtiч cii se doreste са пlttпcitorii sd

fie апtrепаli itl ciпlpttl de lttcrtt
пlct,ell. iat, Ьеtlфсiilс cotltprtttici
sltпt ре рlапч.l 2.

Апеха пr. 5

Justilicarea prclului: оlЫtа propusa de

compalria Dvs constltuie 65,.18% din
чаlоаrса luсrагilоr. cccil се estc nlli
pulin de 85% din valoarea lucr5rilor,
calculati de autoritatea contractanta in
modul stabilit.
TinAnd cont dc pn,ederrlc art. 70 al. (3)

din Legca RM пr. l31/20l5 privind
achiziliile puhlice, аutоritаtеа
contractarrt5 solicita, in scris, dctalii 9i
preciziri privind justtfi carea pre{ului
respeotiv.
Апеха пr.2

11.07.2022 Stancom Constrcut S.R.L.

Justificarea pre{ului: oferta propusй de

compania Dvs constituie 75,63% din
valoarea luсririlоr, сееа се este mai
pu{in de 85Оlо din valoarea lucrёrilor,
calculatа de autoritatea contractanta lп
modul stabilit.
Тiпбпd cont de prvederile art. 70 al. (З)

din Legea RM nr. 13 1/2015 privind
achizitiile publice, autoritatea
contractant5 solicita, in scris, detalii gi

precizбri privind justificarea pre{ului
respectiv.
Апеха пr.3

Rёspunsul а fost prezentat, сu
intбrziere, 1а data de

|4.01.2022
Re duc er i pr фr еп|i al е l а
m q gaz iпеl е, с ar е соm er ci aliz е az d
materiale de coпstruclie si acestea
asigurd liyrareq gratuitd а
materiqlelor.
iпtrерriпdеrеа disрuпе de

есhiраmепtе ,utilaje si mесапizmе
proprii. Дsфl iп devize utilizdm
preluri care reflectd doar costul de

аm or t iz ar е al е chip аmепt elor,
combustibil si salariu per оrd, сееа
се duce la mic;orarea pre|urilor de
deviz.
Potriyit Дсоrdului de mоdфсаrе а
сопуепtiеi colectiye iп ramura
coпstructiilor репtru апii 2018-
2022 ( publicat iп Мопitоrul Oficial
al Republicii Moldova, пr.]9-25 diп
2 1.0 l. 2 02 2,iпсерiпd сu l 8, 02, 2 02 2
salariul tarifar репtru categoria 1

de calfficare iп ramura
coпstructiilor coпstituie 5 000,00 lei,
care сuрriпdе софсiепtul de
complexitate 1 ,3 репtru ramura
с опs tru cti il or, с al cul at е р епtru uп
program complet de luсru de 169
ore iп mediu ре luпа, E.a.m.d..
Апеха пr.6

I|.01.2022 Euromontaj CTI S.R.L.
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9. Ofertan{ii respinýi/descalifica{i:



Denumirea operatorului economic N{otil,ul respingerii/descalifi сйrii
Master-Construct S. R. L ЛДлýРi\S:

А fost prezentata оГеrlа cu рrе! mai mаrе decAt alli
participanli

Еurоgаlех Рrim S.R.L.
Euromontal CTI S.R.L.
Reniur cons S.R.L.
Galicus S.R.L.

Kedacons S.R.L. DESC'.ALIFIC,4T:
1. Devizul de cheltuieli propus este indeplinit

cu abateri qi contrarprevederilor СР L.01.01-
20|2 "Instruc{iunii privind intocmirea
dечйеlоr pentru lucrйrile de construc{ii-
montaj рriп metoda de rеsursе" ;i anume
аu fost incluse cheltuielile de regie comune
pentru toate tipurile de lucrйri
(reparafielconstruclie ;i montare) fapt prin
care а fost modificatё artificial oferta. Acesta
urma s5 includй la compartimentele
reparalielconstruclie cheltuielile de regie,
care se саlсulеаzй din cheltuielile directe, ре
cind 1а luсrйrilе de montare cheltuielile de
rеgiе se calculeazй din cheltuielile salariale.

2. Totodatй sunt devizul оfеrtа conline abateri
de la Caietul de Sarcini, qi anume:poziliile 6,
J4,|4T,202,269,328 in loc de сF53В а fost
inclus СF52В.

3. Materiale incluse in оfеrt6 sunt cu pre{uri
апоrmаl de scйzute.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

РепtruJiесаrе lot l (,r" singur lot)
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limit5ri privind num5rul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе|ul cel mai scdzut I
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

5



\raloarea din ofertй
Denumirea economic 1 Total

Denumire Гасtоrul 1

Denumirea eratorului economic п Total
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazu| ilt care оfёrlеlе aufosl reeyaluale l.epetat)

Motivul rеечаlчйrii ofertelo r
Modificйrile operate

14. in urmа examinЙri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de acЫzilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:

tn temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрului de luсru pentru achizi{ii:

Denurnirea
lotului

Cantitate ;i
unitate de
InaSura

Lucrdri de
reparalie
capitalii tп
IET пr. 220
"LICURICI":
Galeriile,
Scdrile

,ý.л.r. Stапсопt
coпstrcut 1 апitаtе 785 в03,00 785 в03,00 942 964,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Master-Construct S.R.L. I4.07.2022 Scrisoare de iпfоrmqrе
пr. 02/1-3В-468 diп lЗ.07.2022
[ М as t er-c о пs t r u с t 2 0 1 9 @,m ai l. r u|

Kedacons S.R.L. l4.07.2022 Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1-З8-4б8 diп lЗ.07.2022
[kе dac опs. m d@,gm ail. с оm I

Eurogalex Prim S.R.L. ] 1.07.2022 Scrisoare de ilфrпаrе
пr, 02/1-38-16В diп ] 3.07.2022
[еurояqlех(Фmаil.rul

Stancom Constrcut S.R.L. ] 4.07.2022 Scrisoare de iпformare
пr. 02/1-З8-4б8 diп 13.07.2022

[iопst апil а9 9 3 @дmаil. с оm|'
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Factorii de ечаlчаrе Punctajul calculat

Denumire fасtоru1 n lропdеrеа

IPonderea

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul unitar
(tйrй ТYА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)



Euromontaj CTI S.R.L. 11.07.2022 Scrisoare de iпfоrmаrе
пr, 02/1-38-1б8 diп ] 3.07.2022

[ е u r о m опt а j 0 l @mаi l. ru|

Reniur cons S,R.L. ] 1.07.2022 Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1 -3В-168 diп ] 3,07.2022

Irеп iu r@mail. rttI

Galicus S.R.L 14.07.2022 Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/l -38-468 diп I З.07.2022

[яа l icu s 2 0 l 0@,gm а i l. с опl I

(Iпfоl,mаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп рrосеdurа de atribuire despre deciziile grupului de

lttct,tt репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cll prel,ederile art. Зl al Legii пr. ]31 diп 3 iilie
2 0 1 5 pl,iviпd achiziliile publice)

16. Теrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevazute la art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din З iulie 2015
privind achiziliile publice

| О zttu tп cazul traпsmiterii соmuпiсdrii рriп
mijloace еlесtrопiсе qi/sau fax п
п 11 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice ;i/sau fax п

iп cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egala sau mai mаrе decat рrаgurilе
prev6zute la art.2 а|tп. (З) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
J Iб zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

(Selectali tеrmепul de a;teptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

VаIоаrеа с

cadru

Stапсоm
сопstrсut
,s.д.a.

1 0l 9600013953

75 0|.08,2022 45400000_ l 7в5 вOз,00 942 964,00 з|.|2.2022

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

(DA/NU)

саrе fost criterii de (iпdicali sumа сu TVA)

Pre|ul cel mai scйzut з

7

=_--=_l

Cod СРV
fйrй.ТУА

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

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

Criteriul de atribuire репtru lоtulЛоturilе pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:



t

lcostul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

Prin рrех,епtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа tпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile preydzute de art. 32 аIiп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 ialie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum qi сd iп cazul depunerii coпtesta{iilor Ei/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lасrш репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd riispuпdere сопfоrm prevederilor tegale tп vigoпre.

Conducitorul grupului de luсru репtru achizi{ii:

о3епЫ,zr'е nlnor.,*
(Nu*u, Рrепumе)

8
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.     80 / 22   din       01.08.2022. 
 

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

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

vitalie.rohac@army.md  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) da 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Combustibil solid (cărbune, lemne de foc-specii tari), 
conform necesităţilor Armatei Naţionale 

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

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1655378758461 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655378758461?tab=contract-notice 
Data publicării: 16.06.2022 

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

BAP nr. 13 din 18.02.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2511111,11 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

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

- 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 10:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

 
Nr. 

Denumirea operatorilor  
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

1. SRL „Tincomerț Invest” 1021600008549 Alexandru Bondarenco 
 
 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „Tincomerț Invest” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) prezentat 
Specificații de preţ (anexa nr. 23) prezentat 
DUAE prezentat 
Garanţia pentru ofertă 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 

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

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standard 
relevante pentru lotul nr.1 

prezentat 

* Oferta se află în aşteptare. 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Nr. 
ord. Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul ofertei  
(fără TVA)* Unitate de 

măsură Cantitate 

Corespun
derea cu 
cerinţele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificaţii
le tehnice 

1. 
Cărbune cu flacără 

lungă (marca 
DO 25-50 mm) 

SRL 
„Tincomerț 

Invest” 
2263332,40 tonă 280 + + 

2. Lemne de foc – 
specii tari - - metru 

ster 600   
  

Constatări/Comentarii:  
- Pentru lotul nr.1 Cărbune cu flacără lungă (marca DO 25-50 mm), unica ofertă a fost depusă de 

către operatorul economic SRL „Tincomert Invest”, oferta acestuia corespunde cerințelor 
solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat. 

- Pentru lotul nr. 2 nu a fost depusă nici o ofertă, se propune achiziţionarea lotului dat în cadrul 
altei proceduri de achiziţie în repetare. 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

18.07.2022 SRL „Tincomerț Invest” Documente justificative a prezentat informația solicitată 
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot                     
11.  Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                
12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13.  Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Preţul unitar  
(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

Cărbune cu flacără 
lungă (marca 

DO 25-50 mm) 

SRL „Tincomerț 
Invest” 

tonă 280 8083,33 2263332,40 2716000,00 

 
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Tincomerț Invest” 28.07.2022 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 

1 SRL „Tincomerț 
Invest” 

Cu capital 
autohton 14/582 01.08.2022 09100000-0 2263332,40 2716000,00 30.12.2022 
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii 
contestaţiilor şi/sau recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi 
soluţionate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md


DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice \i
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.4 din 0I august2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primlria comunei Videni
Localitate satul Vddeni
IDNO 1007601001 1 12
Adresa satul V[deni, raionul Soroca, Republica Moldova, MD-

3047
Numflr de telefon 02304932s
Num[r de fax 023049325
E-mail oficial primvadeni, sor(dmai1.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Dobrovolschi Iurie, 023049238,
primvadeni, sor@,mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate r/Cererea ofertelor de preluri nlicitatie deschisl
rAltele: flndicattl

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

Bunuri r Servicii r Lucrdri r/

Obiectul achiziliei Lucrf,ri de construcfii drum din beton qi reparalii
curente (varranla albd) a drumurilor

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdl licita tta deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalulu i guvelnam ental www. nttender. gov. md)

Nr:20044351
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD-l 655884238854
Data pub lic6r ii:22,0 6.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd r/ achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

D-nno'|"-- o f^.+ i-^l'..X t- -l--,,1 ,I^ -^L:-:+::
r Da r/Nu

14 ru lrr4uur u! 4wlrrzrlrl

publice a autoritdlii contractante
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:

Anun! de intenlie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici 9i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie rlicitatie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanlare r/Buget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rsurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei, fdra TVAL 496830

3. Clarificlri privind documentalia de atribuire:

Data solicitlrii clarifi cirilor



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

[Indicalt sursa utilizatd gi data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere 9i deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicalt numdrul de zileJ

Pflni la termenul-limiti (data 06 iulie 2022, oral0:00), au depus oferta 5 (Cinci) ofertanti:

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic
SRL
Izvorul
din piatrd

SRL
Magistrala
-Nord

SRL
Damser
Grup

SRL
Drumnord-
Construct

SRL
Magistrala
Nistru

Documentele ce constituie ofe ta
Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garanlia pentru ofert[
(dupd caz)

prezentat

Documente de calificare
Informalii generale
despre ofertant

prezenmt

Declarafie privind
valabilitatea ofertei

prezemat

Grafic de executare a
lucrdrilor

prezentat

Declaratie privind
experienta similard

prezentat

Declara{ie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an

prezenml

Declarafie privind
dot6rile specifice, utilaiul

prezental

Declaralie privind
personalul de specialitate

prezemat

Lista subcontractorilor prezental
Informalii privind
asocierea

prezenrut

Avizul Agenliei pentru prezentat

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialiil
administratorii

1. SRL Izvorul din piatrd 1015609001285 Cheptene Alexandru
t SRL Magistrala-Nord 101 1607000998 Railean Ion
3. SRL Damser Grup l 0 1 860700028s Zabulica Sershei
4. SRL Drumnord-Construct l 014602001 061 Verhovetchii Ion

SRL Magistrala Nistru r 00360700003 8 Moldovan Mircea



Supraveghere Tehnicd
Cer.tifi cat de efectuare
sistematicd a pl[{ii
impozitelor

prezewat

Ultimul raport financiar prezentat
Certificat de atestare
tehnico-profesional[ a
dirigintelui de santier

prezenmt

Certificat/Decizie de
inregistrare a
intreprinderii

prezenmt

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operator:ului

economic

Prelul ofertei
(ftr6 TVA)*

Cantitate 9i
unitate de
miisrrri

Corespunderea
cu cerinlele de

cali{icare

Corespunderea
cu specifica,fiile

tehniceLot I SRL Izvorul din
piatrd,

429942,49 I lucrdri + +

SRL Magistrala-
Nord

430000,00 1 lucrdri + +

SRL Damser Grup 430515.85 I lucrdri + f
SRL Drumnord-
Construct

435000,00 I lucrdri T +

SRL Magistrala
Nistru

496600,64 I lucrdri + +

8' Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelutui anormal desclzut) s-a solicitat:

t3.07.2022 SRL Izvorul din piatrd Clarificiri: privind
experienfa lucrlri cu
betonul, personal de
specialitate, tehnica
din dotare pentru
Iucrtrri in spafii
inguste

Lucrlri construc{ie drum din
beton in s. Ivanceao tipala;
personalul are calificarea
necesari, posibilitate de
construit drum in spafii inguste

Ofertanlii respingi/d escalifi cati :

Denumirea oneratorului econnm Motivu l respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numtuul de loturi care bot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicafiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut {

9.



Costul cel mai scf,zut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

12, Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modifictrrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrI TVA)

Prelul total
(fhrn TVA)

Pre$ul total
(inclusiv TVA)

Lucrlri de
construc{ii
drum din
beton gi

repara{ii
curente
(varianta
albl) 

^drumurilor

S.R.L. Izvorul
din piatrl

Lucrlri - I 429942,48 429942,48 51s930.98

15. Informarea operatorilor econoinici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Izvorul din piatrl 19.07.2022 e-mail
SRL Maeistrala-Nord 19.07.2022 e-mail
SRL Damser Grup 19.07.2022 e-mail
SRL Drumnord-Construct 19.07.2022 e-mail
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SRL Maeistrala Nistru 19.07.2022 e-mail

(lnformareq operatorilor economici implica.fi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizifii se realizeazd in conformitate cu prevederile (trt. 31 al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achizifiile publice)

18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) (ruhrica tlatd se c6mpleteazd dour
in cazul in care la procedura de achizilte publicit aufost aplicate criterii de durabilitate gi ,s-a lncheiou
contract/contr(rcte pentru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

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

^,1 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

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

n 11 zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin
miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
milloace electronice si/sau fax I

17. Contractuldeachizitie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autOhton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strlin

Numirul
9i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

flrl
TVA

inclusiv
TVA

S.R.L.IZVORUL
DIN PIATRA

26
28.07.2022 45233142-6 429942,48 515930,98 30.12.2022

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

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

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

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

Prelul cel mai scdzul n

Costul cel mai scdzut r-s

Cel mai bun raport calitate-pre1 a



Cel mai bun raport calitate-cost n

Ptin ptezenta date d3 syytd, grupul de lucru declard cd termenul de ageptore penffu incheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptftnd cazurile prevdzute di art. 32 alin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziPile pubtice 1, irecum fi cd ti cazul depunerii contestafiilor fi/sautecepfiondrii rapoattelor de monitorizare, ilceastea aufost examinate $ sotufioiate,

Prin prezento dare de seamd, gtupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizilie,fapt penttu care poartd rdspundere conform pievedirilor legale ln vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Dobrovolschi Veaceslav
(Nume, Prenume)































model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizifii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаге а procedurii de atribuire

Nr. 2 diп22.072022
сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

tr

trl

1. Datt

2, Dtrtt

t_-,_
] Tclrпici gi ll_ ;t,

I l,!!рц:!!r)
Stt l,slt de I..i :l,Str l,slr de I.

|_V_rrlоаrел t

3. Ctrrl ]tj::riri privind documentlt|ia de atribuire:
(Se va ctlt,ll It"a ill cazul tп care auJb.st solicitate clarificdri)

tr (oritЙ{ii contractan te З820, Moldova, UTA GЁgёuzia, rJ Comrat
s.Dezghingea
с. Дезгиrrжа ул. Ленин сад Колосок
1007601004294
АТО Гага)rзия с. Дезмнжа чл. Ленина, l53

le Гоп 0298 63-1-87
0298 бз-2-зб
prim ariyadezghingea(@mail.ru

t гrtеt
:clttttct(пutпe , plellLlltltl, lеlеfоп, е- Василий Капсамун

c.r privire la рrосеdurа tle аtriЬчirе:

,,ii de atribuire aplic:lte псегеrеа ofertelor de рrе{uri пLiciиlie deschisй

ctrlizi{ie repetatй (dttрй caz, Nr
ie:tului сопtг:lсlului de
ultti-саdrч

Вuпuri Щ Servicii п Lчсrйri J

lcl Produse alirnentare ianuarie - iunie 2022 а
15800000 - 6

ltivului/temeiului privind аlеgегеа
lrtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
licita7ia deschisd)
аlrilruiге (se va iпсliс,а сliп cadrul

, l, l l l l L, l l l о l wyyw. l t t l е t ]з_|,, t.. к t l r. m d )

М Ocds-d3wdp 1 -MD- 1 656500З04569
Link-ul: 21059190
Рg]ЦjцЦЦ94!Ц : 29. 06.2 022

clt izi{ii publice utiliz,:r1 :'r Ш acЦizitii.md; п e-licitatie.md; п yptenderrnd

st incIusi in planul de rrchizitii
,itir{ii contractante Link-ul сёtrе planul de achizitii publice publicat

lic publicat iп I]AP (lчрй caz,

ulllente specifice de atr,ibuire

Data:
Link-ul:
пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie пLicitalie
electronicd пСаtаlоg electronic

.а l,e Buget de stat; пВчgеt CNAM; пBuget СNАЦ
пSursе ехtеrпе; пАltе surse [Iпdica|iJ

аLл (lel, Jara 1 llA)



4. Mt.c.

(Se va corl 1

5. Pii:r,

гi. сlаrifiсйrilоr

.r. сiпtй а solicitirii de cllrrificare
rrt,cintй а rйs

il'iciri ореrаtе in documenta{ia de аtriьчirе:

lela iп cazul tп care qufost operate mоdфсdri)

, ,1Iicrjrilor
.i \i'/altemijloacelor de i rlfоrmаrе

:i. d" d.punere Ei deschic]ere а
1llngit (duрd caz)

I :t termenuI-Iimiti (data 20_, оrа :__J, au depus oferta _3_ ofertan{i:
u :ltirea ореrаtоrului есопоmiс IDNo Asocia(ii/

administratorii
nter'I'RANS 1 00361 00002 1 4 Ivan Patloia
\А LUX SRL 1002600003240 curdova Lidia
alt-Prod> SRL 10066000101 12 моrшi viсtоr

б. Iпl'э ,rl;а(ii privind ofertele depuse 9i documentele de саliГtсаrе 9i аfеrепtе DUдЕ prezentate de
cli l i - t. pcгatorii economici:

Dепumirеа rаtоruIчi economic

I)tlcumentele се constituie oferta
уа collsmlla рrlп: пtаt, пu core

Documente de calificare
Se уа cotlstll;tct lп; рrеzепlаt, zelltat, пu

(Itфrmсt1 t ,l, il,iпсl dепumirеа dосutпепtеlоr рrеzепtаtе se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе сч сеriп|еlе diп
е,lосttmеilttl о :Jc alribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (tп cazul
t,(iilcl doutil al"lttl afost prezeпtal, dclr лш соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

privind соrеsрuпtlеrеir ofertelor cu сеriп{еIе solicitate:

Denumirea
operatorului

economic
Орегаtоr economic l

есопоmlс I]

economic l
econotnic tl

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

[Iпdica1i пumdrul de zile]

SA IUGiIrter
TRANS

SLAVENA LUX
SRL

СС KNivali-
Prod> SRL

Propunerea irП,ri.а

Document i

Docrtment rl

Рrе(чI ofertei
(йrё ТVА)*

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

* itl caztl lt il 'zdrii licitaliei еlесtrопiсе se ча iпdiса pre|ul ofertei Jiпаlе

есопоmlс

2

СС ,<].]

Ореrаtоr economic
n



(hфrmа!iсt .llt,iyiпd "Corespuпderect сu сеriп!еIе de calfficare" si "Corespllпderea cu specфca|iile
lеhпiсе ", .,,е 1,11 сопSеmпа рriп: ,,l" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеqрuпiеrii)

8. peltl r,tt elucidarea uпоr neclal,itй{i sau сопfirmаrеа цпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
ceI,i:-tl le stabilite iп documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea prefului апоrmаI de scizut) s-
а s.t._c,tat:

Ореrаtоrчl econolnic Informa(ia solicitati

9. Ol' l .l1.11ii respinqi/descalifica[i:

о 1ler:rtorului ecolloltric

10. Moclalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

I)епtru fiесагс lot п
I)entru mai .lrulte loturi cumulate п
Репtru tоаге lotrrTile *
Alte limitir ргiчiпd пumёrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtшrt: [Iпdica|iJ

Justificart,:r ir ciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritэriчl de аtriЬчirе aplicat:

Pretul cel rnai scazut+
costul cel nrai sсёzut tr
Cel mai btlt гltроrt calitate-pre} п
Cel mai bill I,1tport calitate-cost tr

(iп cazul iп cctre iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se yor
iпdiса toale ct,ileriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Iпl'э.,ri,а{iа privind factorii dc ечаIчаrе aplica{i:

(se va со ], li|ct репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel
pre| sau cel lltqi Ьuп raport calitate-cost)

Ьuп raport calitate-

.iactorii de ечаluаrе
Dепumirеа operatorului

Denumire
Dепuпriге

Denumirea operatorului economic n
Denutrrire гасrс , t,i

13. Recr,лl цаrеа ofertelor:

14.

(Se va cot1,1 |.а;а iп cazul tп care ofertele aufost reevaluate repetat)

mai

Data
solicitirii

economic 1



15, in 
^l "t]^a 

ехаmiпйri, еvаluйrii ;i соmраririi ofertelor depuse iп саdrцl рrосеdчrii de аtriЬцirе s-adcu i,:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Бепumirеr._.--

ltltului

Лот ЛЪ1

хлсбобулочнr,lс
изделия

,r]ol ЛсЗ
различные
ПРоДуктьт
питания

l)епumirеа ope.r,to.u|ui ЙБпБ-iс

IUGinterTRANS

Хлеб пшеничный баrон 5SO.p
(rrарезной)

Хлеб ря<аной (rарББФ 500.р
Булочки 80 гр

SLAVENA LUX SRL

N,[акаронные изделиrI твердых
сортов класс 1, гр. А

новидные

лапша яичная

Перловка

] l-tlpox ср<ой (лробленr,Iй)

Фасоль

Liсчевица

Лаваш

15,50

11з7,50 1365,00

3675,00 4410,00

910,00

583,00

1305,00

з516,00

ll04|,67 13250,00
Яйцо к ное диетиIIеское

cantitate
gi unitate

de
misuri

Pre!ul
чпitаr
fйrй
TvA

Pre}ul total
firй ТVА

шт 1885б,00 203б8,00

800
7.Iб 5728.00 6184.00

800 7.16 5728.00 6184.00
2000 з.70 7400.00 8000.00

15841б,98 188508,20

180 з5,83 6450,00 7740,00

50 з6,00 1800,00 2160,00

70 1085,00 1302,00

70 20,00 1400,00 1680,00

70 l6,25

200

190

12,58 25l6,67 з020,00

25,8з 4908,зз 5890,00

90 40,83

70 1з,00 1092,00

40 з4,17 lз66,67 1б40,00

50 17,83 891,67 1070,00

10 9,60 96,00 1 15,20

50 11,бб 630,00

45 26,85 1208,25

30 з8,80 1l66,40 l260,00

40 8,79 з800,00

5000 2,27
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Повидло яблочное (0,86 ) шт з0 25,8з ,775,00
930,00

f 'орошек зеленый (0,7 2)бан. 50 |2,5 625,00 750,00

Кi'куруза в бан. 30 |0,42 312,50 з75,00

Томатная ласта25Yо (0,7 2) 55 25,8з l420,8з 1705,00

Огурцы маринованные (3-х литр.
банки)

10 з5,00 350,00 420,00

Сок фруктовый на основе
нltтуральных фруктов (3-х литр.
банки)

400 з2,00 12800,00 15360,00

печенье топленое \{олоко 40 з0,00 1200,00 1440,00

Пе.lенье овся}Iка 40 40,83 Iбзз,зз 1960,00

Пряники без начинок 40 26,67 1066,б7 1280,00

Б_ублики овальные с)/шки 40 26,85 1074,00 1160,00

Масло растительное
рафинированное

|20 з1,5 4500,00 5400,00

Сахар молдавское з00 |9,25 5775,00 6240,00

Какао 100гр (кг) 6 125,00 750,00 900,00

Соль йодированная 50 6,67 ззз,зз 400,00

Чай черный листовой (кг) 15 з25,00 4875,00 5850,00

llсрrrый перец (шт) 15 з,67 55,00 66,00

Лавровый лист (шт) 25 з,20 66,67 80,00

CyrrreHм зелень: укроп, петрушка 100 з,6] з66,67 440,00

!,роlки (молдавские) 20 9,|7 183,33 220,00

l]irнилин 2 г 40 |,|7 46,67 56,00

Ршрых_питель 40 1,67 66,67 80,00

Сеьлена кушIq/та J 74,17 222,50 267,00

сеплена 1ыквы J l54,17 462,50 555,00

Яблочный уксус 6% (бут 1 л) 5 10,00 50,00 60,00
Сl,хофрукты 30 35,00 1050,00 1260,00
Чернослив з0 75,00 2250,00 2700,00
изlом светлый 15 ,79,|7

1187,50 1425,00

I)ыба хек б/г и внутренностей в/с 400 5J,5 23000,00 27600,00
VIясо (куриное филе)
охлажденное

400 ,76,67
з0666,6,7 36800,00

N,lясо (куриное бедро)
охлажденное 30 58,3з

17500,00 21000,00

SLAVENA LUx Sll,L
49582.90 59496,50
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1,oBlIжbe
(телятипа)
cBciltee филе _

Мясо говяжье (телятиllа) свежее

филе 350 |41,67 49582,90 59496,50

Altularea pr;cedurii de achizilie publicй:

in temeiul аit. 7l alin. lit

ATgumentar э:

SA IUGintclг t'.ItANS
SLAVENA г,tJх SRL

(Iпfоrmаrа(. operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru peпll"tt ctchizi|ii se realizeazй tп coпformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. 13I diп з iulie
20l5 privitt l ctclizi|iile publice)

17. Tell.rcnul de a9teptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

Iп cazul i,l :

mai miсб d:cl,t
а1 Legii лг. l] 1

prrblice
In cazul ill _,а

egalЕ sau Il ni
alin, (3) al i-с
achiziliilc 

1

(Selecta!i ltt,rttепul de asteptare res:peclat. Calcularea lermenelor prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20]5 1,ri"illd achiziliile publicc, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzd iп coпformitate
clL рrеvеt,lе,ilз TITLULUI Ш Capilolul I(Calcularea Теrmепului)аl Соdului Сivil al Repubticii
Moldova).

18. Соп. r,l.ctul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

,:l е valoarea estimatй а colrtractului este
lcl,t ;;ragurile prevёzute Ia att.2 alin. (3)
l ] 1 din З iulie 2015 pгivilld achiziliile

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fахп
П l1 zile in cazul netrmrsmiterii comunicёrii рriп
mijloace elecffonice q7sau fахп

:al,e valoarea estimatб а corrtгactului este
ni mаrе decAt pragurile prevйzute |а art.2
-cgiinr. 1З1 din 3 iulie 2015 ргiчiпd
rri Iice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice qilsau fахп
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii рriп
miIloace electronice 5i/sau fахп

(

Сuс

'l 
utoh

Crr

Г) сп umiгс
а

6

1б. Ill1l ,,. 1l.,ea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

1.1l

л,- il 0рсrаtоrulчi
,,_, l1,onlic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificdSИ ЛSlР, е-mаil, fM,
postd. etcl

14.07.2022 е-m ail- m ilinacom гаt@mаil. rч
14.07.2022 е - m а i l - а п п а. с u I ev а @s l av е п а. m d

Nli lttlj гul
ql tltrtir

contrrrc tului/acord u
lui-сасlru

Cod СРY

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului,/
acordului-

саdru

firп ТYА



(]u capital
it utohton

50
20.07.2022 1 5800000-6

18856,00
20368,00 з0.I2.2022

('u capital
а ittohton

50/1
20.07.2022 1 5800000-6

158416,98 188508,20 з0,|2.2022

Crr capital
autohton

5012
20.07.2022 1 5800000-6 53958,3з 64750,00

з0.12.2022

19. In,o,,lt,irliaprivindachizi{iipпblicedurabile(achizi{iiverzi)(rubricadatdsecompleteazddoariп
cctэui itl care la procedura de acltizi|ie рuьliсёt aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
coltl ,ttt,t/coпtracte 

репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

l)ritt prez,.l, :! соrе cle sеаmd, grщlul de luсrч declard cii tеrmепul de asleptare репtrч tпсhеiеrеа
c,ottlraclttl;ti :|(lt.rпclelor iпdicctte aft1sl respeclпl (ехсерfiпd cozurile prevdzute de art.32 аtiп. (3) al Legii
llr. ]3I tlitt l ;tllie 2015 priviПd пcltiT,iyiile pttblice )l РrеСUm Ei сd iп cazul dерuпеii coпtestoliilor qi/sau
t ece1l|ioпit ,i i рэоr|еlоr de moпilttrizc:re, oceoslett пчfоst ежоплiпаlе si sоluliопоtе.

Рriп preze t:l t rlare de sеаmd, grupul cle lucra petiru achizi|ii сопlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
rle acltizilic,.,'a,ll репtru care poortЙ rdspuпdere соdоrп prevederilor legale tп vigoare.

Сопdчсirtо.,ul grupului de lчсru репtru achizi{ii:

,'.)

(iпdica|isuma cu WД)

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| l
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost|

:c:,iteriipentru achizi{ii publice cIurabile (achizi{ii
(DA/NtJ)

tlizilie сu ТYА din соп t1,1c1/ contI,acte а
г llentru саrе au fost a1llicate criterii de
i _\tt)):

Iotului/loturilor репtrtl саrс аu fost aplicate сritегii

_,i:l ui герепtrulоtuI/lоtu гilc;lentrrr саrе au
.cr,ii tle durabilitate:

7
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DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
serviciilor de reînnoire și mentenanță pentru produs  

program „IBM Informix Enterprise Edition” 
 

Nr. 135/22 din 01.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de reînnoire și mentenanță pentru 
produs program „IBM Informix Enterprise 
Edition” 

Cod CPV 72261000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655978981404 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-
notice  
Data publicării: 23.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ac
hizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice   

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_15_4.pdf    

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655978981404?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 861 720,45 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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

5. Până la termenul-limită (data de 15.07.2022, ora 11:00, cu finalizarea licitației 
electronice la data de 18.07.2022, ora 15:09), au depus oferte 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 ÎCS „Reliable Solutions Distributor” 

SRL 

1010600010328 - 

2 „S&T Mold” SRL  
 

1002600033173 - 

 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 
ÎCS „Reliable 

Solutions Distributor” 
SRL 

„S&T Mold” 
SRL 

 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie 
răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va 
prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții Publice - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

conform  
termenului  

solicitat 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de 
achiziție - cerere de participare completată 

prezentat prezentat 
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conform Anexei nr. 7 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021 - copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată 
de 120 de zile – declaraţie completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

nu corespunde prezentat 

Dreptul de a presta serviciile solicitate pe 
teritoriul Republicii Moldova - copia autorizării 
de la compania-producător IBM sau de la 
reprezentantul oficial al acestuia, ori alte 
confirmări privind dreptul operatorului 
economic de a presta a serviciile solicitate pe 
teritoriul Republicii Moldova (prezentată/e în 
limba română sau cu traducere în limba română 
cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat) - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat  prezentat 

*Experienţă specifică în prestarea serviciilor 
similare (art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 
131/2015 privind achizițiile publice) - declarație 
privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate, 
completată conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Prestările de servicii se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente (facturi 
fiscale) emise sau contrasemnate de către 
beneficiarii de servicii - copiile Declarației și ale 
certificatelor/documentelor (facturilor fiscale) 
în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat2 prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - copia extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

prezentat prezentat 
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sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*Datele din Registrul informației criminalistice 
și criminologice al Republicii Moldova - copia 
cazierului judiciar al persoanei juridice în 
format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

neprezentat prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea  
operatorului 

economic 

 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 
specifi 
cațiile 
tehnice 

Servicii de 
reînnoire și 
mentenanță 
pentru produs 
program „IBM 
Informix 
Enterprise 
Edition” 

ÎCS „Reliable 
Solutions 

Distributor” SRL 
3 471 888,00 serviciu - + 

„S&T Mold” SRL 3 551 191,00 serviciu + + 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 
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ÎCS „Reliable Solutions 
Distributor” SRL 

În temeiul prevederilor din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice nu se acceptă oferta operatorului 
economic ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL, după 
cum urmează: 
- conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) - deoarece 
ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, 
și anume, declarația privind valabilitatea ofertei, prezentată 
de către operatorul economic, conține termenul de „29 iulie 
2022”, în timp ce autoritatea contractantă a solicitat un 
termen de „120 de zile”, astfel, documentul prezentat de 
către operatorul economic contravine prevederilor pct. 53 
din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 
publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021; 
- conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) - deoarece nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, 
și anume: operatorul economic, în formularul specificațiilor 
de preț (Anexa nr. 23), a indicat ca metoda și condiție de 
plată „achitarea serviciilor se va efectua 100% în decurs de 
30 zile calendaristice de la prezentarea facturii fiscale”, în 
timp ce autoritatea contractantă, în documentația de atribuire 
a solicitat „prin transfer bancar, lunar, pentru luna 
precedentă, în tranșe egale, în termen de 20 (douăzeci) de 
zile lucrătoare după prestarea serviciilor, prezentarea 
facturii fiscale, a actului de prestare a serviciilor şi 
acceptarea acestora fără obiecţii de către Beneficiar”. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma examinării, 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) 

Servicii de 
reînnoire și 
mentenanță 
pentru produs 
program „IBM 
Informix 
Enterprise 
Edition” 

 
„S&T Mold” 

SRL 
serviciu 3 551 191,00 3 551 191,00 4 261 429,20 

 
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  

„S & T Mold” SRL 20.07.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  
 

Denu 
mirea  
opera 
toru 
lui  

econo
mic 

 

Întrepri
nderea 
cu ca 

pital au 
tohton/ 

cu  
capital  

mixt/aso
ciere/Cu 

capi 
tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de  
valabilitate 

al 
contractu 

lui/ 
acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„S & T 
Mold” 
SRL 

- Nr. 
885 01.08.2022 72261

000-2 3 551 191,00 4 261 429,20 31.07.2023 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 

 
 



1.

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr.01 din 01.08.2022.

la autoritatea contractanttr:

jlolg_., p.ini.. l_a p"o..d 9_q {UbuUgi
Tinul proccclurii de atribuirc aplicatc
'f irrul obicctului contritclului
nchizitic/ncord ului-cad ru

Expunerea motivului/temeiului privincl
rlegerii proccdurii de atribuirc (in cazul
aplicdrii ultnr procechu'i clecdt licitalia des'chisci

Licitalie publicit

sau cerereq ofertelor de prel.uri.

'Nr. yrrocedurii dc atribuire (irtclu,sit' link-ul

i proceclttrii tla atribuire)

I tDla;i egrlrysLlqgut_gferleler_
Annn{ tlc inten{ic publicert in BAP

L

Nr: ocds-b3wd 1 -MD-1 6541 59646087

Data: I 3.05.2022
BAP nr.37

[,t,rr,rl A; O-",f"f t,*-*t ff"* fn n,tPl N;ocds-b3wdp1 -M D-1 6541 59646087
Invita{irr rle participare transmis:1 Link-ul: https://mtendcr.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp l-NlD- 165.1 I 596,16087

tice rle atribuire

V^lro'r*ta cttl*'at'

3. Operntorii economici care au clcpus cercri dc participare la procedura de atribuire:
L,otul 1 Construirca retelei cle apeduct magistral si a platformei turnului de apa
s.Mircesti comuna Boshenii Noi

nerii cercrii cle

09.07.2022
09.07.2022
09.0'7.2022

09.07.2022

ale cu l)rlvtrc u

I)enumirea autoritd{ii contractattte PRIMARIA COMUNEI BOGI{ENII NOI
Localitatc IIEPUtlLICA MOLDO v A, R-NUL UNGIIENI
IDNO 1 00760 1 00 1 824

Adresa T.UNGHFINI. s. BOGHENII NOI

Numir de telefon t 0236-92936,079103871
NumIr de f:rx 0236-93087

E-mail primari ab o eheniino i @, gmai l. com

Adrcsa dc internct
Personn:r tle cont:rct Gheorshe FILIPOVICI

Lucrdri I

I

Lucrdri de constructie a trei apeducteObiectul tle achizi{ic
45200000-9

l,ink-ul: hfips://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 65 4 1 59 646081

Data: I0.01.2022 Ora: 14:39

Data publicdrii/
transnriteri i : 02.06,2022

Buset de stat

14242000.73 MDL

Lotul2 Construirca retelei de npcduct si :r plattbrmei turnului de apa s.Bumbata

SC Foremcons SRL
SRL Polimer Gaz Constructii 08.01.202)

)

Cod CPV

Nu

Sursa dc linan{arc



Orizont 09.07.2022
FCI ital SRL 09.01.2022
Vipart Plus 09.07.2022
Polimer Gaz Constructii SRL 08.07.2022
SC Foremcons SRL

Lotul3 Construirea retelei de apeduct s.Radenii Vechi

4. Clarificlri privind documcnla(ia dc atribuirc: ---

5. Modifi cirri opcrate in documcntafia dc atribuire: '--
(Se va conrytleto in cazul in care au fost rale modi/icciri)
Rczumatul motlilicir rilor
I'ublicate in BAP/nlte mijloacctor clc

Dery111 _qppl'alq11!9{_e!9 n glri c i

b:ilrggsit:rF,

Data d unerii cererii de

sursa utilizat[ qi data publicdrii:

au fost depuse 15 ofcrte:
si a platformei turnului tle apa

] informarc (clrpd t.az1

lf B11g,_rg_o_p e ra r o ri I o r eco n o mi g | ] UggIl BIi
i-r-"ir"*-lirriG ,r. J"punere qi cteschidere a Nun

Dan Cu zile

Pfi nri Ia tcrmenul-lirnit:i
i,otul I Construirca
s.Mirccsti comuna l]

E&!_.-

' D"nru,ir'.* oyr"iutuiii*
i_ _-_ c(:orlgmI
I Orizont

(data 10.07 .2022, oral 4:39),
rctelei clc apeduct magistral

i- iil;.ril,"i, o["i', to'ir,,. IDNO
I econornici

i-oirzont
fq]qrplGlfsBl 1 00360500281 0
Vipart Plus __ 1 00560001 6494
SC Foremcons SRL 1 005600001 B78
Pol ime LG a7 C o n.strucfii

ii Noi

Igor Galciuc
Popov Vitalie
Andrei Grecov

1002600040564 -
Sergio Gaid6u

II)NO

1 0036b0050222

Lotul 2 Construirca rctelci cle apecluct si n platformci turnului de apa s.Bumbata

dt

-Denunrirea operatorilor economici I)ata depunerii cererii de narticinare
Polimer Gaz Constructii S.R.L. 08.07.2022
Orizont { ()9.07.2022

uut-oremcons 09.07.2022
Vipart Plus 09.01.2022

lg-L_uapltql_q5L 09.07.20?2

ls e y!:9!!Jpl9!U!:g:!!!lff:g!9 a t t ./ bs t s o I i c i t o t e
Data solicitlrii clarifi cdrilor

clarilicdri)

I)enum irca operatorului econom ic
Iixpuncrca succinti a rezumatului
tlcmersului

Jnstifi carea pretului scazut

lr:rta translniterii

'{nsIUnqU-E 
dgmgls

-c-qnte{adl-r!!!s@
_1 .:p_Ufqql.rgc int6 a rdspunsu lui :

Nur lpi,

Asociafii/ad ministratorii

1 003600059222 Vasile Li

Asocia{ii/nd m i n istratorii

Vasile I-ipcan
1 0036050028 1 0

09.07.2022

I)a1a:



I Vipart Plus

I Potrnrer caztonstruciii
10056000'16494

1 002600040564

IDNO

EPey rIele.---_
Sergio Gaiddu

I

ls.R L. _
i Si rorerlt'ons snt

Lotul3 Construirca retelci de a ct s.ftadenii Vechi
f)enumirea operatorilor

economici

Polimer Gaz Constructii
_L&!.__

1oo2-6n0040564

Orizont I 003600059222

SC Foremcons SRL 1 005600001 878

Vipart Plus 1 005600016494 Popov Vitalie

tQL_Qeptell 9EL 1 0036050028 1 0 Igor Galciuc

Dcschidcrc:r of'ertelor a avut loc la cl:rta de 10.07.2022 ora 14:39
Oferte intdrziate ( dup d c q?) : - --

D;,,@

Documentele ce constituie ofcrta:
Lotul I Construirea retelei dc apcduct magistral si a platformei turnului de apa

_ _ _ s.U,i tggS_!_c o llgle_Ilgglgrlit_ryo,

cconotntcr

I)enumirea
opcratorilor

f)enumireir
operatorilor

l)enunrirea
oper:rtorilor

_ _gc0r!!l.n'igi __
Polimer Gaz
Constructii S.R.L.

Propunere:r
tehnicii

Pro;lunerea
Iirranciarl

Propunereit
financiarri

FCI Capital SBI_
Ytpert Elql _ __ __
SC Foremcons
SRL
Polimer Gaz
Constructii S.R.L.

Lotul 2 Construirc:r retelei de apeduct si a plattbrmei turnului de ap:r s.Bumbata

o izont
FCI CaprtaiSRt

-Yiperlp"tui --Polimer Gaz
Constructii SRL-SC 

Foremcons--
SRL -

Lotul3 Construirea retelei de apeduct s.Radenii Vechi

Pro;luneren
financiar':i

1 00560000 1 B78 Arrdrei Glecov

Asocinf ii/nd nr inistratorii

Sergiu Gaiddu

Vasilc I-ipcan
Andrei Crecov

I)ata, ora prezentirii Notific:iri privind
restituircn ofertelor

Garanfia
pcntru ofertl

econ0nlrct
Orizont

Propunerea
tehnic:i

Garan{ia
pentru oferti

Propunerea
tehnicI

Garanfia
pentru ofertl

f-

I

econo[lrcl

DI]AII

+ +*'* + +
+

+ +
-t-.

+

DUAII

+ + + +
+
+ {-
-l-

+

DUAE

+ + + +

3



Orizont + +
SC Foremcons
SRL

+

Vipart Plus + +

FCI "Capital" SRL +

8.

(Informa{ia privind documcntcle prczcntatc sc va consemna prin: ,,*" in cazul
prezcntiriio ,,-" in cazul neprczcntlrii)

Constatlri/Comentar ii (clupd caz): * - Operatolii economici au prezef,tat oferte care sunt
mai mici de 85% din valoarea estimativd a achizi{iei. Conform art.70 (Legea privind
achiziliile publice nr.131 din,"03.07.2015), Primiria Boghenii Noi la 13.07..2022 a solicitat
in termen de 3 zile justificarEa detaliatd a pre{ului anoimal de scdzut.
** - Au confirmat in termen operatorii economici

Modalitatca de cvaluare:

Altc limit[ri privind numdrul de loturi care

fi atribLrite aceluiati ofertant
Justillcarea dccizici de a nu atribui contt'actttl

9.Criteriul clc alribuir"e aplicat:

Criteriul aplicat

pre{ul ceI rnai scitzut

"l)crrulnircrr gi nunrirrul lotului (aceuslci rtthricct se t,tt complela in r:uzul itt
('Ltre itl udrul. procedt,u"ii cle crlribuire,smtt upliccrle mai multe crilerii cle

otribuire)

1 0. [nfbrma]ia privind ofertelc depuse:

r. rllo
0peratori
cconomici

)ci

A)
)d

;)

0)

(,

l.al I C0ttslt'uircu rcte/eide
upatltrct ttutgislral si u

plct / Iorttrc i /utnu I ui (le .1pu

s. Alirce.sti cornrrna lloglrcnii
,\ror

Lot 2 (-l<utslnriraa relelci
de alrtlucl si a plutforntei
ttrrnrrlrri cle apa s.Buntbalct

kil 3 ('onstruirea
retelet de apeduc't
s.lledenii l,'eclti

F
,63
!

/S
L

.:
t;

,,,

oo

u=-oo
c*

,"'.J

c.

F
)d
/.I
!
':

o.

o
(_)

o=.),
EO

=4
O-
Va)

a

F
)d

E
L
.J.:
,)

n"

oot7
-Eo

LY

I
SA Orizont

set l
1 1 08567.57 + 203117 4.94 + 105561 19.49

1
FCI Capital
SRL set i 1125655 46 2086340.32 10939146.01

a
")

Vipart Plus
sct I 120it318.4'7 2102250,12 1 0694794.53

;I
SC Foremcons
S.R.L. sct 1

1 ?40083. B6 2:i878{J4.14 101386613 18

)
SRL Polimer
Gaz Constructii Set i 1256257.16 2.i 77 0(i5.(r3 l 00 l 5878 54 +

Pentru 1'iecarc lot

loturi



(lnfbrrnalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,+" in
cazul corespunderii gi prin ,,-" io cazul necorespunderii)

Constat[ri/Comentarii (se compleleazti in cani tn care specificaliile tehnic'e ale unui OE nu

corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitd{ii)

*Informa{ia privind factorii dc evaluarc se prezintl astfel:----

(Se va completa tqbelul de ntai jos pentt'u loturile care uu.fost crtribuit&n baza criteriilor: cel

* Informa{ia privind rezultatclc licita{iei clectronicc:'--
(Sc vu cotnpletu tubclul de mui.jos in cuzul upliciirii licitcrliei eleclronice)

I 
- 

l)cttttntitlea .,per'rrtorulrti ecortontic ]-- Ilulttl:t I

I 
i..,i,rt t - - - 

l-_rir 
et.ir rai',n TVA/noile

i I valori

t _ - Opclatorulcc_onunig*l _ _ _ l__
i t)ncratorttl cct,ttotllic rr i

ii.,,t,itir-----L- --@
r I valori

I- " 
- 
-- 

ci1''.''ir'-',t'l "to*,r1iCi -- l

i- . - tlp.',.',rrtrlct'rrrrrrrrricr) - 
" - _

9. Claszrnrcntu, u1'.vtclor in urma a Iicirrii critcriilor dc atribuire ---
I)enunilea lotului l)cntun ire:r o;rcratorului Prc{ul ol'ertei liirti

TVA/Pu ul acunrul:rt
1

2

10. Pentru clucidarca unor neclaritir{i slu conlirmarca unor
of'crtci Ei/sau opcratorului economic (inclusiv justificarcl
cerintelor stabilite in documentatia de atribuirc s-n solicitat:

date privind corespunderca
pre(ului anormal de sclzut)

Rlspunsul operatorului economic

-tr, b;r" *ic,rtrtri frr*rtriof';t.i -
lrerg!1e!e_qu_qE1_ee$s!___ *__ _

Documcntul
qi/snu

informa{ia
sgl_iclt4l1i _

mqi bun rcrporl colilate-pret sau ce I mai bun roport calitute'cost,

Denuurirea factorului tlc e,valuarc
ponderea fieclrui factor

SI
Valoarca din of'ert[ Punctajul calculat

Denumirea operatoru I u i ecotroruic

Deuumirea lotului 'se vq indica punclajul
otal per lot)

l'-actorurl 1

Factorul tt I

Denumirea lotulrri
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul I

lonilc _ __ - ,\q-lrle 1- - --i;; ;i,ii itia rVar.oiic
valori

--.--*Brur!g! ---
i;i-I rt t'ioi, TvA lr;i I

valori

Pre{ul liirir TVA /noilc
valori

Pre{ul lirii TVA hroile
valori

O;rer:rtorul cconomic

Justilic:rrc:r

I)attr transnriterii

I;trl; t_ __
)
, 

*--

SA



:rnormal dc
sacut

manoperei(h-om),costul
mecanismelor si utilagelor(h-om)
chcltuelile de rcgic si bencficiul

Data solicitlrii documentelor confi rmative:
Data plezeularii clocumentelor contlrmative:

Se indicir documentele confirmative privind selecfia qi calificarea C)[
confornr tlocumcntalici de atribuirc (inclusiv DU,

torul ecouonric

(lorcspunclcrea opcratoruiui r'corlor11io clasat pc pt'intu1 loc cr.t ccrinfelc stabilitc in

clocurncntatia cle atribttire : ----

ll. Ol'ertanfii rcs
l)enumirea o ratorului cconontici

- Notil- i;i;A e;;rmic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerinlele stabilite tn docum"enta{ia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tlbel identic celui de la pct. l,/.

12.in urmil cxarnin:iri qi cvalu[rii ofcrtclor depuse in cadrul proceduri de zrtribuire, in baza

cleciziei grupului de lucru nr. 0l din 20.07.2022 s-a dccis atribuirca contractului de

Iui-catl

Notir* lnfbrmarea operatorilor cconomici intplicali in procedura tle atribuire despre deciziile
gnrpult,ti tJe lucn,r pentru achizilii se realizeazii in con/itrmitcfie cu prevederile art, 3l al Le.gii

nr. l3l din 3 iulie 2015 privind crchiziliile publice.

Motivul respingerii/descalifi ciirii

achizitie nublicir/acordulu ru
Denuurirea lotului ! Opcratorul

I econontic
Crntihtcrr Prc{ul unitar

Ilirri T\/A
I're{ul totnl
IiirI TVA

Pre(ul total cu
TVA

t.or lc()rlsrrLrirca [erclci Jc I sA orizont
rrpeclLrct tttal:istrltl sr 

]

lrplrrl lor rrci lttrttultti tlt lrlrlt

:. N4itcesli etrttttttlr 
I

lJurrlrenii Noi I

I sct 1108567.57 1108567.57 1330281 .08

Lorut 2 consrrucrra rcrcte i I SA Orizont
dc Bumbilt

I sct 2031174.94 2031174.94 2437409.92

Lorul 3 Consrrucrrr retutei I sRL Polimer
tlc apctlLret s RAdcnri Vrctri I G?Z

I Constructii

I sct 10015878.54 10015878.54 12019054.25

13. lnfgrrnilrcfl operatorilor e conomici clcspre clcciziile grupului de lucru pe4!ry3gbgitri
Denumire:r operatorului

cconomic
Dnt:r transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Orizont 2t.07.2022 e-mail

FCI CapitalSRL 21.07.2022 e-mail

Vipart Plus 21.01.2022 e-mail

SC Foremcons SRL

Pdimer Gaz Construaiii SRr--*
e-mail

,-,rqil

PE.=isn
=F5!
a\ -i



I1:_glgp_U! tlc'_lucru a respcctat tcUM.!dx A;lgpl31g_pg$ryjllqheierea contractu

colxulllcafll Ilfllr
rrclrizitiilc ptrirliuc I rniiloac.. clccrrorrice si/sau fax

!__
i t-- ,-^---l a-- -^- - - -t, 

. I t-r r r .rIn cazul in cat'e valoarea estimatl a contrnctului ll-l ll zile in cazul transrniterii comunicdrii prin

Noti. & trrinrua rn,iir*,: iiaiiii-rh-1rg* nn t s t dii riS.o|.-ZU a,

lril cuzril llt uat.c vilroarea esunrar{l a conr[i]crurul lr_J lt zltc ln cazul translnltenl comuntcafll pnll
r'ste egrtll sau mai mare decAt pragurile I rnijloace clectronice si/squ fax

j lrrevazutc la arr,2 alin. (3) al Legii nr. l3l clirr 3 f l foTu"lr-iuir',inEtiffiriterii *rn*i.arii fin
l:{CUl privind aclrizitiile publice_ _tru]geggglggrollcg *gU&l _

lermenelor cle o;teplare, se {ictueazd in conformitate cu prevederile TITL\ILUI
I (CulculureoT'errnenului) al Codului Civil,;'i intplicit, art. 261 (1), 264 ft);i 265.
I 7.C'ontyactele dc achizi{ic incheiatc:

inclus'iv a
IV Capitolul

Valo:rrea contractului 'fermcn
ul cle

valabilit
atc a

contritc
tului

Corl Cl'V
liri T'VA,lci cu TVA,lci

00000-e l ttoesozsz 1330281 ,08 31.12.2022

200000-e 

I 
zosr fi4.s4

,,,;;; , I ,oo*.uu,

2437409.92 31.12.2tJ22

:r1.t1.202312019054.25

Nr.
tll o

Lo1

I

Lo1

)

I.ii1

-)

Denumirea
operatorului

econornic,

0Dt{o)

SA Orizont

1 003600059222

SA Orizont

1 003600059222
- -poiimei.Gi,

Constructii

1 002600040564

Numlnll
contractu

lui
D:rta

contr:rctului

29.07.2022 45

29.01.2022

28.01.2022

21. Anularca procedurii de achizi{ie publicl:-*-

in temeiul art.ll alin. lit
Argutncntfll'c:

Prin prezerilu dore tle seaniii, grupul de lucru declord cri termenul cle aEteptare pentru
incheierea controctului/controctelor indicate u Jbst respectot (excepfincl cazurile previizute
de ort.32 alin. (3) al Legii nr, l3l din 3 iulie 2015 privind uchizi(iile puhlice ), precum si cd
tn cazul depunerii contestaliilor, uceastea aufost examinate Ei solu(ionote,

Prin prezentu dare de seomd, grupul de luc'ru pentru achizilii confirmii corectituclineu
desfdsurririi procetlurii de achisilie, fipt pentru core poartil rdspundere conform
prevederilor legule tn vigoore.

Conducfltorul grupului de lucru pentru achizitii:

O hcorghc I,'ll,l POVICI

(Nunre, Prenume) (Scurndtura)

n cazul in care valoarea estimat5 a conlractului I V 6 zilc in cazul transmiterii comunicarii piin
este mai mici deodt pragLrrile prcvdzute la ttt. 2 | nrijloace electronice gi/sau fax



DARE DE SEAMĂ

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

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. 46£> /22 din
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chisinău
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 DLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei bănci de aşteptare, scaune, cuiere
Cod CPV 39100000-3
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. eov. md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1654068538509
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1654068538509
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; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, Jară TVA) 183 586,00

1
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

Data şi expunerea succintă 
solicitării clarificărilor

-

Denumirea operatorului 
economic

“

Data şi expunerea succintă a 
răspunsului
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

-

5. Până Ia termenul-limită (data 23.06.2022, ora 13:09), au depus oferta 2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”Limani-Grup” 1008600031193 Diana CHIPER
2. SRL ”A.G. M obgrup” 1011907000655 Carolina PANAS
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Documcntcle solicitate şi alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea agentului 
economic -  ofertant

SR
L

"L
im

an
i-

G
ru

p“

SR
L 

”A
.G

. 
M

ob
gr

up
”

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 + +

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea Preţurile ofertelor, lei fără TVA
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Nr.
Lot

lotului SRL ”A.G. Mobgrup” SRL ”Limani-Grup”

1
Scaun ISO: cadru metallic, tapeţărie 
Stofa (culoarea NEGRU,GRI) 833,33 710,00

2
Scaun ISO: cadru metalic, tapeţărie piele 
artificială ECO culoarea GRI sau MARO. - 4 100,00

3 Scaun de birou echivalent F63 10 666,67 10 000,00

4
Scaun bucătărie: cadru metal cromat, 
tapeţărie piele artificială lavabilă. 12 833,33 10 920,00

5
Taburete: cadru metallic, tapeţărie 
plastic. - 210,00

6
Cuier (STENDER) pe podea pentru haine 
grele - 8 340,00

7 Cuier vertical din metal 12 775,00 -

8 Bănci de aşteptare - 159 187,50

*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

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
—

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)_____ _______________________

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 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 -
------------k ---------------------------------------------------------------------------------------- -J----------------------------------------------------------------------—----------------------------------------- . ____________________
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 7 SRL ”A.G. 
M obgrup”

Conform 
SI ARS AP 12 775,00 12 775,00 15 330,00

Lot 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 
6,8

SRL ’’Limani- 
G rup”

Conform
SIARSAP 193 467,50 193 467,50 232 161,00

Astfel, în urma evaluării şi comparării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigători ai procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1654068538509 din 22.06.2022 privind 

achiziţionarea bănci de aşteptare, scaune, cuiere, următorii operatori economici cu sumele contractelor ce urmează 
a fi încheiate:

SRL ”A.G. Mobgrup” pentru lotul 7
Suma -1 5  330,00 (cincisprezece mii trei sute treizeci Iei,00 bani) inclusiv TVA.

SRL ”Limani-Grup” pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Suma -  232 161,00 (două sute treizeci şi două mii una sută şaizeci şi unu lei,00 bani) 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, 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.mdy
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15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

SRL ”Limani-Grup” 0 6  .0 1 -  .2022 Mijloace electronice
SRL ”A.G. M obgrup” 0 6 . 0 ? -  .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
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 transm iterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax

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

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

aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocicre/ 
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Xr.
contract

ului
Data

contractului

Co
d 

C
PV

fără TVA cu TVA
Te

rm
en

ul
 d

e 
va

la
bi

lit
at

e 
a 

co
nt

ra
ct

ul
ui

1 SRL ’’Limani- 
Grup”

Cu capital 
autohton *381 /22 D< .0 8 .2022

39
10

00
00

-3

193 467,50 232 161,00

ZZO
Z'ZV

li

2 SRL ”A.G. 
Mobgrup”

Cu capital 
autohton

3 Î I  /22 0 (  M  .2022

co1ooooo
osm

12 775,00 15 330,00

31
.1

2.
20

22

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

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru î 
Serghei DULGHIERI
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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.5755  din 01.08.2022    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact Donici Serghei 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preț 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  
Servicii □ V   
Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea serviciilor de tipărire a 
blanchetelor (cu livrare și descărcare în depozitul 
CNAS) anul 2022 

Cod CPV Cod CPV: 79810000-5 
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) 

ID ocds-b3wdp1-MD-1655117001956-EV-
1655118422672 
https://e-licitatie.md/achizitii/36715/servicii-
tipografice 
Data publicării: 13/06/2022 15:45 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare       □Buget de stat;  
      □Buget CNAM;  
V   □Buget CNAS;  
      □Surse externe;  
      □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 644 500,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

Data solicitării clarificărilor  16.06.2022 18:12 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua. Va rog sa ne răspundeți la următoarea întrebarea: 
șireturile vi le dam prinse de mapa sau le tăiem si le 
dam separat in numărul necesar? Mulțumesc anticipat 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua ! 
Nu se solicită ca șireturile pentru dosare să fie anexate la 
dosar, șireturile e necesar să fie tăiate separat conform 
specificației tehnice ! 

Data transmiterii 17.06.2022 09:48 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în sistemul electronic M-Tender  
Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit (după caz)  

5. Până la termenul-limită (04/07/2022 12:00) au depus oferta ofertanții: 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

SC,,Continental Grup’’ SRL 1002600009390 Sorocovici lulian 
IS,, Combinatul poligrafic” 1002600002449 Bilan Irina 
SRL,,Print Caro 1008600061749 Roșca Octavian 
Firma Editorial-Poligrafica Nova Imprim 
SRL  

1004600030833 Roman Revenco  
 

IS FEP “Tipografia Centrală” 1003600105901 Calistru Constantin 
SRL ,,Metrompaș’’ 1003600023353 Tiperman Tatiana 
SRL,,Editura Universul” 100360077839 Alexandra BATÎR 
 

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

Denumirea document 

SC,,Contin
ental 

Grup’’ 
SRL 

IS,, 
Combinatul 
poligrafic” 

SRL,,Print 
Caro” 

Firma 
Editorial-
Poligrafica 

Nova 
Imprim 

SRL 

IS FEP 
“Tipografia 
Centrală” 

SRL 

,,Metrompaș
’’ 

SRL 

,,Editura 
Universul” 

Documentele ce constituie oferta 

Prezentarea Cererii de 
participare/ Declarației + + + + + + + 
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privind valabilitatea 
conform Anexei nr.7/ 
Anexei nr.8din Ordinul 
MF 115/2021. 
Prezentarea Specificației 
de preț conform Anexei 
nr.23 din Ordinul MF 
115/2021 

+ * * + + + * 

Prezentarea Specificației 
tehnice conform Anexei 
nr.22 din Ordinul MF 
115/2021 

+ + * + + + + 

Prezentarea Formularul 
standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European 
completat 

+ + * + + + + 

Documente de calificare prezentate la solicitare 
 Certificatul de efectuare 
regulată a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor, ori link-ul 
la accesarea unei baze de 
date naționale 
disponibile gratuit pentru 
autoritatea contractantă 
care deține  informațiile 
privind lipsa/existența 
restanțelor 

+ 
Valabil 

15.07.2022 

+ 
Valabil 

13.07.2022 
* 

+ 
Valabil 

06.07.2022 

+ 
Valabil 

07.07.2022 

+ 
Valabil 

14.07.2022 

 
*1 

Valabil 
01.07.2022 

Datorie  
192 135,47 

lei 

 
Notă: 
+ prezentat 
* nu este vizualizat în sistemul informațional SIA RSAP, M-Tender; 
*1 - Certificat privind lipsa restanțelor la bugetul public național nu este valabil la data 
deschiderii ofertei și atestă o datorie de 192 135, 47 lei; 
 
 (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 
SRL,,Cont

inental 
Grup’’ 

IS,, 
Combinatul 
poligrafic” 

SRL,,Print 
Caro” 

Firma 
Editorial-

Poligrafica 
Nova 

Imprim SRL 

IS FEP 
“Tipografia 

Centală” 

SRL 

,,Metrompaș
’’ 

SRL 

,,Editura 
Universul” 

1 
Prezentarea ofertei 
conform 
Formularului (F 3.1) 

+ + + + + + + 
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din Documentația 
Standard 

2 

Prezentarea 
Specificații de preț 
conform F4.2 din 
Documentația 
Standard 

+ * * + + + * 

3 

Prezentarea 
Specificații tehnice 
conform F4.1 din 
Documentația 
Standard 

+ + * + + + + 

4 

Formularul standard 
al Documentului 
Unic de Achiziţii 
European 

+ + * + + + + 

5 

Certificat privind 
lipsa restanțelor la 
bugetul public 
național  

+ 
Valabil 

15.07.2022 

+ 
Valabil 

13.07.2022 
* 

+  
Valabil 

06.07.2022 

+ 
Valabil 

07.07.2022 

 
+ 

Valabil 
14.07.2022 

*1 
Valabil 

01.07.20
22 

Datorie  
192 135,

47 lei 
Lotul 1 

Legitimație de pensionar 
 50000 buc  

Valoarea estimativă - 71500,00 lei 

Suma fără TVA lei MDL - 154 300,00 - - 90 000,00 91 500,00 
170 000,

00 
Lotul 2 

Coperte de dosar de pensionare/personal, Kromopak 250gr/ 
-250000 buc 

Valoarea estimativă - 567500,00 lei 

Suma fără TVA lei MDL 549 000,00 781 250,00 662 500,00 774 780,00 625 000,00 
1 165 000,

00 
675 000,

00 
Lotul 3 
Registre 
-625 buc 

Valoarea estimativă - 5500,00 lei 
Suma fără TVA lei MDL - 22 060,00 - -  9 785,00 - 

 

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:  

Data solicitării Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

  
  

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  
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Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

SRL 
,,Editura 

Universul” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice a CNAS a hotărât să respingă/nu accepte oferta 
operatorului economic SRL ,,Editura Universul” în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 
privind achizițiile publice, art.69, alin. (6) lit. b) „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în 
care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire; 

Astfel, operatorul economic SRL ,,Editura Universul” a prezentat Certificatul privind lipsa 
restanțelor la bugetul public național cu termenul de valabilitate expirat la data deschiderii ofertelor 
fapt ce nu corespunde prevederilor documentației de atragere a ofertelor și prezintă un motiv 
suplimentar de respingere a ofertei în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile 
publice, art.69, alin. (6) lit. b). Mai mult ca atît, certificatul depus confirmă existența restanțelor la 
bugetul public național în sumă de 192 135,47 lei, fapt ce impune grupul de lucru de a respinge 
această ofertă conform prevederilor art.19, alin. (3), lit.b a legii 131/2015. „(3) Autoritatea 
contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice 
orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: 

b) nu şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;” 

Așadar, oferta prezentată de operatorul economic SRL ,,Editura Universul” nu corespunde 
cerințelor din documentația de atragere a ofertelor și prevederilor legislației în vigoare. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________  

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □ V                       
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate 
criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. . Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 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: Nu se aplică. 

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

Modificările operate  
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură  
(bucăți) 

Suma lei fără 
TVA 

Suma lei cu 
TVA 

Lotul 1 Legitimație de pensionar IS FEP ,,Tipografia 
Centrală’’ 50000 90 000,00 108 000,00 

Lotul 2 Coperte de dosar de 
pensionare/personal, Kromopak 
250gr/mp 

SC,, Continental 
Grup’’ SRL 250000 549 000,00 658 800,00 

Lotul 3 Registre SRL 
,,Metrompaș’’ 625 9785,00 11742,00 

Notă:*Sumă contractelor atribuite depășesc valoarea estimativă cu 0,67% ,fapt ce a permis grupului 
de lucru acceptarea ofertelor prezentate. 
 

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  

 IS FEP ,,Tipografia 
Centrală’’ 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5358 prin e-

mail cu extragerea confirmativului. 

SC,, Continental Grup’’ SRL 21.07.2022 Scrisoare oficială nr. 5359 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

 SRL,,Metrompaș’’ 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5360 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

IS,, Combinatul poligrafic” 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5362  prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

SRL,,Print Caro 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5361  prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

Firma Editorial-Poligrafica 
Nova Imprim SRL 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5361  prin e-

mail cu extragerea confirmativului. 
SRL,,Editura Universul” 21.07.2022 Scrisoare oficială nr.5363 prin e-

mail cu extragerea confirmativului 
(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 
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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 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

IS FEP 
,,Tipografia 
Centrală’’ 

Cu capital 
autohton 

nr.1172-
08/22 din 

01.08.2022 
79810000-5 90 000,00 108 000,00 31.12.2022 

SC,, 
Continental 
Grup’’ SRL 

Cu capital 
autohton 

nr.1173-
08/22 din 

01.08.2022 
79810000-5 549 000,00 658 800,00 31.12.2022 

SRL 
,,Metrompaș’’ 

Cu capital 
autohton 

nr.1171-
08/22 din 

01.08.2022 
79810000-5 9785,00 11742,00 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) ____ NU _______ 

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

_Nu se aplică_  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice n

Nr.2 1 0585 03 12 dln 01.08.2022

Date la toritatea tractanti

2. Safe rl roced de tribui

3. Ctrarificdri privind documentatia de atribuire:

_i.

16 iun 2022, i7:47

Clarificarea a fost efectuati prin intermediul SIA RSAP si este anonimb

Subiectul intrebirii: Anuut de participare. o.23 {,li}r"a niedie ar:i"leia de
af-aceri in ulti*rii 3 ani.
intrebare: Inbazala care lege si dir ce considerente se solicita
5milioane lei fara T'VA- cifra medie anuala de afaceri, daca valoarea
estimativa a achzitiei este de 2146790.69 lei???l!!?? Si de ce nu solicitati
15 milioane???

cEl re la au con nta:
r$enumirca autoritltii satractants,',.:. IMSP SpitalulDermatologie

siMaladiiComunicabiie
I"ocalitate mun.Chisindu" or.Codru
TPNO 1003600151517
Adresa str. Costiuieni.5ll
NurnEr de telefon 0-22-79-41-12

0-22-79-44-99
E-mail . imspsdmc@mail.ru

www.sdmc.md
Cebuc Alexandru

cu vrre Ia ura a urre:
Tioul procedurii de atril Licitatie publicd
Frocedura de achizitie reoetatii r Nu este repetatl
Tigrul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru /

Lucrdri

Lucrdri de reparrfie a blocului "R" , al IMSP Spitalul
Dermatologie ci Maladii Comunicabile

Ccd CPV 4s200000-9
Expunerea motivuluiltemeiului privind
atregerea procedurii de atribuire (tn cazul
apticdrii attor prociduri decdt licitalia deschkd)

S-a ales procedura de atribuire prin licitalie publici
deoarece conform aft57 din Legea achiziliilor publice
Nr.131 din 03.07.2015 valoarea estimatd de achizitie

{gpegeqte 2000000 de lei pentru luuiri,
Frocedura de atribuire (se va indica din cadrui Nr.ocds-b3wdp i -MD- I 65 53 8 1 786897

Link-u I : hxp s: I I achiziti i. md/ro/public I tender I 21 0 5 I 5 0 3 /
Data publicbr ii\ 6.06.22

Flatforrna de achizifii publice utilizati
Froeedura a fost inclusi in p
.pqblice a autqfit'4 1|

Anunf de inten{ie pu

Tehnici gi instrumenr
(dupd caz)

achizitii.md

t^
sd*c-d
D"t" rrl58 di" 05-0522
Lirk-"t'Pubtic blic" _---
Licitalie electronicd

CNAM
Valoares 2 746 790,69



motive pentru o astfel de cerinli in documenta{ia de atribuire. itunci cindun contract este impdr{it in loturi, indicele cifrei de afaceri se aplicd
pentru fiecare lot individual. cu toate acestea, autoritatea contractanta
stabileqte cifra de afaceri anuald minim[ impusa operatorilor economici
cu referire la grupuri de loturi, dac6 ofertantului ciqiigetor ii sint atribuite
mai multe ioturi care trebuie executate in acela;i iirip. io .-ui in care
wmeazd sd se atribuie contracte bazate pe utt a"ord-"ud.,r, cifra de afaceri
anuald maximd se carculeazd in func{ie de dimensiunea maxim[
anticipatd a contractelor specifice care vor fi executate in acelagi timp
sau, dacd aceasta nu este cunoscutd, pe baza valorii estimate a acordului-
cadru. in cazul unor sisteme dinamice de achizilii, cifra de afaceri anuald
maximd se calculeazd, pe baza dimensiunii maxime anticipate a
contractelor specifice care vrmeazii sd fie atribuite in cadrul sistemului

precum cele legate.de riscurile spe.ia@
lucrdrilor sar.r serviciilor. Autoritatea contractantd indicd principalele

23 iun2022 10:19

Data sol
Denumirea
economie

Expunerea
rezumatului:

umirea
j economic

:,*::
, ,a.a: .

::
--, i

Buna ziua, Poz.37 Nut si feder: a

consti in introducerea unei proeminen{e fasonate, afratipeuna dinrre
fetele primei piese, in ulueul de pe fata corespunzdtoare a celei de-a doul
piese. Poz.3 5, poz.L33-conforrrcaieturui de sarcini.poz.50-Linoleum:
omogen gr' 2'0 mm, temelie tare, rezistentd la foc Bfl-s 1 . rezistentd
electrici-2,0kv, rezistent4 la uzura-0, i 5.
23 iun2022.Il:01
Clarificarea a fost efectuate p

i Expunerea s
I rezumatuluir

18 iun 2022.12:08
Clarificarea a fost efectuatn prin

Subiectul intrebirii: Garanrie
rntrebare: Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in
vederea.perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante,
multumirn aniicipat.
20 iun 2022, A8:41
Buna ziua, rechezitele Oun.u
standart.

Clarificarea a fost efectuatd p

Subiectul intrebirii: cs
intrebare: p. 35, 133 se exclucltoate rnateriaiele in albra cle plinta si se
includ suruburi autofiletante 2 L:uc/ml? p. 37 are i* clescriereimenriunea
nulfeder. Ce presupune aceasta? p. 50 specificati paranletrii
linoleumului?
23 iun2022,10:59

Subiectul intrebirii: cs

llt"*"".,, p. 
.35, 133 se excrud toate materialere in afara de plinta si se

includ suruburi autofilet ante 2 buc/ml?
24 iw2022,08:57
Buna ziua, oferta se va elabora

23 iun
Clarificarea a fost efectuatil

Subiectul intrebirii: cs
rntrebare: Prccizativarog ra divizierul care afacut devizur ra poz 34,35,
Plinta din PVC ce se are in ve<iere tot acele incaperi cu laminat sau in ooz



35 este plinta pentru alte suprafetem.n de la
poz 35 Grund prenade_z tip M Aracet dp 50 mich NI 1345-64 Apa pentru
mortare si betoane Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,b mm
ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci s1500 prenadez3OoNII2g2g-
74 Piatra de frecat
24 iun 09:00W*ta tr:ansmiterii

Rilspunsul la demen Buna ziua, oferta se va elabora conform cerinter,orl"di;at" ir ca*t l d"
sarcini.

Data solicitirii clarificlrilor 24 iun2022,tt9:16
$eaumirea operatorului
economic "tt,:

Clarificarea a fost efectu ati, prin inte.

intrebare: Raspundeti varog la intrebari profesionist pentru a elabora o
oferta copetitiiva si a nu avea intrebari la etapa de evaluare privind
excluderea careva resurse sau necorespundeiea devizului verificat
(P34,35)

Data trynsmiterii l z+ l]d.n 2u/2, I I:5 I
Buna ziua, poz. , s,"uburi
autofiletante.oferta se va elebora conform volumilor si cerintelor
indicate in caietul de sarcini.
24 iun2022,ll:03
Clarificarea a fo nimd

tLxpunerea succinti a
nesurnaterlui demersului

Subiectul intx"ebirii: Documentatia
rntrebare: Buna ziua AC plasati varog pe platforma,, Formularul de
deviz nr.1 - Lista cu cantitd{ile de lucidri,, conform legislatiei in
vigoare -model puteti gasi Doc standart -Anexa23 - paeina 46

!,Fa{a [r&nsmtlent
IR*spunsul tra demers

Contestarea documentafiei de
atnibuire

24 iun2022,11:57
Buna ziua, Formularul de deviz nr.t
gasiti la pagina 46, daca aveti care neclaritati la raspunsuri tel. Ia nr. de
telefon 0-22-79-41-12 pentru o consurtatie mai clara sau va prezentatila
fata locului.

4. &Iodificiri rate in documentati de atribuine: - nu au fost
Rezumatul
Fubticate in
infornnare

nsmise

Nur

PA I-limATna Ia termenul-limiti (datt 08.07.22 18:00)oau fost depuse E oferte:
uenumrrea operatorilor economici Asociatii/ad m ioist"ato"ii

ro(I-uillo ).t(.L 1002600038868 Grigore Dron
100461 1000470 Serghei Ciicic
t012600031745 Igor Muntean
101660001 1659 Olari Ion
1002600047058 Itlalic Liliana
101060001s6E8 Andrei Nisai
I 014600032805 Cebansltl- T,UIiTJVAS CONS 1006600015070 Botezatu Euseniu
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oftL ut,5t {_uM prezentat prezentat prezentax prezentat
tvr(]luselcon prezent0I prezentat Drezentdl ent4t
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Not6:Verificareagaranliei bancare s-a efectuat de speciaiistul grupului de lucru D-na Tamara
$cerbenco $ef serviciu economie ;i finanfe a IMSp SDMi.

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

)lnformalia privind corespundere@ se va indica prin:,, ffigi prin ,,-" in cazul necorespunderii)
h.l-ec6:Examinarea specificaliei tehnice (devizelor 7,5,3) s-a efectuat de specialistul grupului de
lucru D-nui Harula Anatolie responsabil tehnic a IMSp'sDrVIC.

* rezultatele
Ilenumirea
Lucrdri de reoarafie a blocului o'8,, 

, al
IMSF Spitalul Dermatologie gi Maladii
Con'runicabile
Sasitod4mo SRf

SR.L OLBI COM
Moldsercon
Unicons AI
Cons Arl EnEineeri
SR]. EUSEVAS CONS

8. Pentru elucidarea unor
eorespunderea ofertei cu

electronice frri runde:

neclaritifi sau confirmarea unor
cerin{eHe stabilite tn docum entafiz

date privind
de atribuire

FTr.

lat
Unitate

:: de
mtrsur

'.2

Canti
tatet Pre(ul lotului

din oferttr
(fhra rva;*

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespunder
ea cu

specificafiile
tehnice

Lu.crarl de
reparafie a

blocului "B",
aI IMSP
Spitalul

Derrnatologie

9i Maladii
Comunicabile

IvI2 I Sagitod-Grup S.R.L 913 222,9r Corespunde Corespunde

M2
SRL <Granit-Grand

Lux>
1 968 884,75 Nu a fost

examinat
Nu a fost
examinat

NI2 I
"Aiexidar Grup" I 993 802.04 Nu a fost

examinat
Nu a fost
examinqf\n

I
SRL OLBI COM 2154 791,70 Nu a fost

examinat
Nu a fost 

i

M2
I

Moldsercon 2196 736,17 Nu a fost
examinat

Nu a fost j

M2
I

Unicons AI 2252 441,05 Nu a fost
examinat

Nu a fost t

M2 Cons Art Engineering 2 329 922,10 Nu a fost
examinat

Nu a fost
examinaf

M2
I

SRL EUSEVAS CONS 2 566 493,00 Nu a fost
examinat

Nu a fost
examinat

E',teluslv tu Itif,g_?Lea p_refului anormal de scizut) s-a solicitat:
0peratorul 

,

economic I

i Sagitod-Grup
i s.R.L

Prin scrisoare a rc,261 dn fi .A7 .22 s-
a solicitat de a prezenta in tennen de
3 zile lucrdtoare justificarea ofertei
anormal (Scrisoarea se anexeazl).

13.07.22

La data de 15.07 .2022 prin sCrisoarea
nt.07/22 operatorul economic a Drezentat
justifi carea ofertei anonnal scdzut.in rezultat.
Grupul de lucru a examinat scrisoarea qi a
acceptat justificarea prelurilor anormal
sc6zute,( Scrisoarea se anexezazd).



CIferta ntii respinsild escalifi ca
Denumirea openatordui

SR.L <Granit-Grand Lux> Oferta a fost
Oferta a fost

SRL OLEI COM Oferta a fost re lnsa
Moidsercon Oferta a fost re lnsa

Oferta a fost lnsa
Oferta a fost lnsa
Oferta a fost nsa

1$.I${odalitatea de evaluare a ofertelor:pe lotul in:freg
trn.Cri€eriul de atribuire aplicat:Pre{ul cel mai scizut
12"Inf'orrnafia privind factorii de evaluare aplicafi:Nu au fost aplicafi

feetoril de evaluare
X3"Clasasmentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire:Nu a fost

aplicat
l4.Reevaluarea ofeftelor: nu au fost reevaruate repetat.
15.tn urnxa examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri cJe

atnibuire,inbaza deciziei grupului de lucru Nr.21058503/1 din 19.07.2022
s-a decis atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru :

Preful total
cu TVA

IMSP Spitalul Dermatologie gi Maladii
Comunicabile

r 9I3 222,91

lb'trnformarea operatorilor economici despre cleciziile grupului de lucrlr
ntru achizitii!t:

Modalitatea de,,'

trrnsmitene "
SRL" Sagitod Grup" Scrisoarea nr.274 din 19.07.22 remisd la

data de 20.07.22
Scrisoare prin e-mail

SRL <Granit-Grand Lux> Scrisoaiea nr.275 din D.A7.22 remisd la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

"Alexidar Grup" Scrisoarea m.276 din 19.A7.22 remisd la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

SR.L OLBI COM Scrisoarea w.277 din 19.07.22 remisd la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

Moldsercon Scrisoarea w.278 din D.A7.22 remisd la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

Unieons Ai Scrisoarea w.279 din 19.A7.22 remisd la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

Cons An Engineering Scrisoaiea nr.280 din 19.A7.22 remisi la
data de 20.07.22

Scrisoare prin e-mail

SR.X, EUSEVI,S CONS Scrisoaiea nr.281 din D,A7.22 remisd la
data de 20.07 .22

Scrisoare prin e-mail



Notd* Informarea operatorilor econon'tici implicali tn procedura de atribuire despre
deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 i
al Legii nr. ]31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

l1"Gruxrul de lucru a respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului

n caz.u\ in care valoarea estimatd a J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
contractului este mai micd decdt pragurile
prevdztlirelaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 20tr5 privind achizitiile publice

1\Iot6* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv ,q

termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLUL'U IV Capttoltl
I (Calcwlarea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (l), 264 &) qi 255.

Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor la data de 25.CI7.2022 a solicitat
exounerea punctul de vedere pe marginea contestaliei nr.02i552122 din 22.07.22 depusd de
cdire agettul economic "Olbi Com" SRt. Conform art.84 alin.5 din Legea nr.131 din
43.ffi.2A15 au fost informali tofi agenfii economici participanfi la licitalie despre contestalia
agentului economic "Olbi Com" SRL. La data de 28.08.2022 ANSC informeazE prin scrisoarea
w.*51!75AD2 din28.07.2022, prec'Jm cd contestalia a fost retrasd de cdtre agentului economic
"Oibi Com" SRL, totodati a dispus incetarea procedurii de solufionare a contestaliei pe
merginea Licitaliei Publice nr. ocds-b3wdpi-MD-1655381786897 din 08.07.2022.

Coutractele de achizifie incheiate:

SR.L'' SAGITOD 229586'/,38
I i GR.ltP",

1002500038868

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru
tnckeieres contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cszurile prevdzute ,ie
art" 32 alin. (3) al Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), preculn;i cd fn
cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate Si solulionate.

Frin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea
desfdqurdrii procedurii de achizitrie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor
legale f n vigoore. _..,.:-r:r 

r::: r: .:,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Iulian Oltu

miiloace electronice i/sau fax
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice  
privind achiziționarea calculatoarelor 

 
Nr. 136/22 din 01.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Calculatoare 
Cod CPV 30213300-8 
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) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652416961009 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1652416961009?tab=contract-
notice  
Data publicării: 13.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achi
zitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_15_4.pdf 
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 284 166,43 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652416961009?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652416961009?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652416961009?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  13 mai 2022, 08:20 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Documente Obligatorii 
Întrebare: Buna ziua. Conform HG212/2018 (EEE) 
autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de 
achiziții publice pentru procurarea de produse de 
echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să 
solicite de la operatorii economici, interesați să depună 
oferte, numărul de înregistrare din „Lista 
producătorilor” drept dovadă a conformării 
reglementărilor. Reesind din premiza ca in cadrul 
licitatiei se solicita inclusiv echipamente vizate de acest 
Regulament, rugam sa ne confirmati obligativitatea 
detinerii Certificatului cu nr. de Inregistrare in Lista 
Producatorilor EEE pentru ofertanti. Va multumim 
anticipat pentru raspuns 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. La etapa depunerii ofertelor, autoritatea 
contractantă nu impune obligativitatea de a deţine un 
astfel de număr pentru ofertanţi. 

Data transmiterii 13 mai 2022, 09:42 
Data solicitării clarificărilor 2 24 mai 2022, 09:00 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Lot 1 - 4 Frecventa 
Întrebare: Buna ziua! Pentru Loturile 1 - 4 nu este inicat 
tipul акусмутеуш procesorului solicitat Turbo sau 
Base? Multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  In cerintele tehnice este indicat &quot; .. GHz 
nominal&quot; - ceea ce reprezinta frecventa Base! 

Data transmiterii 24 mai 2022, 09:15  
Data solicitării clarificărilor 3 24 mai 2022, 09:09 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Lot 1 - 4 min 1x USB 3.x Type C, min 1 x USB 2.0 
type A 
Întrebare: Buna ziua! Este permis, conform caietului de 
sarcini, să se ofere în locul lui 1x USB 3.x Type C, 1 x 
USB 2.0 type A, opțiunea 2ч USB 3.x Type C + adapter 
USB-C to USB-A? În acest caz, obțineți cu 1 port USB 
3.0 mai rapid. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cerintele fata de Interfete de conectare sunt minime si 
obligatorii, operatorii economici pot oferi aditional cat 
un numar mai mare de interfete, atat si cu o performanta 
mai ridicata in comparatie cu cerintele minime solicitate 
de Autoritatea contractanta 

Data transmiterii 24 mai 2022, 09:55 
Data solicitării clarificărilor 4 24 mai 2022, 09:13 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Base Clock Speed 4.9 GHz 
Întrebare: Buna ziua! La moment nu exista procesor 
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destinat pentru instalarea in computere personale cu 
parametru Base Clock Speed 4.9 GHz. Poate ai 
amestecat parametrul și ar trebui să sune Turbo Clock 
Speed 4.9 GHz? Multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  Agenţia Servicii Publice Vă informează că, în urma 
întrebărilor depuse a concluzionat necesitatea 
modificărilor documentaţiei de atribuire cu republicarea 
acesteia pe SIA RSAP. Răspunsul la întrebarea 
formulată de Dvs se regăseşte în Anunţul de participare 
republicat. 

Data transmiterii 27 mai 2022, 09:46 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor Modificarea cerinţelor tehnice în documentaţia 
de atribuire pentru Lotul nr. 5 

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

Da 

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

Da 

 

5. Până la termenul-limită (data 08.06.2022, ora 09:46), au depus oferte 3 (trei) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 

2 „Accent Electronic” SA 1003600023124 - 

3 “Neo Suport Service” SRL 1008600061738 - 
 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 

„BTS Pro” SRL „Accent 
Electronic” SA 

“Neo Suport 
Service” SRL 

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

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

 
Confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 

prezentat prezentat conform 
termenului 

stabilit 
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fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației a fost publicat pe 
SIA  „RSAP” (MTender)) - Declarație pe 
proprie răspundere - în termen de 5 zile 
după data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta această 
Declarație autorității contractante și 
Agenției Achiziții Publice, (copia în 
format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic.) 
Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - Cerere 
de participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 (copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat 

Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 120 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, 
(copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat 

Distribuitor oficial a bunurilor propuse 
sau partener al distribuitorului oficial 
al producătorului prezentat pe 
teritoriul Republicii Moldova sau 
Autorizarea de la producătorul 
bunurilor pentru vânzarea acestora - 
Autorizare de la producător  
sau de la reprezentantul oficial al 
acestuia, ori alte confirmări privind 
comercializarea bunurilor respective pe 
teritoriul Republicii Moldova 
(prezentată/e în limba română sau cu 
traducere în limba română cu semnătura 
și ștampila traducătorului autorizat) -  
copie în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat1 

Deţinerea de Service Centru prezentat prezentat prezentat 
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local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat 
sau dispunerea de un contract cu 
Service Centru respectiv pentru 
asigurarea deservirii bunurilor 
aflate la garanţie - Document 
confirmativ emis de către compania-
producător al echipamentului (prezentat 
în limba română sau cu traducere în 
limba română cu semnătura și ștampila 
traducătorului autorizat) - copie în format 
electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic.  
sau  
 contractul, ce atestă relații contractuale 
cu Service Centru local autorizat - copie 
în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*Experiență specifică în livrarea 
bunurilor similare (art. 22 alin. 
(1) lit. a) din Legea 131/2015 
privind achizițiile publice) - 
Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări specifică în livrarea 
bunurilor în ultimii trei ani de activitate, 
completată conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 
15.09.2021, (copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 
Livrarea bunurilor se confirmă prin 
prezentarea unor certificate / documente 
(facturi fiscale) emise sau contrasemnate 
de către beneficiarii de livrări (copii în 
format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat 

*Persoană juridică înregistrată 
în Republica Moldova - Extras 
din Registrul de stat al persoanelor 
juridice, (copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 

prezentat prezentat *neprezentat 
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Republicii Moldova - Cazier 
judiciar al persoanei juridice, (copia în 
format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic.) 
*Informația privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale 
- Certificat SFS privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public 
naţional, (copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.  
Comentarii: 1 Operatorul economic „NeoSuport Service” SRL, la etapa deschiderii ofertelor, a prezentat 
informaţia privind confirmarea - „partener al distribuitorului oficial al producătorului prezentat pe 
teritoriul Republicii Moldova” doar în limba engleză, iar de către autoritatea contractantă a fost solicitat 
prezentarea actulul confirmativ “în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și 
ștampila traducătorului autorizat”. 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 
Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

         Calculatoare 

Lotul nr. 1 
Notebook cu 

accesorii 

„BTS Pro” SRL 258 990,00  20 buc. + - 
„Accent Electronic” 
SA 

259 000,00  + + 

“Neo Suport 
Service” SRL 

327 600,00  În aşteptare 

Lotul nr. 2 
Notebook cu 

accesorii 

„Accent 
Electronic” SA 

409 385,00 41 buc. + + 

„BTS Pro” SRL 529 310,00 În aşteptare 

Lotul nr. 3 
Notebook cu 

accesorii 

“Neo Suport 
Service” SRL 

95 895,00 3 buc. + - 

„BTS Pro” SRL 101 925,00 + + 

Lotul nr. 4 
Notebook cu 

accesorii 

“Neo Suport 
Service” SRL 

367 080,00 14 buc. + - 

„BTS Pro” SRL 416 990,00 + - 
Lotul nr. 5 
Computer „BTS Pro” SRL 103 980,00 4 buc. + - 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de 
calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul 
necorespunderii). 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
24.06.2022 „Accent 

Electronic” 
SA 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3)  din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, solicită 
prezentarea explicațiilor privind specificaţia tehnică 
propusă pentru Lotul nr. 2 (Notebook cu accesorii), cu 
referire la următoarele aspecte: 
1) de către autoritatea contractantă a fost stabilită 
cerinţa „Mouse cu fir – USB optical mouse”, dar s-a 
propus model „Mouse cu fir – Gembird MUS-U-O”, 
care potrivit website a producătorului este compatibil 
cu Windows 8 maximum (link: 
https://gembird.com/item.aspx?id=8537 ). Însă, 
conform cerinței solicitate privind sistemul de operare 
în specificații tehnice ”OS – preinstalat OEM 
Windows 10 Pro 64(Ru+Engl)” și confirmată în oferta 
propusă, reiese că acest model nu este compatibil cu 
sistemul de operare preinstalat.  
2) în formularul specificaţii tehnice Anexa nr. 22 
operatorul economic nu a completat coloana „Modelul 
articolului”. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 

24.06.2022 “Neo Suport 
Service” 

SRL 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3)  din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, solicită explicații 
privind specificaţia tehnică propusă, cu referire la 
următoarele: 
1) pentru lotul nr. 3 (Notebook cu accesorii) 
autoritatea contractantă a solicitat parametrii tehnici 
”CPU – min. 4x Cores/8x Threads, min 2.0 GHz 
nominal, min cache 12Mb, TDP max.28W, integrated 
graphics, în arhitectură x64”, iar operatorul economic 
a propus ”CPU: Intel Core i5-1235u 10 x Cores/12 x 
Threads, 4.4 GHz, cache 12 Mb, TDP 15W, 
integrated graphics, în arhitectură x64” – respectiv 
fără a fi indicat tipul frecvenței specificată. ASP, după 
consultarea parametrilor pe website a producătorului 
CPU conform ofertei, a identificat că valoarea de 4.4 
GHz prezentată în specificațiile tehnice depline 
propuse este pentru parametrul MaxTurboFrequency, 
nesolicitat de autoritatea contractantă și care nu este 
supus evaluării.  
2) pentru lotul nr. 4 (Notebook cu accesorii) 
autoritatea contractantă a solicitat parametrii tehnici 
”CPU – min. 4x Cores/8x Threads, min 2,4 GHz 
nominal, cache 8Mb; integrated graphics, în 
arhitectură x64”, iar operatorul economic a propus 
”CPU: Intel Core i3 1215u 6 x Cores/8 x Threads, 
4,4 GHz, cache 10 Mb; integrated graphics, în 
arhitectură x64” – respectiv fără a fi indicat tipul 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 
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frecvenței specificată. ASP, după consultarea 
parametrilor pe website a producătorului CPU 
conform ofertei, a identificat că valoarea de 4.4 GHz 
prezentată în specificațiile tehnice depline propuse 
este pentru parametrul MaxTurboFrequency, 
nesolicitat de autoritatea contractantă și care nu este 
supus evaluării.  
Astfel, pentru atestarea cerinţei nominalizate, expuse 
în documentaţia de atribuire, ASP solicită prezentarea 
informaţiei privind frecvenţa nominală de bază a 
CPU conform ofertei pentru loturile nr. 3 şi 4.  
Totodată, conform prevederilor art. 17 alin. (4) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, ASP 
solicită completarea informaţiei privind prezentarea 
formularelor, conform cerinţelor stabilite, în cadrul 
procedurii nominalizate, după cum urmează: 
1) Autorizare de la producător sau de la reprezentantul 
oficial al acestuia, ori alte confirmări privind 
comercializarea bunurilor respective pe teritoriul 
Republicii Moldova (prezentată/e în limba română sau 
cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila 
traducătorului autorizat), deoarece operatorul 
economic a prezentat copia ”Autorizației” de la 
producător doar în limba engleză. 
2) Deţinerea de Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un 
contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea 
deservirii bunurilor aflate la garanţie, deoarece 
operatorul economic a prezentat formularul 
”Autorizație Service Centru” de la posesorul 
autorizației de service centru autorizat – companie 
terță, însă nu şi o confirmare a relațiilor contractuale 
(contractul). 

07.07.2022 „Accent 
Electronic” 

SA 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, solicită 
operatorului economic „Accent Electronic” S.A. să 
prezinte explicaţii cu privire la cauza prezentării 
informației incomplete în formularul „Specificaţii 
tehnice (Anexa nr. 22)”, şi anume, autoritatea 
contractantă, pentru Lotul nr. 1 (Notebook cu 
accesorii ) pentru componentul  „Interface”, a 
solicitat  parametrii „min 1 x USB 2.0 type A, min 2x 
USB 3.x type A”, iar operatorul economic a propus 
„2x USB 3.2., 1xUSB 3.2 Gen 1 port with power-off 
charging”, fără a indica tipul conectorului – „A” sau 
„C”. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

 
“Neo Suport 

Service” SRL 
 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice (Legea 131/2015), nu se acceptă ofertele 
operatorilor economici „BTS Pro” S.R.L. pentru loturile nr. 1, 4 şi 5 şi  
„NeoSuport Service” S.R.L. pentru loturile nr. 3 şi 4, deoarece ofertele 
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„BTS Pro” SRL 

acestora nu corespund cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire, şi 
anume: 
          1) Operatorul economic „BTS Pro” S.R.L.: 
- pentru lotul nr. 1, autoritatea contractantă a solicitat „Interface” cu 
parametrii min. 1 x USB 2.0 type A, min 2x USB 3.x type A (în total 3 
porturi USB type A), iar operatorul economic a propus doar parametrii 
„2x USB 3.2 type A” (în total  2 porturi type A”); 
- pentru lotul nr. 4, autoritatea contractantă a solicitat pentru „Video 
Camera” parametrii „FHD+IRwebcam”, iar operartorul economic a 
propus „IR andRGB 720p HD Camera with Think Shutter, Mic”; 
- pentru lotul nr. 5, autoritatea contractantă a solicitat la parametrul 
„Video” „porturi – min. 1xDVI, 1xHDMI”, iar operatorul economic a 
propus „Porturi: 1xDV1 (adapter), 1xHDMI (adapter), 2xmDP”. 
Totodată, pentru parametrul „Porturi”, s-a solicitat: 
- „Faţa: min 2xUSB 3.x, lx headset connector”, dar au fost propuşi 
parametrii „Faţa: 4x USB 3.2, 1x headset connector, 1x USB 3.2 Type 
C”; 
- „În spate: min. 1x Audio combo, min 2x USB 2.0, 2 x USB 3.x, 1x USB 
3.1 Type C, 1x RJ-45, lx power connector”, dar au fost propuşi parametrii 
„În spate: 1 x Audio combo, 4x USB 3.2, 1x RJ-45, 1 x power 
connector”. 
   2) Operatorul economic „NeoSuport Service” S.R.L.: 
- pentru lotul nr. 3, autoritatea contractantă a solicitat „CPU – min. 4x 
Cores/8x Threads, min.2.0 GHz nominal, min. cache 12Mb, TDP max. 
28W, integrated grafhics, în arhitectură x 64”, iar operatorul economic a 
propus „CPU: Intel core i5-1235u 10 x Cores/12 xThreads, 4.4 GHz 
(frecvenţă nominală 1.3 GHz), cache 12Mb, TDP 15W, integrated 
graphics, în arhitectură x64”; 
- pentru lotul nr. 4, autoritatea contractantă a solicitat „CPU – min. 4x 
Cores/8x Threads, min 2,4 GHz nominal, cache 8Mb, integrated 
graphics, în arhitectură x64”, iar operatorul economic a propus „CPU: 
Intel Core i3 1215u 6 x Cores/8 x Threads, 4,4 GHz (frecvenţă nominală 
1.2 GHz), cache 10 Mb, integrated graphics,  în athitectură x64”. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
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13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
  
Nr 
d/r 

Denumirea lotului  Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantitat
e și 

unita 
te de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

1 
Lotul nr. 1 
Notebook cu 
accesorii 

„Accent 
Electronic” 

SA 
20 buc. 12 950,00 259 000,00 310 800,00 

2 
Lotul nr. 2 
Notebook cu 
accesorii 

„Accent 
Electronic” 

SA 
41 buc. 9 985,00 409 385,00 491 262,00 

3 
Lotul nr. 3 
Notebook cu 
accesorii 

„BTS Pro” 
SRL 3 buc. 33 975,00 101 925,00 122 310,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Anularea procedurii de achiziție publică: În 
temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuţa a treia din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru Loturile nr. 4 (Notebook 
cu accesorii) şi 5 (Computer).  
 
Argumentare: Ofertele nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele expuse în 
documentaţia de atribuire. 
 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
„BTS Pro” SRL 
„Accent Electronic” SA 
“Neo Suport Service” SRL 

19.07.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea  
operatorului  

economic 
 
 
 
 
  

Între
prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
  

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
  

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

„Accent 
Electronic” SA - Nr. 

887 01.08.2022 30213
300-8 

668 385,00 802 062,00 31.12.2022 

„BTS Pro” SRL  - Nr. 
888 01.08.2022 101 925,00 122 310,00 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                Gheorghe POJOGA 
 



DARE DE SEAM Ă

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

Nr. %\ din\€  . 0 ^ .2022

Date cu privire Ia autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Eugenia Gligor

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri ■Licitaţie deschisă 

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după 
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri ■  Servicii □ Lucrărin

Obiectul achiziţiei Materiale stomatologice necesare pentru lucrul curativ la 
CSU USMF „Nicolae Testemiţanu”

Cod CPV 33100000-1
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. m tender, sov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l648213194600
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053947/
Data publicării: 25.03.2022

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 https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-ce-achizitii

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 1029389,00

Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)
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Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicăr i]

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

[Indicaţi numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 19.04.2022 ora 11:36) au depus oferta 8 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/administratorii

1. V is io s y s te m s  S R L 1 0 1 4 6 0 0 0 3 7 3 2 7 M ih a il  A rn a u t
2. T r iu m f -M o tiv  S R L 1 0 1 2 6 0 0 0 2 1 1 8 0 T a t ia n a  J ig h i li

3 . G B G -M L D  S R L 1 0 0 3 6 0 0 1 1 7 5 8 2 T u d o r  C e a ic o v s c h i
4. M - IN T E R -F A R M A 1 0 0 3 6 0 0 0 5 2 6 3 M a r ia  M o ro z o v
5. D IT A  E S T F A R M  S .R .L 1 0 0 2 6 0 0 0 4 6 3 5 9 Iu r ie  C h i r to a c a

6. IM  N a tu s a n a  S R L 1 0 0 6 6 0 0 0 2 5 6 5 7 D ia n a  T u tu n a ru
7. M e d g lo b a lfa rm  S R L 1 0 1 6 6 0 0 0 0 0 7 6 5 B o r is  G ra n a c i
8. E le c te h  S R L 1 0 0 3 6 0 0 1 1 3 0 4 5

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

N
r.
d/
o Denumire

operator
economic

Documentele ce 
constituie oferta Documente de calificare

DU
AE

C
er

er
e d

e 
pa

rt
ici

pa
re

G
ar

an
ţia

Sp
ec

ifi
ca

ţii
te

hn
ice 9

£
74
CV Ce

rt
ifi

ca
t

de
Ex

tr
as

 d
in

 
R

eg
ist

ru
 d

e
__

__
P

n
n

t_
__

__

Ce
rt

ifi
ca

t

Si
tu

aţ
ii

fin
an

ci
ar

Va
la

bi
l

of
er

te
i

De
cla

ra
ţie

De
cla

ra
ţie

va
la

bi
lit

at
e

i4L
*-«4
*

< Li
sta

cu
ul

ia
ct

e «e«£
4L De

ci.
be

ne
fic

ia
r _

_
M

os
tr

e

1. V isiosystem s
SRL

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

2. T rium f-M otiv
SRL

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

3. G B G -M L D
SRL

-

4. M -IN T E R -
FA R M A

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

5. D ITA
E ST FA R M
S.R .L

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

6. IM  N atusana  
SRL

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

7. M edglobalfar 
m SRL

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

8. E lecteh  SRL

(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 f n  cazul 
când documentul a fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Preţul Cantitate Corespunderea 
ofertei şi unitate cu cerinţele de 

(fărăTVA) de măsură calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
1 . A deziv  universal 

m o n o co m p o n en t fo to p o lim er iza b il
V is io s y s te m s  S R L 18404,40 set 12 + +

2. C om pozit de restau rare  un iversal 
fo topolim erizab il rad ioopac

V is io s y s te m s  S R L 13186,11 set 3 + +

3. C om pozit de  restau rare  
rad ioopac  fo topo lim erizab il

V is io s y s te m s  S R L
19246,08

buc 34 + -

4. C om pozit de  restau rare  
fo topolim erizab il in jec tab il/flow  cu 
rez is ten ţă  crescută ,

V is io s y s te m s  S R L 2973 ,89 buc 21 + ”

5. C im en t ionom er de stic lă  
fo topolim erizab il pen tru  restau rări

V is io s y s te m s  S R L 2973,89 Set 1 + +

6. C im en t g lasionom er indicat 
pen tru  cim entare

V is io s y s te m s  S R L 1440,19 Set 1 + +

7. P astă  pen tru  ob tu rarea  canale lo r 
tem porar

buc 20

8. P astă pentru ob tu rarea canalelor 
perm anentă

V is io s y s te m s  S R L 2225,74 Set 1 + +

9. C onuri de gu tapercă  con ic ita te  06 
aso rta te

T r iu m f -M o t iv  S R L 294 ,00 set 5 + +

V is io s y s te m s  S R L 294 ,60 +
10. C onuri de gu tapercă  con icita te  
de  04 asorta te

T r iu m f -M o t iv  S R L 1160,00 set 20 + +

V is io s y s te m s  S R L 1178,40 +
11. S o lu ţie  pen tru  înd ep ărta rea  
ob tu raţie i de canal

buc 17

12. P ivoţi fibră optică T r iu m f -M o t iv  S R L 2500,00 set 20 + +
13. P ivoţi fibră optică T r iu m f -M o t iv  S R L 2500,00 set 20 + +
14. C im en t ionom er de sticla V is io s y s te m s  S R L 15486,66 set 6 + +
15. C im ent ionom er de sticla V is io s y s te m s  S R L 1440,19 set 1 + +
16. C om pom er F o topo lim erizab il V is io s y s te m s  S R L 2187,59 set 1 + +
17. C im ent ionom er de sticla V is io s y s te m s  S R L 2 973 ,89 set 1 + +
18. C im en t ionom er de  sticla V is io s y s te m s  S R L 10324,44 set 4 + +
19. M ateria l de  sig ilare  a  fisu rilo r V is io s y s te m s  S R L 766,86 B uc 2 + +
20. S istem  adez iv  cu  
nanoum plu tu ra

fl 1

2 1. G el anestezic  top ic V is io s y s te m s  S R L 195,28 C u t 2 + +
22. A nestez ic  spray fl 2
23. H em ostatic cu t 5

25. P ivoţi din fib ra  de  stic la T r iu m f -M o t iv  S R L 450 ,00 set 3 + +

26. G el acid fosforic serin 4

27. C onuri de gu taperca T r iu m f -M o t iv  S R L 117,00 cu t 2 + +
V is io s y s te m s  S R L 117,84 +

28. C im en t g lasionom er cu  adaos 
de  răşină şi so lib ilita te  jo a să  în 
cav ita tea  buca lă  pen tru  fixarea 
lucrărilo r p ro tetice

V is io s y s te m s  S R L 13242.24 cu t 6 + +

29. C om pozit fo topolim erizab il 
m icroh ib rid

V is io s y s te m s  S R L 23342 ,22 Set 6 + 4-

30. S istem  adeziv  pen tru  
m ateria le le  com pozite 
fo topo lim erizab ile

V is io s y s te m s  S R L
4376,70

Flaco
n

6 + +

31. M ateria l pentru  ob tu rarea 
defin itivă a canalelo r rad icu lare

V is io s y s te m s  S R L 5910,36 set 4 + +

32. M aterial pentru  ob tu rarea 
p rov izo rie  a  cav ită ţilo r carioase

V is io s y s te m s  S R L 280 ,60 set 10 + +

33. Gel pentru  gravaj. T r iu m f -M o t iv  S R L 950,00 Ser 10 + +
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34. Pasta  tem porara  pen tru  
ob tu ra tie  rad icu lara  rad ioopaca

V is io s y s te m s  S R L 2712.05 buc 5 + +

35. M aterial am pren tar silicon de 
condensare  din g rupul po ly siloxane 
(tipul C ) pentru  am pren te  dub le

V is io s y s te m s  S R L 35338 ,10 set 70 + +

GBG-MLD SRL 38640,00 -

36. M ateria l am pren tar silicon  de  
ad iţie  din g rupul v in ilpo ly siloxane 
(tipu l A ) pen tru  am pren te  dub le

Visiosystems SRL 43205 ,70 set 70 + -

GBG-MLD SRL 94500 ,00 -

37. C im en t ionom er de stic lă  pen tru  
cim entări defin itive, ce  e libereăză  
fluor, cu  o so lub ilita te  scăzu tă  şi 
g ro sim ea film ului de cim en t m in i7 
m icroni

V is io s y s te m s  S R L 43205,70 set
30

+ +

38. A crila t te rm opo lim erizab il 
pen tru  p ro teze m ob ilizab ile ,

cut 12

39. A crila t te rm opo lim erizab il 
p en tru  p ro teze m ob ilizab ile

fl. 12

40 . M ateria l com pozit o rtodon tic set 3

42. G um e po leire T r iu m f -M o t iv  S R L 975 ,00 buc 50 + -

V is io s y s te m s  S R L 976 ,50 + -

43. G um e po leire T r iu m f -M o t iv  S R L 3900,00 buc 20
0

+ -

V is io s y s te m s  S R L  

T r iu m f -M o t iv  S R L

3906.00

975 .00

+ -

44. G um e po leire buc 50 + -

V is io s y s te m s  S R L 976 ,50 + -

45. Foi latex V is io s y s te m s  S R L 1203,60 cut. 10 + +
46. D ispoz itiv  p rophy-je t a ir-flo w buc 2
47. P iesă tu rb ina T r iu m f -M o t iv  S R L 49990 ,00 buc 30 + +

V is io s y s te m s  S R L 49995 ,00 -1-
48. P ivot m etalic  m ediu V is io s y s te m s  S R L 3 030 ,00 buc 30

00
+

49. T ig lu buc 20
50. C leşte pentru  ta ierea  d is ta la  a 
arcu rilo r ortodontice

V is io s y s te m s  S R L 4070,31 buc 3 + +

51. C leşte  tă ietor de  ligaturi 
m etalice

V is io s y s te m s  S R L 4067,76 buc 3 + +

52. C leşte  W eingart V is io s y s te m s  S R L 2138,67 buc 3 + +
53. C leşte  pentru îndo itu ri pe arc, 
tip  B ird Beak

V is io s y s te m s  S R L 1346,67 buc 1 + +

54. C leşte  pentru  îndo itu ri de tip  
T w eed

V is io s y s te m s  S R L 1685,02 buc 1 + +

56. P iesă de m ână ch irug icală  
d reap tă

T r iu m f -M o t iv  S R L 7000,00 buc 2 +

57. P iesă con traunghi (p iesă  cot 
im plantologie)______________________

V is io s y s te m s  S R L 15116.33 buc 1 + +

59. A ce T r iu m f -M o t iv  S R L 694 ,00 cutie 5 + +

V is io s y s te m s  S R L 694,35 +
60. Perii p rofilax ie V is io s y s te m s  S R L 741,00 buc 10

0
+ +

61. R ulouri de vata M -1N T E R -FA R M A
SA

851,85 buc 10 + +

V is io s y s te m s  S R L 1 328,00 +

62. V ata h idrofila D1TA E ST FA R M  
S .R .L

340,00 buc 50 + +

N a tu s a n a  S R L 366,00 +
63. R ulouri de vată M -IN T E R -FA R M A

SA
851,85 buc 10 + +

V is io s y s te m s  S R L 956 ,20 +
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64. Şerveţele dezin fec tan te M e d g lo b a lfa rm 5625,00 buc 25 + -

S R L 0

65. D ezinfectan t p/u suprafeţe IM  N a tu s a n a  S R L 9000,00 buc 15 4 - +
M -IN T E R -FA R M A
SA

11111,12 0 +

D IT A  E ST FA R M  
S .R .L

11612,54 +

V is io s y s te m s  S R L 2 8 3 3 0 ,5 0 +
66. P astile  an tisep tic V is io s y s te m s  S R L 1403,88 set 6 + +
67. So lu ţie u tiliza tă  în  

decon tam inarea  au tom ata  a
buc 4

instrum en te loe în m aşin ile  de  term o  
- dezinfec ţie
68. S o lu ţie  neu tra lizam  pe  b ază  de 
ac id  fosforic pen tru  m aşin ile  de 
te rm o  - dezinfecţie

buc 4

69. S o lu ţie  pen tru  clătire  în 
m aşin ile  de te rm o  - dez in fec ţie

buc 4

70. M ănuşi de p ro tec ţie D IT A  E ST F A R M 2575,32 buc 17 + +
S.R .L 3
M -IN T E R -FA R M A
SA

12885,00 +

E le c te h  S R L 13753,50

IM  N a tu s a n a  S R L 17300,00 +

T r iu m f -M o t iv  S R L 25085 ,00 +

M e d g lo b a lfa rm
S R L

25950 ,00 +

71. M ănuşi de p ro tec ţie D IT A  E ST FA R M 18317,80 buc 25 + +
S.R .L 2
M -IN T E R -F A R M A
SA

18770,00 +

E le c te h  S R L 20034 ,00

IM  N a tu s a n a  S R L 25200 ,00 +

M e d g lo b a lfa rm
S R L

36539,00 +

T r iu m f -M o t iv  S R L 36540 ,00 +
72. M ănuşi de p ro tec ţie D IT A  E ST FA R M 8715,29 buc 11 + +

S.R .L 7
E le c te h  S R L 9301,50

IM  N a tu s a n a  S R L 11700,00 +

T r iu m f -M o t iv  S R L 16965,00 +

M e d g lo b a lfa rm
S R L

17550,00 +

M -IN T E R -F A R M A
SA

18200,00 +

73. M ăşti de p ro tecţie IM  N a tu s a n a  S R L 8549,50 buc 28 + +

M e d g lo b a lfa rm
S R L

8550,00 5 +

M -IN T E R -FA R M A
SA

11875,01 +

T r iu m f -M o t iv  S R L 21375 ,00 +

74. Bavete V is io s y s te m s  S R L 8080,20 set 60 + +
D IT A  E ST FA R M  
S .R .L

9550,21 +

T r iu m f -M o t iv  S R L 14400,00 +

M -IN T E R -F A R M A
SA

16111,11 +
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75. A sp irato r de sa livă T r iu m f -M o t iv  S R L 4625 ,00 set 11
0

+ 4-

V is io s y s te m s  S R L 4628 ,80 +

M -IN T E R -F A R M A
SA

5500,00 +

76. U lei de lubrifiere  şi cu ră ţire  p/u 
p iesa tu rb ină

V is io s y s te m s  SRL 25810,74 fl. 57 + +

77. S patu le de exam inare D IT A  E ST FA R M  
S .R .L

92,19 set 4 + +

IM  N a tu s a n a  S R L 120,00 +
M -IN T E R -FA R M A
SA

133,33 +

78. R ulou pachete  sig ilare  75 x200 
m

M e d g lo b a lfa rm
S R L

7599,00 buc 50 + +

E le c te h  S R L 7600,00

T r iu m f -M o t iv  S R L 7750,00 +
M -IN T E R -FA R M A
SA

11574,00 +

V is io s y s te m s  S R L 14165,50 +

IM  N a tu s a n a  S R L 15000,00 +

GBG-MLD SRL 18000,00 -

79. D ezinfectant pen tru  m îin i IM  N a tu s a n a  S R L 6000,00 buc 10
0

+ +
D IT A  E ST FA R M  
S .R .L

7929,37 +

80. B otoşei com patib ili cu  
d ispenseru l O T O  - 720

buc 44
00
0■.. 'A "" .......  1 —......  J' " > I---1------------ 1---------

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

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferlei 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

27.04.2022 "Natusana” SRL, ”M-lnter-Farma” SA, 
’’Visiosystems” SRL, ’Triumf Motiv” SRL

Documente aferente 
DUAE

au prezentat

16.05.2022 ’’Visiosystems” SRL, ’Triumf Motiv” SRL mostre au prezentat

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
GBG-MLD SRL Nu au ataşat documentele de calificare pe SIA RSAP

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:_____________________________________

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)
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Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: ___________ ___________ ________
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate şi 
unitate de 
măsură

Preţul 
unitar 

(fără TVA)

Preţul
total

(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

1. A deziv  un iversal
m onocom ponen t
fo topolim erizab il

V isio system s SRL set 12 1533,70 18404,40 19876,80

2. C om pozit de restau rare  
un iversal fo topo lim erizab il 
radioopac

V isio system s SRL set 3 4 3 95 ,37 13186,11 14241,00

5. C im ent ionom er de  stic lă  
fo topolim erizab il pen tru  
restaurări

V isio system s SR L Set 1 2973 ,89 2973 ,89 3211 ,80

6. C im ent g lasionom er ind icat 
pen tru  cim entare

V isio system s SRL Set 1 1440,19 1440,19 1555,40

8. Pastă pentru  ob tu rarea 
canalelo r perm anentă

V isiosystem s SR L Set 1 2225 ,74 2225 ,74 2403 ,80

9. C onuri de gu tapercă 
con icita te  06 asortate

T rium f-M otiv  SR L set 5 58 ,80 2 94 ,00 352 ,80

10. C onuri de gu tapercă 
con icita te  de 04 aso rta te

T rium f-M otiv  SR L set 20 58 ,00 1160,00 1392,00

12. P ivoţi fib ră  op tică T riu m f-M o tiv  SR L set 20 125,00 2 5 00 ,00 3000,00
13. Pivoţi fib ră  optică T riu m f-M o tiv  SR L set 20 125,00 2500 ,00 3000 ,00
14. C im ent ionom er de  sticla V isio system s SR L set 6 2581,11 15486,66 16725,60
15. C im ent ionom er de  sticla V isio system s SR L set 1 1440,19 1440,19 1555,60
16. Corn pom  er 
F o topolim erizab il

V isiosystem s SRL set 1 2487 ,59 2487 ,59 2686,60

17. C im ent ionom er de sticla V isiosystem s SRL set 1 2973 ,89 2973 ,89 3211,80
18. C im en t ionom er de sticla V isio system s SRL set 4 2581,11 10324,44 11150,40
19. M ateria l de sig ilare  a 
fisurilor

V isio system s SR L Buc 2 383,43 766 ,86 828 ,20

21. G el anestezic  top ic V isio system s SRL C ut 2 97 ,64 195,28 234 ,32
25. Pivoţi din fibra de stic la T rium f-M otiv  SR L set 3 150,00 4 50 ,00 540 ,00
27. C onuri de gu taperca T rium f-M otiv  SR L cut 2 58 ,50 117,00 140,40
28. C im ent g lasionom er cu 
adaos de răşină  şi so lib ilita te  
jo a să  în cav ita tea  bucală  
pen tru  fixarea lucrărilo r 
p ro tetice

V isiosystem s SRL cut 6 2207 ,04 13242,24 14301,60

29. C om pozit
fo topolim erizab il m icroh ib rid

V isio system s SRL Set 6 3890 ,37 23342 ,22 25209 ,60

30. Sistem  adeziv  pen tru  
m ateria le le  com pozite  
fo topolim erizab ile

V isiosystem s SRL Flaco
n

6 729,45 4 3 76 ,70 4726 ,80
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3 1 . M ateria l pen tru  o b tu rarea  
defin itivă a  canalelor 
rad icu lare

V isiosysterns SRL set 4 1477,59 5910,36 6383,20

32. M aterial pen tru  ob tu rarea  

p ro v izo r ie  a cav ită ţilor  
carioase

V isiosystem s SRL set 10 28 ,06 280 ,60 303 ,00

33. Gel pentru  gravaj. T rium f-M otiv  SR L Ser 10 95 ,00 950 ,00 1140,00
34. Pasta tem porara  pen tru  
ob tu ra tie  rad icu lara  
rad ioopaca

V isiosystem s SRL buc 5 542,41 2712,05 2929,00

35. M aterial am pren tar silicon 
de condensare  din grupul 
po lysiloxane (tipul C ) pen tru  
am pren te  duble

V isiosystem s SRL set 70 504,83 35338,10 42406 ,00

37. C im ent ionom er de sticlă 
pen tru  cim entări defin itive, ce 
e libereăză fluor, cu o 
so lub ilita te  scăzu tă şi 
g rosim ea film ului de cim en t 
m in l7  m icroni

V isiosystem s SRL set 30 1440,19 43205 ,70 46662 ,00

45. Foi latex V isiosystem s SRL cut. 10 120,36 1203,60 1444,30
47. P iesă tu rb ina T rium f-M otiv  SR L buc 30 1666,33 49990 ,00 59988 ,00
48. P ivot m eta lic  m ediu V isiosystem s SRL buc 3000 1,01 3030 ,00 3630,00
50. C leşte  pen tru  ta ierea  
d ista la  a arcu rilo r o rtodon tice

V isiosystem s SRL buc 3 1356,77 4070,31 4884 ,36

51. C leşte  tă ie to r de ligaturi 
m etalice

V isiosystem s SRL buc 3 1355,92 4067 ,76 4881,33

52. C leşte W eingart V isiosystem s SRL buc 3 712,89 2138 ,67 2566,41
53. C leşte  pen tru  îndo itu ri pe 
arc, tip  B ird B eak

V isiosystem s SRL buc 1 1346,67 1346,67 1616,00

54. C leşte  pen tru  îndo itu ri de 
tip  Tw eed

V isiosystem s SRL buc 1 1685,02 1685,02 2022,02

56. P iesă de m ână ch irug ica lă  
d reap tă

T rium f-M otiv  SR L buc 2 3500,00 7000,00 8400,00

57. P iesă con traungh i (p iesă  
cot im plan to log ie)

V isiosystem s SRL buc 1 15116,33 15116,33 18139,60

59. A ce T rium f-M otiv  SR L cutie 5 138,80 694 ,00 832 ,80
60. Perii p ro filax ie V isiosystem s SRL buc 100 7,41 741 ,00 889 ,00
61. R ulouri de vata M -In ter-farm a SA buc 10 85,1852 851,85 920 ,00
62. V ata h id ro fila D ita  Estfarm  SRL buc 50 6,80 340 ,00 367 ,20
63. R ulouri de vată M -In ter-farm a SA buc 10 85,1852 851,85 920 ,00
65. D ezinfectan t p/u suprafeţe N a tu san a  SRL: buc 150 60,00 9000 ,00 10800,00
66. Pastile  an tisep tic V isiosystem s SRL set 6 233 ,98 1403,88 1684,68
70. M ănuşi de p ro tec ţie D ita  Estfarm  SRL buc 173 72 ,6897 12575,32 13581,34
71. M ănuşi de p ro tec ţie D ita  E stfarm  SRL buc 252 72,6897 18317,80 19783,22
72. M ănuşi de p ro tec ţie D ita  E stfarm  SRL buc 117 74,4897 8715,29 9412,52
73. M ăşti de p ro tec ţie N a tu san a  SRL buc 285 30,00 8549,50 10259,40
74. Bavete V isiosystem s SRL set 60 134,67 8080,20 9696,00
75. A sp irato r de salivă T rium f-M otiv  SR L set 110 42 ,04 4625 ,00 5550,00
76. Ulei de lub rifiere  şi 
cu ră ţire  p /u  p iesa  tu rb ină

V isiosystem s SRL f i . 57 452 ,82 25810 ,74 30972 ,66

77. Spatule de exam inare D ita  E stfarm  SRL set 4 23 ,0478 92,19 110,63
78. R ulou pachete  s ig ila re  75 
x200  m

M edglobalfarm
SR L

buc 50 151,98 7599,00 8206,92

79. D ezinfectan t pen tru  m îin i N atu san a  SRL: buc 100 60 ,00 6000,00 7200,00

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin .__lit__ .
Argumentare: _______________________________________________________________

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
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Denumirea operatorului economic Data
transmiterii

Modalitatea de 
transmitere

Visiosystems SRL, Triumf-Motiv SRL, GBG-MLD SRL, M-INTER- 
FARMA SA, DITA ESTFARM S.R.L, IM Natusana SRL, 
Medglobalfarm SRL, Electeh SRL

03.06.2022 e-mail,

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

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

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

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
Denumirea
operatorului
economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

Numărul 
şi data 

contractului

CodCPV Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului

Sră TVA inclusiv
TVA

Dita Est 
Farm SRL

autohton 16.06.2022 33100000-1
40040,60 43 254,91 31.12.2022

MedGlobalF 
arm SRL

autohton
<<*>

16.06.2022 33100000-1 7599,00 8206,92 31.12.2022

M-Inter- 
Farma SA

autohton 16.06.2022 33100000-1 1703,70 1840,00 31.12.2022

Natusana
SRL

autohton 16.06.2022 33100000-1 23549,50 28259,40 31.12.2022

Triumf- 
Motiv SRL

autohton 16.06.2022 33100000-1 70280,00 84336,00 31.12.2022

Visiosystems
SRL

autohton 16.06.2022 33100000-1 269007,39 303028,88 31.12.2022

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU) 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 calitaie-cost □
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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:

_________________ 1 \ ^  ttJLftJO_________________ _
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice

privind achizitionarea: Reactive qi consrr-uuit" pentru Laboratorul (Repetat) conform necesitalilor

IMsiis;itatut Ctinic de Traumatologie 9i Ortopedie pentru anul2022
^ Nr.ldin 2l'06'2022

, Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:



..mt'ts]rn+ente 
s{:cinule 

le
Licitalie electronicd

Sursa de fihantare' t,)'. 'Y ,j : Alte surse: CNAM
Valoarea estimdtl (ei, fdrd fVA) 339346.00\ei

;;]iciterii "''"'''

, clgificertton 
,",-, 

;

;..

Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezuhatui modificiiiibr""' ttrr

ll:l',ffi ;",:;::l#;mirroacerol 
de 

rf

pf,ni la termenul-limiti (data 10.06.2022, ora 13:00)o au fost depuse L (una) oferte

din partea urmitorilor ofertan{i:

' **uu*ii,l'illl'0,,,

1. SRL "PreciTest Com" 1003600024349 Nacu Anatol

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

Documentele de calificare prezentate de cdtre ofertanli/candidali:

Documentele solicitate qi alte condi{iio cerinfe obligatorii Denumirea ofertant/candidat

Cerere de participare prezentat

Declaralie privind valabilitatea ofertei prezentat

Propunerea tehnic6 (specificafii tehnice) prezentat

Propunerea financiard (specificatii de prel) prezentat

DUAE prezentat

Dovada inregistririi persoanei juridice, in conformitate cu

prevederile legale din lara in care ofttta"t"l este stabilit
prezentat

Raportul financiar/Situalia financiard prezentat



3 stanlelor fafd de bugetul

mblic nalional

Cel'tftc"t de atribuire a contului bu!g*

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire qi se va consemna prin: prezentat, nepreZentat' nu corespunde (tn cazul

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

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Cbrbspunderea'

'";;,lHJ;llu'
i":r;ii#ffi, penitmifea..

'opejatorulSi
iCConomib . , ,er#l;

Lotul 34 Reagenfi Pentru
analizorul biochimic

"RESPONS 910" sistem
inchis

SRL

"PreciTest
Comtt

143791,95 l0l buc +

Lotul 36 ExPres teste

diagnostice Pentru analiza
urinei

9100,00 50 buc +

Lotul56 Consumabile
pentru analizorul electroliti

El. sistem inchis

169066,20 l6 buc +

100 buc
Lotul57 Consumabile

pentru analizorul gaze EPoc,
svstem inchis

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale

(Informalia privind ,,corespunderea cu-ierin;ete de'calificaie" si "corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va rorrr*ro prin: ,,+" in cazul corespunilerii si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind

corespunderea ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv

justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate s
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicali|

Rezmatul r[sPunsului
oneratbrului economicData ; I

soticitirii':i

Ofertan{ii respinqildescalifica{i:



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
l
' Criteriul de atribuire aPlicat:

Preful cel mai scizut a
(in'cazal tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

t1 orma examiniri, evaluirii qi compariirii ofertelor depuse in cadrul procedurii

de atribuire s-a decis:

acordului-cadru

Denumirea operalqlqlul ggonomic 
-1

Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului eqgqqlqlg t Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

ta tn cazul tn care

Atrihuirea contra< :tului de achizi ic6/

Denumirea
operatorului

economic
Lotul34
Reagen!i

pentru
analizorul
biochimic

..RESPONS

910" sistem
inchis

SRL tf PreciTest
Comtt

101 buc 143791,95 143791,95 167778,83

Lotul36
Expres teste
diagnostice

pentru analiza
urinei

50 buc 9100,00 9100,00 10920,0

Lotul56
Consumabile

pentru
analizorul

electroliti El,
sistem inchis

16 buc 169066,20 169066.20 t99855.44
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Anularea procedurii de achizilie public6:

,'
in temeiul art.

Argumentare:
7l alin. 

- 
lit 

-

(Informarea operatoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizirii se rearizeazd tn ionformitate cu prevederire art. 3l at Legii nr' I3l din 3 iulie

2015 privind achizi{iile publice)

16. Termenul de aqieptare pentru incheierea contractului:

l

(serectari termenur de aqteptare respectat. Csrcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' 13j, din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, :r:U:1" a turmenelor de asteptare' se efectueazd tn conformitate cu

prevederile rIrLU;ii u Caprtotul I (cariutarea Termenului)'at cotdutui civil al Republicii Moldova)'

lT.Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

ffimunicdriiPrin
iliilou.. electronice $i/sau fax n

-

in caz-ut in care valo estimatd acontractului

ert" -ui micd decdt pragurile prevdzute laart'2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achiziliile Publice

i i comunicdrii

in miiloace electron!99;i/sgu :laxg
municdrii Prin

miiloace electronice qlqq'u&4 !ilffiirn ."t" *t"ata;m"ta a contractului

este egal6 sau mai mare decdt pragurile

p..uaZut. laart.2alin.tl) 4Legii.nr' 
131 din

i iuti.2015 privind achizitiile

i comunicdrii

ii loace electronice5fqqu :[axg

1g. Informafia privind achizi{ii pubtice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dat[ se completeazi

doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de

durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lotnoturi pentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate):



,1

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd tenryenul de aqteptare pentra incheierea

contractului/contractelor indicate apst respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de arl 32 alin (3) al Legii nr.

l3l din 3 iutie 2015 privind achizi(iile puhlice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi,/sau

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

p,rin prezenta dare de seamd, grapul de lucru pentru achizrtii conJirmd corectitudinea desfagurdtii ptocedurii

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

Conducitorul institutiei:
Serghei $TEPA

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Soqpormac Igor

r+,ii,ii,i

)!Qoo15s5'rt-



1 
 

DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 134/22 din 01.08.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial asp@asp.gov.md  
Adresa de internet www.asp.gov.md  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și 

edificiilor Agenţiei Servicii Publice, 
inclusiv şi servicii de deservire şi 
mentenanţă a sistemelor existente de 
semnalizare pază şi a incendiilor pentru 
anul 2022. 

Cod CPV 79713000-5 
Valoarea estimată a achiziției  3 031 000,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1635237680199?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Servicii 

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

Nu  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare Surse proprii 

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

Nr. 25/22 din 14.01.2022 

Denumirea operatorului economic S.C. „DVS Service” S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 102 

Data: 28.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 81 583,15 

Inclusiv TVA: 97 899,78 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022 

 

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

Tipul modificărilor  1. Modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2, în 
legătură cu transferarea oficiului SÎT CCA 
nr. 8, amplasat pe adresa mun. Chişinău, 
str. Vlad Ţepeş, nr.1 la adresa mun. 
Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 3.  
2. Valoarea contractului nu se modifică. 
 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu 
 

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

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 102 cu operatorul S.C. „DVS Service” 
S.R.L.  privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică  a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în 
legătură cu apariţia necesităţii de transferare a oficiului SÎT CCA nr. 8, amplasat pe adresa mun. 
Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 1 la adresa mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 3, urmează 
modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la contractul nr. 102 din 28.01.2022. 

 Astfel, urmează a fi efectuată modificarea care prevede de a exlude adresa mun. Chişinău, 
str. Vlad Ţepeş, nr. 1 şi de a include adresa nouă mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 3.                          
De menționat că modificarea respectivă nu impune cheltuieli suplimentare.    
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VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Modificarea contractului nr. 102 din 28.01.2022 este impusă de necesitatea de transferare a 
oficiului SÎT CCA nr. 8, amplasat pe adresa mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr.1 la adresa mun. 
Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 3. 

 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 
încheierea acordului adiţional privind modificarea contractului nr. 102 din 28.01.2022 privind 
achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii Publice, 
inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare pază şi a 
incendiilor pentru anul 2022: 

 
 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA, lei Inclusiv TVA, 
lei 

S.C. „DVS 
Service” 
S.R.L. 

 
- Nr. 2/884 01.08.2022 - - 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice                                                                                Gheorghe POJOGA 
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
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 820652; fax: 022 820651 
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 SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □ 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire___________0

Nr.ocds-b3wdpl-MD-1651753798499 din 01.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa str. Independenței 44
Număr de telefon 0256 2 20 58
Număr de fax 0256 2 20 58
E-mail oficial inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate DCererea ofertelor de preturi 0Licitatie deschisă 

□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri o Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor 
publice pentru anul 2022

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
www. mtender. go v. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1651753798499
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056075/
Data publicării: 05.05.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

0 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data: 31.12.2021
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr 102 l.pdf

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție “Licitație 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; □ Surse 
externe; 0Alte surse: buget local.

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 12 375 970,70 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:inforiscanimd@gmail.com
http://www.consiliulriscani.md
mailto:crr.achizitii.md@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056075/
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap


4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 30.05.2022, ora 11:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți;
Nr. Denumirea 

operatorului economic
IDNO Asociații/administratorii

1. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav
2. SRL”Credo Industry” 1003600100216 Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu
3. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL”Corsag” SRL”Credo 
Industry”

SA”Drumuri 
Bălți”

Operator 
economic n

Documentele ce constituie o:
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, i

erta
nu corespunde)

Propunerea tehnică + 4- 4-
Propunerea financiară + + +
DUAE + +
Garanția pentru ofertă^pă caz) + + +

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

ISO 9001 prezentat prezentat prezentat
ISO 14001 prezentat prezentat prezentat
ISO 45001 prezentat prezentat prezentat
Certificat de la IF prezentat prezentat prezentat
Cert, de înregist. / Extras / Decizie prezentat prezentat prezentat
Anexa 7 prezentat prezentat prezentat
Anexa 8 prezentat prezentat prezentat
Anexa 10 prezentat prezentat neprezentat
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat neprezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat
Anexa 14 prezentat prezentat neprezentat
Anexa 15 prezentat prezentat neprezentat
Anexa 16 prezentat prezentat neprezentat
Anexa 17 prezentat prezentat neprezentat
Anexa 18 prezentat prezentat prezentat
Anexa 19 prezentat prezentat prezentat
Anexa 20 prezentat prezentat prezentat
Anexa 21 prezentat prezentat prezentat
Anexa 22 prezentat prezentat prezentat
Perioada de garanție a lucr. 1 ani prezentat prezentat prezentat

2



(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))

Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat prezentat
Lichiditatea generală prezentat prezentat prezentat
Certificat de atribuire a cont, bancar prezentat prezentat prezentat
Cfra de afaceri prezentat prezentat prezentat
Manualul calității prezentat prezentat prezentat
Certificat de conformitate prezentat prezentat prezentat
Certificat diriginte de șantier prezentat prezentat prezentat
Metoda de lucru prezentat prezentat prezentat
Disponibilitatea de bani lichizi prezentat neprezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informațiaprivind "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 И
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Prețul cel mai scăzut И
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun 
raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
3



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)

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art.71, alin.l, lit.(g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Argumentare: din motiv că la etapa de finalizare a procedurii de atribuire a fost depusă contestație 

si a expirat perioada de valabilitate a ofertelor care face imposibilă încheierea contractului, procedura 

de achiziție publică se anulează.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
In cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 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 
TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

întreprinderea: Cod CPV Valoarea contractului
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Denumirea 
operatorului 

economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

inclusiv

Termen 
de 

valabilitat 
e al 

contractul 
ui/acordul 
ui-cadru

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/Ioturi pentru care au 1 'ost aplicate criterii de durabilitate):

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

(DA/NU)

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

(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Vasile SECRIERU
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21052559  din 29.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Braga I./Chirița A. 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucrări de reparații  la IET nr.184; nr.188; nr.211; 
nr.212; nr.225; Școala Primară nr. 82; nr.83; nr.95; 
LT P. Zadnipru subordonate DETS sectorul 
Ciocana 

Cod CPV 45400000-1 
Valoarea estimată a achiziției  1 980 000 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21052559 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052559/ 

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

 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

31.03.2022 

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

Nr:62 
Data: 07.04.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 839 263,35 
Inclusiv TVA: 1 007 116,01 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție conform graficului 

http://www.mtender.gov.md/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

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

Temeiul juridic art. 76, alin.7, pct.4 al Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice  

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplică 

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) 
Contractul nr.62 din 07.04.2022 
Obiectul achiziției Valoare fără 

TVA 
Valoarea cu 
TVA 

Valoarea după 
modificare fără TVA 

Valoarea după 
modificare cu TVA 

Lucrari de reparatie 
in cadrul LT "Petru 
Zadnipru" din str. 
N.M. Spataru 9/3. 

 
310606,87

  
372 728,24 

I. 310 606,87 II. 372 728,24 

 

VI. Descrierea circumstanelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
    Cazuri specifice de încetare a Lotului nr.9 din contractului de achiziţii publice: b) contractul a făcut 
obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate 
cu art. 76, alin.7 pct.4  al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În caietul de sarcini F.1 există 
abateri semnificative iar în procesul de executare a lucrărilor nu au fost prevăzute un șir de lucrări pentru 
a fi executat obiectul calitativ ; 

Se micșorarea Lotul nr.9  Lucrari de reparatie in cadrul LT "Petru Zadnipru" din str. N.M. 
Spataru 9/3. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 
01.04.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea Valori 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 

”Anreal Cons” SRL 38 29.07.2022      - 310 606,87 - 372 728,24 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



model-tip

DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atriburre tr

Nr. 21059528/l din 02.08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante IMSP ..SoitalLrl raional Edin
Localitate Or. Ed inet
IDNO 1003604r508i7
Adresa Or. Edinel str. $oseaua Bucovinei I

Numir de telefon 0-246-2-24-48
Numlr de fax 0-246-2-35-02
E-mail oficial sredinet@-ns.md
Adresa de internet sredinet.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- GUTU Anatolie-d irector IMSP ,,Spitalul raional

Edinet,,

2. Dlle cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi rLicitalie deschisd
a Alrcle []ndicatil

Procedura de achizitie re1elaad (dupd Loz) Nr':

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acord ului-cad ru

BLrnuri i: Servicii r Lucrdri ,-

Obiectul achizitiei Servicii medicale
Cod CPV 85000000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii ahor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indico din cadrul
por r u I u I L! i gur ern a m enta I www. mt ender. gov. md )

Nr:21059528
L ink-u | :

ocds-b3wdp I -lvlD- I 657 0937 63403

Data oubl icari i : 06.07.2022
Platforma de achizitii publice utilizatd r achizitii.md; r e-licitatie.md; ! yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
pu blice a autoritltii contractante

.Da nNu
Lirrk-rrl cdtre plarrrrl de achizitii publice ptrblicat:

Anunf de intentie publicat in BAP (dupd cuz.1 Data:-

al'i4,il-
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dltDd caz)

rAcord-cadru nSistenr dinarric de achizitie -Licitatie
electronicd rCatalog electron ic

Sursa de finanlare .Buget de stat; g!gge!_gN4l4; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: //

Valoarea estimati @i, fard TVA) 1738r 0.00



3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost :jolicitate clari/icdri)

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Ixpunerea succintd a solicildrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:
(Se t,a completa in cazul in care au fitst operate modificdri)

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
@LrDd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertefor prelungit (dupd caz)

5. PAnd la termenul-limitd, (data 28.01.2022, ora l5:00), au depus oferta I ofertant:

Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

SRL ., Neuromed Test ,, 1006604002434 DUTCA Galina

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

I)en u m ire document

Cerlificat de inregistrare a intreprinderii
copie - emis de Camera inregistrArii

dc Stat (Ministerul Dezvoltarii
In fbrn.rationale
Certilicat de atribuire a contului bancar

copie -.eliberat de banca delindtoare
de cont;
Cenificat de electuare sislematicd a

itelor.contributiilor - conie

Denumirea to ru lui economic
SRL "Neuromed Test"

Documentele ce constituie oferta
ezenlal, nu (or

DUAE
Garan ofertA

Cerere de participare

Declaralie privind personalul de
ialitate

va consmna

Documente de calificare
Se va consmna 'prezentat,

Prezentat
Prezentat
Prezentat
Prezentat

nu cor
Prezentat

Prezentat

P rezentat

Prezentat

Prezentat



:i! be'3ld e l!!!9919r4!!!lryet
Declara!ie privind dotdrile specifice Prezentat

Prezentat
Prezentat

Declaragie prir ind valabilitatea oferrei
Raport tinanc iqr 01.01 .2022

(lffirnta|ia privind denumirea documenlelor prezentctle se va indica in conforn.titate cu cerinyele clin
documentalia de atribuire si se va t:onsemna pfin; prczent(tt, neprezentat, nu corespuntre (In cazur
cdnd docwnentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor ie califcare))

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

Denumirea Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre(ul ofertei
(fhra TVA)*

Cantitate fi
unitate de
misurd

Corespu nderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnicet,otul I

r omogralle comptuter'zata a
creierulLri flri contrast

SRL "Neuromed
Test" 7 8 540.00

|0
lnvestigatii

+ +

l r'rnroglatie
conlpiuterizati a coloanei
verlebrale (2-3 segrnente)
lZra contrast

SRL "Neurorred
Test''

[ 660.00 l5 Investigatii

Tomografie
comp iuterizata a toracelu i

9i nrediastinLrlui fEr6
coDtfast

SRL "Neuromed
Test"

65 760,00 80 Investjgatii

Echocard iografie SRL "Neuromed
Test"

16850.00 50 Invesrigatii

s 

.in^cazul utilizdrii licitayiei electroyrice s.e yu indicu prelul oJertei./inale
(lnformalia privind "Corespunderett cu cerinlele cle calificare" ;i "Corespunderea cu .speci/icatiile
tehnice se \)a con-temna prin; ..+ ' in cazul cctrespunderii Si prin ..-" in cuzu! netorespun4erii)

8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea prelulul anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Inf0rmatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorul ui economic Motivul respingerii/Cescalifi c6rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai rnulte lotur.i cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte lintitdri privind numdrr-rl de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a r.ru atribui contractrjl pe

atribuite aceluiagi oferrant: I Indicat i]

loturi:



I 1. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut r:
(lostul cel ntai scizut I
Cel n.rai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost .
(n cazul in cate in cadrul proceclurii cle atribuire sunt aplicate mai multe crirerii de atibuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire qplicate li denumireu loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au.fost atrihuite in baza criteriilor; cel mai hun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

1J. Reevaluarea oferlelor:

(Sc t'o completa in cazul in care oJbrlele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii 1|e atribuire s-a
decis:

Atribuilea contractr-llui de achizitie publicd./acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Pu nctaj u I ca lcu lat
Denumirea operatorului economic I Total

Denulr.r re facforul I Ponderea

Denrtnr re t'actorul r.r Ponderea

Denurnirea operatorului econol.llc n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate li
unitate de
misuri

Pretul unitar
(fnrI TvA)

Pretul total
(fnrd TVA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Lotul I
Tomografie compiuterizatd
a cre ierului firA contrast

SRL
"Neuromed
I est

ll0
Investigatii

337,00 78540,00

'lomogralie compiuterizati
a coloanei vertebrale (2-3
segmente) fAra contrast

SRL
'Neuromed
I est

J5 lnvestigatii 844,00 t2660,00

Ton.rografie compiuterizatd
a toracelui gi mediastinului
fili contrast

SRL
"Neuromed
I esI

80 Investigatii 822.00 65760.00

ficl.rocardioglafie SRL
"Neuromed
Test"

50 lnvestigatii 3 3 7.00 16850.00
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Anularea procedurii de achizilie publicd:

;,ln tenlelul an. / | atln. lll

Argurnentare:

(lnfbrntareo operatorilor economit:i implicati in procetlura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in confbrmitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:
3 iulie 2015 privind achizitiile rrublice

art. J2 alin (J) lil b) din Lesea nr. lJl din

n cazul in care
nra i n icd decAt

al [.cgii nr. l3l

valoarea estimati a contractLllLli este
pragLrrile prevazute la art. I alin. (3 )

din i iLrlie 2015 privind achizitiile

[ ] 6 zile in cazul transrnitelii conrLrnichrii prin

blicc
n cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egali sau nrai rnare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

(,gclc.lali termenul de a;teplare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueuzd in conformitate
(u prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Ir4oltloya).

17. Contractul de achizilie/acorclul-cad ru incheiat:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ., Neurorned Test,, Nr. 01-9/422 din 0L08.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail, fax,
po$td, etcl !1C!tpl1ed. t e,\t@,mail.ru

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! l6 zile in cazul netransnriterii cornunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strdin

Numlrul
qi data

contractului/
acord ului-cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

frrd TVA inclusiv
TVA

SRL. ''Neuromed
'I est"

Cu capital
autohton

Nr. 92 01.08.2022 8s000000-0 173810,00 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dutti .te.onlpleteqz(i do.tr in
cazul in care la procedura de achizilie publicd au fost oplicate criterii de clur(lhilitute Sis-a incheiut
Lontracl/conlrocte penlrl! lol/loturi pentru cure au.fb.st aplicate criterii de durohilitutel:

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

( D.1 .\'l )

Valoarea de achizi(ie cuTVA din contract/ contracte a i .sutttu ctr 7 VA1



lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
du rabilitate (lei MD):

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

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

Prelul cel n0i scdzut a

Coslul cel nni scitzut a

Cel ntai bun raport calitate-prel tr

Ctl nni bun rapon cllitote-()st a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de luc^u cleclard cd termenu! de asteptare pentru incheierea
conlrtctult,i/contractelor indicate a fost respectd (exceptfrnd cazurile prcvdzute cle art. 32 alin. (3) al Legii
nr, l3l din 3 iulie 2015 privind achizi(iile puhlice ), precum ;i cri in crtzul tlepunerii contestatiilor si./sau
recepyi0ndrii rapoartelor de monitorizarc, aceastee tu.fitst examinate qi so!ulionale.

Prin prezenta dare rle seami, grupul de lucru peniu achizi1ii confirmd corectitudine desfdsurdrii procedurii
de ochizilie,.fapt pentru core poortti rispuntlere cQnfrtrm prevederi!or legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

Director IMSP (SR Edinet"

:\
6Ya *q..W

KSPII[,IUL
RAIONAL
EDINET))
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
deincheiere aacordului-cadru o

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 16 din 02.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autorititii contractante Inspectoratul General pentru Situa{ii de Urgen}6

Localitate mun. Chisindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova

IDNO 1006601000543

Adresa mun. Chisindu, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova

NumIr de telefon 022 7 8-5 | -58; 022 78-5 1 -60

Num5r de fax
B-mail oficial achizitii@dse.md

Adresa de internet www.dse.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate n Cererea ofertelor de preturi V Licitalie deschisd

n Altele:
Procedura de achizitie rerretatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri V Servicii n Lucr[ri o

Obiectul achizitiei Uniform[ pentru angaiatii IGSU (repetat)

Cod CPV 3s800000-2
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (?n cazul
aolicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica d.in cadrul
p o r t alului guv er name nt al www. mt e nde r, gov. md\

Nr.

ocds-b3wdp 1 - M D- 1. 65 59 64827 7 08
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 21 0589f71
Data public itrii 23 .06.2022

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

Anunf de inten(ie publicat in BAP (dwpd caz) Data: 19.01 .2022

Link-ul:
https : //tender. gov. md/ro/system/fi les hap I 20 I 4 lba
p nr 06 l.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

oAcord-cadru tr Sistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicl oCatalog electronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS;
nSurse externe: oAlte surse: findicatil

Valoarea estimati lei, fdrd TVA ) 1908333,32 lei MDL

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: Nu au fost.



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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
ExDunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: Nu au fost.

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

5. PinI la termenul-limitl (data 14.07.2022, ora 09:00), au depus oferta 6 ofertan{i:

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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

pndicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitfl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr.
Crt.

Denumire ofertant IDNO Asocia{ii/ad ministratorii

I S.C.,,PATRINTCUT-SUL" S.R.L. 1006600033171 Maria Patrinichi

Lotril II Costum

I S.C.,,HANDITEHNICA" S.R.L. 1004600041303 Olga Dodon

2. ,,SIMCOMTEX'' S.R.L. 1 003600040033 Simion Murgoci

3. t.s. ,,RUSSCA" l 00360s0038 l 7 Sergiu Bilan

Achizilia nu a avut loc

I ,,SIMCOMTEX" S.R.L. 1003600040033 Simion Murgoci

2. S.C.,,PATRINICHI-STIL" S.R.L. 1006600033171 Maria Patrinichi

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.C.

,,PATRINICHI-
STIL" S.R.L.

Lotul I CIciulI
mirime

universal5 (fes)

S.C.

,,HANDITEHNICA"
S.R.L.

Lotul II Costum de
vari (scurtl,

pantaloni,
beisbolcl)

,,SIMCOMTEX"
S.R.L.

Lotul IV
Pulover tricotat

S.C.

,,PATRINICHI.
STIL" S.R.L.

Lotul IV
Pulover tricotat

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

2

Lotul I Ciciul[ mflrime universall (fes)

Lotul III Bocanci de varl

Lotul IV Pulover tricotat



Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiari orezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat Drezentat

Garanlia pentru ofertd

6upd caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Certificat cu privier la
existenfa datoriilor la
Busetul de stat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Capacitatea tehnicd prezentat prezentat prezentat prezentat

Dovada inregistr[rii
persoanei iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Cont bancar prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificate de
conformitate

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de sarantie prezentat Drezentat Drezentat prezentat

(lnformalia 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 afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va inclica preful ofertei finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

fIrI TVA

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespundere
a cu cerinfele
de calificare

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

Lotul I CdciulS
mdrime

universald (fes)

S.C.

,,PATRINICHI-
STIL" S.R.L.

1 04000,00 1000 buc +

Lotul ll Costum
de vard (scurtd,

pantaloni,
beisbolcd)

S.C.

,,HANDITEHNICA"
S.R.L.

I 190000,00 2000 set +

Lotul IV
Pulover tricotat

,,SIMCOMTEX"
S.R.L. 203000,00 420 buc +

S.C.

,,PATRINICHI-
STIL" S.R.L.

221340,00 420 buc + +

J

+



8. Pentru elucidarea unor neclaritl{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: Nu a fost

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate V
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numIrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pre1 o
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul in 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 aplica{i: Nu se aplicd

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplic[

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

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii
S.c.,,PATRINICHI-STIL" S.R.L.
Lotul I Cdciul[ mdrime universald (fes)

Din motiv c[ nu a prezentat mostra pentru a fi examinat[ tehnic
in corespundere cu cerin{ele caietului de sarcini. Prezentarea
mostrei a fost o cerin{I obligatorie prevdzuttr in Anun{ul de
participare.

,,SIMCOMTEX" S.R.L.
Lotul IV Pulover tricotat

Mostra prezentatf, nu corespunde descrierii tehnice din caietul de
sarcini.

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

4



Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de mlsuri
Pre{ultotal flrl

TVA

Lotul II Costum de vari
(scurtd, pantaloni, beisbolc[)

S.C. ,,HANDITEHNICA"
S,R.L.

2000 set. I190000,00

Lotul IV Pulover tricotat S. C.,,PATRINICHI-STIL''
S.R.L.

420 buc. 221340,00

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: Nu se aplic6
In temeiul art. 7l alin. lit
Argumentare:

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

(lnformareo operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I ai Legii nr. I 3 | din 3 iulie
2015 privind achizifiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta\i termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaid tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al itepublicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Handitehnica SRL
SRL Russca
SRL Patrinichi-Stil
SRL Simcomtex

26.07.2022 De pe adresa achizitii@dse.md prin
scrisoarea nr. 1 9/l 0- I 342 din 26.07 .2022
la adresele:
srl.handitehnica@ email. com
russca0T@mail.ru
simcomtex@mail.ru
mari aoatrini chi @,yahoo. c om

In cazulin care valoarea estimatl a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legiinr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice silsau fax n
! I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax a
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n



Cod CPV

S.C.

,,HANDITEHNICA
" S.R.L.

94 din 02,08.2022 35800000-2 1428000,00 3t,t2,7022

S.C.,,PATRINICHI-
STIL" S.R.L.

95 din 02.08.2022 35800000-2 265608,00 31.t22022

Prin prezento dare cle seamd, grupul cle lucru declard cd termenul de a;teptare pentru inclteierea
contractului/contractelor indicate a fost 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 ;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de ruonitorix,are, aceslea aufost examinate Si solulionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectituclinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poarld rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

€,y'L-, /./
(Nume, Prenume)

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Valoarea
contractului
inclusiv TVA

Termen de
valabilitate al

contractului/acord ulu
i-cadru

r,
(Semndtura)

W



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr.
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

din tf&f’âd'L

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1005600030818
Adresa MD-2051, str. Murelor, 3
Număr de telefon 022 74 23 11,022 74 25 00
Număr de fax 022 74 23 11,022 74 25 00
E-mail oficial crdv@ansa. gov .md
Adresa de internet www.crdv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dumitrașcu Aliona

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achiziției Seturi microbiologice și culturi pentru 
determinarea criteriilor de igiena

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1644569166408
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051608/
Data publicării: 11 febr 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achiziții.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://crdv.md/categon7tenders/annual plans/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică oCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 761 820.00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1

http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051608/
https://crdv.md/categon7tenders/annual


Data solicitării clarificărilor 14febr2022, 16:16
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 76 Kit (set) cu criobile pentru conservarea 
tulpinilor microbiene
întrebare: Buna ziua,la diferiți producători 
ambalajul de eprubete este diferit.Va rugam sa 
modificați cantitatea din set la bucata.Multumesc

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua, S-a solicitat, ca fiecare cutie sa conțină 
aproximativ 64 de tuburi a cite 25 de bile - 10 
seturi. în principiu nu este principial cite tuburi vor 
fi in cutie, dar în final să primim 640 de tuburi a 
cîte 25 bile.

Data transmiterii 14febr 2022, 16:48

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-Iimită (data 21.02.2022, ora 09:00 ), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. IM Becor SRL 1003600060828 Bezer Iurie
3. PARAMEDGRUP 1020600018646 PISLARU MARCEL
4. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
5. Sanmedico 1003602008154 GOREACII VITALIE
6. MEDICLIM AM 1003600131744 Ciupe Anda

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
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator 

economic 4
Operator 

economic 5
Operator 

economic 6
Documentele ce constituie oferta

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

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

DUAE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

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

Document
1
Document
n

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* 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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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 PARAMEDGRUP 12 195.00 + +

Mic-Tan SRL 12 200.00 + +
IM Becor SRL 13 320.00 + +
GBG-MLD SRL 13 840.00 + +
Sanmedico 14 376.00 + +

Lot 2 Mic-Tan SRL 26 000.00 + -
IM Becor SRL 38 983.60 + +
Sanmedico 49 032.00 + +

Lot 3 PARAMEDGRUP 3450.00 + +
Sanmedico 3477,00 + +
GBG-MLD SRL 3950.00 + +
IM Becor SRL 4645.00 + +
Mic-Tan SRL 5250.00 + +

Lot 4 Mic-Tan SRL 42 715,00 + -
IM Becor SRL 47 839,05 + +
Sanmedico 49 970,00 + +
GBG-MLD SRL 56 100,00 + +

Lot 5 Mic-Tan SRL 13 020,00 + +
Sanmedico 23 840,00 + +
IM Becor SRL 45 480,00 + +

Lot 6 GBG-MLD SRL 1100,00 + +
Mic-Tan SRL 1590,00 + +
IM Becor SRL 1595,20 + +
Sanmedico 1800ДЮ + +

Lot 7 PARAMEDGRUP 1300,00 + +
GBG-MLD SRL 2200,00 + +
Mic-Tan SRL 2380,00 + +
Sanmedico 2760,00 + +
IM Becor SRL 5600,00 + +

Lot 8 GBG-MLD SRL 7600.00 +
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Mic-Tan SRL 10 000.00
PARAMEDGRUP 13 250.00
Sanmedico 13 860.00
IM Becor SRL 23 940.00

Lot 9 GBG-MLD SRL 1920,00 + +
IM Becor SRL 2268,00 + +

Lot 10 Sanmedico 1900,00 + +

Lot 11 Sanmedico 1зоо;оо + +

Lot 12 GBG-MLD SRL 4400,00 +
+
+
+

+
+
+
+

Mic-Tan SRL 4900,00
IM Becor SRL 5700,00
Sanmedico 7628,00
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Lot 13 GBG-MLD SRL 4400,00 + +
Mic-Tan SRL 5000,00 + +
Sanmedico 11 160,00 + +
IM Becor SRL 27 720,00 + +

Lot 14 GBG-MLD SRL 4400,00 + +
IM Becor SRL 13 860,00 + +
Mic-Tan SRL 18 000,00 + +

Lot 15 Sanmedico 10 280,00 +
+
+
+

+
+
+
+

GBG-MLD SRL 24 000,00
Mic-Tan SRL 31 600,00
IM Becor SRL 54 800,00

Lot 16 Mic-Tan SRL 4000,00 +
+

+
+Sanmedico 16 950,00

Lot 17 PARAMEDGRUP 3300,00 +
+
+

+
+
+

Sanmedico 3912,00
IM Becor SRL 4065,00

Lot 18 Sanmedico 3149,00 +
+
+

+
+
+

PARAMEDGRUP 3150,00
IM Becor SRL 4402,50

Lot 19 PARAMEDGRUP 1095,00 +
+

+
+Sanmedico 1100,00

Lot 20 Sanmedico 6200,00 +
+
+

+
+
+

IM Becor SRL 13 800,00
GBG-MLD SRL 18 000,00

Lot 21 Sanmedico 700,00 +
+

+
+IM Becor SRL 1037,00

Lot 22 Sanmedico 700,00 + +

Lot 23 Sanmedico 700,00 + +

Lot 24 Sanmedico 700,00 + +

Lot 25 Sanmedico 700,00 + +

Lot 26 GBG-MLD SRL 17 800,00 + +

Lot 27 -

Lot 28 •

Lot 29 MEDICLIM AM 5424,30 + +

Lot 30 MEDICLIM AM 5424,30 + +

Lot 31 MEDICLIM AM 2709,30 + +

Lot 32 MEDICLIM AM 2709,30 + +

Lot 33 MEDICLIM AM 3415,00 + +

Lot 34 MEDICLIM AM 4920,00 + +
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Lot 35 MEDICLIM AM 5424,30 + +

Lot 36 MEDICLIM AM 4920,00 + +

Lot 37 MEDICLIM AM 5510,00 + +

Lot 38 MEDICLIM AM 5991,30 + +

Lot 39 MEDICLIM AM 5510,00 + +

Lot 40 MEDICLIM AM 5991,10 + +

Lot 41

Lot 42 MEDICLIM AM 5991,10 + +

Lot 43 MEDICLIM AM 2410,10 + +

Lot 44 MEDICLIM AM 2410,10 + +

Lot 45 MEDICLIM AM 5991,10 + +

Lot 46

Lot 47 MEDICLIM AM 6830,50 + +

Lot 48

Lot 49 MEDICLIM AM 6830,50 + +

Lot 50 MEDICLIM AM 5991,10 + +

Lot 51

Lot 52 MEDICLIM AM 9864,48 + +

Lot 53 MEDICLIM AM 9864,48 + +

Lot 54

Lot 55 MEDICLIM AM 9864Д8 + +

Lot 56

Lot 57

Lot 58 Sanmedico 1200,00 + +

Lot 59 Sanmedico 960,00 +
+

+
+GBG-MLD SRL 2200,00

Lot 60 GBG-MLD SRL 1000,00 +
+

+
+Sanmedico 1200,00

Lot 61 GBG-MLD SRL 800.00 +
+

+
+Sanmedico 960.00

Lot 62 Sanmedico 8000.00 + +

Lot 63 Mic-Tan SRL 750.00 +
+

+
+PARAMEDGRUP 1850.00
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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:

Lot 64 PARAMEDGRUP 377.00 +
+

+
+Mic-Tan SRL 378.00

Lot 65 Mic-Tan SRL 450.00 +
+

+
+PARAMEDGRUP 2350.00

Lot 66 Mic-Tan SRL 1350.00 + +

Lot 67 Mic-Tan SRL 30.00 + +

Lot 68 Mic-Tan SRL 36.00 + +
Lot 69 Mic-Tan SRL 1750.00 + +

Lot 70 Mic-Tan SRL 1000.00 + +

Lot 71 Mic-Tan SRL 200.00 +
+

+
+PARAMEDGRUP 625.00

Lot 72 Mic-Tan SRL 200.00 +
+

+
+PARAMEDGRUP 1250.00

Lot 73 MEDICLIM AM 39 216.93 +
+

+
+IM Becor SRL 52 800.00

Lot 74 MEDICLIM AM 528.00 +
+

+
+IM Becor SRL 720.00

Lot 75 IM Becor SRL 1200.00 + +
Lot 76 GBG-MLD SRL 32 000.00 + +

MEDICLIM AM 35 900.10

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată5 Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării*
Mic-Tan SRL în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice ,grupul de lucru pentru achiziții a anulat oferta cu cel 
mai mic preț clasata pe primul loc pu LOT 3,4 din motivul 
necorespunderii specificațiilor tehnice solicitate in caietul de sarcini cu 
specificațiile propuse de către operator

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □

7



(In 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. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

(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 de medii pentru 
determinarea 
Enterobacteriaceelor. 
Se va procura tot 
impreuna

PARAMEDGRUP kg 4
kg 4

12 195.00 12 195.00 14 634.00

LOT de medii pentru 
determinarea 
Staphilococcus aureus. 
Se va achiziționa tot 
impreuna.

IM Becor SRL kg 6
kg 3
kg 1
kg 3

*

38 983.60 38 983.60 46 780.00

LOT de medii pentru 
determinarea 
Bacteriilor coliforme. 
Se va achiziționa tot 
impreuna

PARAMEDGRUP Kg 1,5
Kg 1

3450.00 3450.00 4140.00

LOT de medii pentru 
determinarea 
Campylobacter spp

IM Becor SRL Kg 6
Kg 7

47 839,05 47 839,05 57 407.00

LOT 5 Mediu cu 
tripton bilă glucuronat 
(TBX agar)

Mic-Tan SRL kg 8 13 020,00 13 020,00 15 624.00
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LOT 6 Tryptone soya 
agar (TSA)

GBG-MLD SRL kg 1 1100,00 1100,00 1320.00

LOT 7 Pepton 
bacteriological

PARAMEDGRUP kg 2 1300,00 1300,00 1560

LOT 8 Soluție salina 
peptonata

GBG-MLD SRL kg 10 7600.00 7600.00 9120.00

LOT 9 Bulion cu 
carbohidrati de bază 
(L-Rhamnose si D- 
Xylose)

GBG-MLD SRL kg 1 1920,00 1920,00 2304.00

LOT 10 L- 
Rhamnoza-disc

Sanmedico Flacoane
20

1900,00 1900,00 2280.00

LOT 11 D-Xyloza- 
disc

Sanmedico Flacoane
20

1300,00 1300,00 1560.00

LOT 12 Agar medium
Plate Count agar

GBG-MLD SRL kg 4 4400,00 4400,00 5280.00

LOT 13 Agar medium
Milk Plate Count agar

GBG-MLD SRL kg 4 4400,00 4400,00 5280.00

LOT 14 Iodin iodid 
solution pentru mediu 
Mediu Muller- 
Kaufmann tetrationat 
cu novobiocin ISO 
6579

GBG-MLD SRL Flacoane
20

4400,00 4400,00 5280.00

LOT 15 Stripuri cu 
reactiv pentru reacție 
oxidaza

Sanmedico Cutie 40 10 280,00 10 280,00 12 336.00

LOT 16 Swarm agar 
media-Sven Gard

Mic-Tan SRL Kg 2 4000,00 4000,00 4800.00

LOT 17 Dichloran 18 
% (mass 
concentration) 
glycerol agar (DG18)

PARAMEDGRUP • Kg

5
1,

3300,00 3300,00 3960.00

LOT 18 Dichloran-
rose bengal 
chloramphenicol agar 
(DRBC)

Sanmedico kg

5
1,

3149,00 3149,00 3779.00

LOT 19 Glycerol HI-
LR

PARAMEDGRUP 1. 2 1095,00 1095,00 1314.00

LOT 20 Plasma de 
iepure liofilizata 
6x5ml (detectia 
coagulazei 
stafilococice)

Sanmedico cut
20

6200,00 6200,00 7440.00

LOT 29 Cultura de 
referința liofilizata 
Escherichia Coli

MEDICLIM AM Tub 4 5424,30 5424,30 6510.00

LOT 30 Cultura de 
referința liofilizata 
Salmonella 
Typhimurium

MEDICLIM AM Tub 4 5424,30 5424,30 6510.00
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LOT 31 Cultura de 
referința liofilizata 
Salmonella Parathyphi 
Л

MEDICLIM AM Tub 2 2709,30 2709,30 3252.00

LOT 32 Cultura de 
referința liofilizata 
Salmonella Abaetuba

MEDICLIM AM Tub 1 2709,30 2709,30 3252.00

LOT 33 Cultura de 
referința liofilizata 
Salmonella Enteritidis

MEDICLIM AM Tub 1 3415,00 3415,00 4098.00

LOT 34 Cultura de 
referința liofilizata 
Staphylococcus 
Aureus

MEDICLIM AM Tub 4 4920,00 4920,00 5904.00

LOT 35 Cultura de 
referința liofilizata 
Staphylococcus 
Epidermidis

MEDICLIM AM Tub 4 5424,30 5424,30 6510.00

LOT 36 Cultura de 
referința liofilizata 
Pseudomonas 
Aeruginosa

MEDICLIM AM Tub 4 4920,00 4920,00 5904.00

LOT 37 Cultura de 
referința liofilizata 
Enterococcus Faecalis

MEDICLIM AM Tub 4 5510,00 5510,00 6612.00

LOT 38 Cultura de 
referința liofilizata 
Clostridium 
perfringens

MEDICLIM AM Tub 4 5991,30 5991,30 7190.00

LOT 39 Cultura de 
referința liofilizata 
Listeria 
Monocytogenes

MEDICLIM AM • Tub 4 5510,00 5510,00 6612.00

LOT 40 Cultura de 
referința liofilizata 
Listeria Ivanovii

MEDICLIM AM Tub 4 5991,10 5991,10 7190.00

LOT 42 Cultura de 
referința liofilizata 
Rhodococcus Equi

MEDICLIM AM Tub

*

4 5991,10 5991,10 7190.00

LOT 43 Cultura de 
referința liofilizata 
Bacillus Subtilis 
subsp. Spizizeni

MEDICLIM AM Tub 2 2410,10 2410,10 2893.00

LOT 44 Cultura de 
referința liofilizata 
Bacillus Cereus

MEDICLIM AM Tub 2 2410,10 2410,10 2893.00

LOT 45 Cultura de 
referința liofilizata 
Candida Albicans

MEDICLIM AM Tub 4 5991,10 5991,10 7190.00
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LOT 47 Cultura de 
referința liofilizata 
Lactobacillus Sakei

MEDICLIM AM Tub 4 6830,50 6830,50 8197.00

LOT 49 Cultura de 
referința liofilizata 
Eurotium Rubrum

MEDICLIM AM Tub 4 6830,50 6830,50 8197.00

LOT 50 Cultura de 
referința liofilizata 
Wallemia Sebi

MEDICLIM AM Tub 4 5991,10 5991,10 7190.00

LOT 52 Cultura de 
referința liofilizata 
certificata Salmonella 
Typhimurium cu nivel 
de 1.0E+02-9.9E+02 
in pileta

MEDICLIM AM Flacon 1 9864,48 9864,48 11 838.00

LOT 53 Cultura de 
referința liofilizata 
certificata Listeria 
Monocytogenes cu 
nivel de E+04 in 
pileta

MEDICLIM AM Flacon 1 9864,48 9864,48 11 838.00

LOT 55 Cultura de 
referința liofilizata 
certificata 
Staphylococcus 
Aureus cu nivel de 
E+04 in pileta

MEDICLIM AM Flacon 1 9864,48 9864,48 11 838.00

LOT 58 Indicator 
chimic pentru 
controlul sterilizării cu 
abur la 1210 C /15 
min

Sanmedico Set 5 1200,00 1200,00 1440.00

LOT 59 Indicator 
chimic pentru 
controlul sterilizării cu 
abur la 1210 C / 20 
min

Sanmedico Set 4 960,00 960,00 1152.00

LOT 60 Indicator 
chimic pentru 
controlul sterilizării cu 
abur la 1320 C / 20 
min

GBG-MLD SRL Set 5 1000,00 1000,00 1200.00

LOT 61 Indicator 
chimic pentru 
controlul sterilizării cu 
aer la 1800 C / 60 min

GBG-MLD SRL Set 4 800.00 800.00 960.00

LOT 62 Indicator 
biologic pentru 
controlul sterilizării 
autoclavului (stripuri

Sanmedico Flacon 2 8000.00 8000.00 9600.00
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cu spori Bacillus 
stearothermophillus
LOT 63 Acid 
clorhidric HC1

Mic-Tan SRL L 10 750.00 750.00 900.00

LOT 64 Clorura de 
sodiu NaCl

PARAMEDGRUP Kg 10 377.00 377.00 4524.00

LOT 65 Fosfat 
dipotasic K2HPO4

Mic-Tan SRL Kg 2 450.00 450.00 540.00

LOT 66 Apa 
oxigenata (peroxid de 
hidrogen) H2O2 33- 
35 %

Mic-Tan SRL L30 1350.00 1350.00 1620.00

LOT 67 Clorura de 
potasiu KC1

Mic-Tan SRL Kg 0,5 30.00 30.00 36.00

LOT 68 Hidroxid de 
sodiu NaOH

Mic-Tan SRL Kg 0,2 36.00 36.00 44.00

LOT 69 Iodura de 
potasiu KI

Mic-Tan SRL Kg 1,0 1750.00 1750.00 2100.00

LOT 70 Iod cristalic I Mic-Tan SRL Kg 0,5 1000.00 1000.00 1200.00

LOT 71 Sulfit de 
sodiu Na2SO3

Mic-Tan SRL Kg 1,0 200.00 200.00 240.00

LOT 72 Clorura de 
fier FeC13

Mic-Tan SRL Kg 1,0 200.00 200.00 240.00

LOT 73 Gazpachete 
pentru Campylobacter 
cu anaerostat (camera 
anaeroba) cu volum 
2.5 1

MEDICLIM AM bucăți 2 39 216.93 39 216.93 47061.00

LOT 74 Anaero Gen
2,5L

MEDICLIM AM Set 1 528.00 528.00 634.00

LOT 75 Anaerobic 
indicator N100

IM Becor SRL Cutie 1 1200.00 1200.00 1440.00

LOT 76 Kit (set) cu 
criobile pentru 
conservarea tulpinilor 
microbiene

GBG-MLD SRL Set 10 32 000.00 32 000.00 38 400.00

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

becordtmbecordtm@gmail.com, 
mic-tanmic-tan@mail.ru, 
officeoffice@gbg.md,

23.martie 2022 [e-mail]
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officeoffice@mediclim.rnd, 
paramedgrupparamedgrup@yahoo.com , 
sanmedicosanmedico@yandex.ru

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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 

valabilita 
te al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

Mic-Tan
SRL

autohton 36 04.04.22 33100000-1 22786.00 27343.20 30.12.22

IM Becor 
SRL

autohton 24/22 31.03.22 33100000-1 88022.65 95208.46 30.12.22

PARAMED
GRUP

autohton PG66408 01.04.22 33100000-1 21717.00 26060.40 30.12.22

GBG-MLD
SRL

autohton 607/04/2
2 05.04.22 33100000-1 57620.00 66285.60 30.12.22

Sanmedico autohton 2105160
8/2022 31.03.22 33100000-1 32989.00 36372.12 30.12.22

MEDICLIM
AM

autohton 16 31.03.22 331OOOOO-1 157750.70 196490.16 30.12.22
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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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 02 august 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 337 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri   � Licitație deschisă  □ Altele: 

[Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri �  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Tehnică de calcul și echipamente periferice 
Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1651727064623 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055992/ 
Data publicării: 05.05.2022 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.7 din 28.01.2022, pag.146-147 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651727064623?tab=contract-notice 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse externe;  
� Alte surse: Buget propriu 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 648 132,50 
 

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a  

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

- 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 10 iunie 2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. EVRINET SRL – lot 1 și 2 1005600059008 BOȚAN Dorin/ 
BOȚAN Dorin 

2. BTS PRO SRL – lot 1, lot 2, lot 3, lot 
4, lot 5 și lot 7 

1008600061565 BĂLĂNUȚĂ Marin /  
SUVOROV Alexandr 

3. ACCENT ELECTRONIC SA – lot 1 
și 2 

1003600023124 RUSSU Vladimir,  
LADÎGHINA Nina/ 
COBÎLAȘ Eugeniu 

4. S&T MOLD SRL – lot 1, lot 2, lot 3 și 
lot 4 

1002600033173 POPESCU Onisim   
S&T AG/ 

MOȘANU EVGHENII 
5. TRIOMAC SRL – lot 4 1006606001224 MALAIRĂU Sergiu, 

ALEXANDRU Constantin/ 
ALEXANDRU Constantin 

6. APROSERVICE SRL – lot 6 1002600054286 ACRISTINII Todor, 
CEPOI Aurel/ 

ACRISTINII Tudor 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

EVRINET 

SRL 

BTS 

PRO 

SRL 

ACCENT 

ELECTRONIC 

SA 

S&T 

MOLD 

SRL 

TRIOMAC 

SRL 

APROSERVICE 

SRL 

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

Documente de calificare 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a 
contului bancar în MDL 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat cu privire la 
situația contribuabilului 

neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 
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Denumire document Denumirea operatorului economic 

EVRINET 

SRL 

BTS 

PRO 

SRL 

ACCENT 

ELECTRONIC 

SA 

S&T 

MOLD 

SRL 

TRIOMAC 

SRL 

APROSERVICE 

SRL 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Demonstrarea 
experienţei operatorului 
economic în domeniul 
de activitate aferent 
obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Prezentarea actelor ce 
atestă dreptul de livrare 
de bunuri 

neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Demonstrarea accesului 
la infrastructura/ 
mijloacele indicate de 
autoritatea contractantă, 
pe care aceasta le 
consideră strict 
necesare pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
Contractului 

nu 
corespunde prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat 

Demonstrarea 
conformării 
reglementărilor Legii 
nr.209 din 29 iulie 2016 
privind deșeurile 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Calculatoare 
portabile de 14 inch 

EVRINET SRL 
291 354,00 14 buc - - 

Lot 2: Calculatoare 
portabile de 15.6 inch 

1 249 520,00 80 buc - - 

Lot 1: Calculatoare 
portabile de 14 inch 

BTS PRO SRL 

347 270,00 14 buc + - 

Lot 2: Calculatoare 
portabile de 15.6 inch 

1 755 600,00 80 buc + - 

Lot 3: Stații de lucru 
All-in-One și 
monitoare 

795 000,00  30/40 buc + - 

Lot 4: Monitoare 
pentru 
videoconferințe 

198 900,00 15 buc + - 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 5: Căști cu 
microfon 

126 500,00 
250/50 

buc 
+ + 

Lot 7: Scanere 48 910,00 2/2 buc + - 

Lot 1: Calculatoare 
portabile de 14 inch ACCENT 

ELECTRONIC 
SA 

358 225,00 14 buc + - 

Lot 2: Calculatoare 
portabile de 15.6 inch 

1 759 000,00 80 buc + + 

Lot 1: Calculatoare 
portabile de 14 inch 

S&T MOLD 
SRL 

400 400,00 14 buc + - 

Lot 2: Calculatoare 
portabile de 15.6 inch 

1 708 000,00 80 buc + - 

Lot 3: Stații de lucru 
All-in-One și 
monitoare 

1 043 700,00 30/40 buc + + 

Lot 4: Monitoare 
pentru 
videoconferințe 

168 600,00 15 buc + - 

Lot 4: Monitoare 
pentru 
videoconferințe 

TRIOMAC SRL 192 000,00 15 buc - - 

Lot 6: Aparat 
multifuncțional 

APROSERVICE 
-X SRL 105 820,00 1 buc + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

10.06.2022 EVRINET SRL BNM a solicitat prezentarea 
următoarelor documente: 
- Prezentarea contractelor, copiilor 
actelor de predare-primire bunuri, 
facturi, etc. pentru contractele de livrare 
de bunuri similare celor ofertate la lotul 
1 și 2, incluse în formularul Anexa nr. 
12; 
- Documentele ce atestă relația 
participantului cu producătorul 
(certificat de partener autorizat al 
producătorului pentru livrarea tipurilor 
de echipamente ofertate sau contract de 
relație cu producătorul sau autorizație 
de livrare); 
Pentru demonstrarea accesului la un 
Centru de deservire tehnică local 
autorizat pentru deservirea 
echipamentului ofertat cu specialiști 
calificați, condiții necesare pentru 

Au fost prezentate copiile 
contractelor pentru 
demonstrarea experienței 
similar, celelalte acte 
prezentate nu corespund cu 
solicitarea înaintată conform 
documentației de atribuire. 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

îndeplinirea corespunzătoare a 
Contractului, se solicit prezentarea:  
a) Informația privind denumirea, adresa 
Centrului de deservire;  
b) Documente ce confirmă că centrul de 
deservire autorizat va deservi 
echipamentul oferit de Ofertant în 
cadrul procedurii de achiziție; 
c) Documente aferente autorizării 
producătorului a Centrului de deservire; 
d) Informații privind deservirea 
echipamentelor în perioada de garanție 
(fluxul de lucru în perioada de 
garanție), ce cuprind minim condiţiile 
în descrierea bunurilor: Procedurile de 
menținere şi suport; Timpul de reacție 
din momentul adresării pentru suport şi 
timpului mediu de reparaţie pentru 
fiecare tip echipament aflat la 
mentenanță; Organizarea şi asigurarea 
suportului “hot-line”, inclusiv datele de 
contact. 

14.06.2022 TRIOMAC SRL BNM a solicitat prezentarea 
următoarelor documente: 
- Certificatul cu privire la situația 
contribuabilului; 
- Certificatul care confirmă neaplicarea 
sancțiunilor penale (cazier juridic); 
- Demonstrarea experienței 
operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului 
contractului, inclusiv în sensul 
demonstrării experienței aferentă 
obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit, se solicit prezentarea 
Declarației privind lista principalelor 
livrări /prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate și copiile actelor de 
predare-primire bunuri, facturi, etc. 
pentru contractele de livrare de bunuri 
similare celor ofertate incluse în 
declarație. 
- Prezentarea actelor ce atestă dreptul de 
livrare de bunuri (certificat de partener 
autorizat al producătorului pentru 
livrarea tipurilor de echipamente 
ofertate sau contract de relație cu 
producătorul sau autorizație de livrare) 
– Philips; 
- Informații privind Centrul de 
deservire tehnică local autorizat pentru 
deservirea echipamentului ofertat 
Philips cu specialiști calificați pentru 
echipamentul ofertat. 

Nu au fost prezentate 
documentele solicitate. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

EVRINET SRL 

În temeiul art.69 alin.(6) lit. a) și b) din Legea cu privire 
la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece 
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi 
selecţie și oferta nu corespunde cerințelor expuse în 
documentația de atribuire. 

TRIOMAC SRL 

În temeiul art.69 alin.(6) lit. a) și b) din Legea cu privire 
la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece 
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi 
selecţie și oferta nu corespunde cerințelor expuse în 
documentația de atribuire. 

BTS PRO SRL 

În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta 
pentru loturile 1, 2, 3, 4 și 7 nu corespunde cerințelor 
expuse în documentația de atribuire. 

ACCENT ELECTRONIC SA 

În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta 
pentru lotul 1 nu corespunde cerințelor expuse în 
documentația de atribuire. 

S&T MOLD SRL 

În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta 
pentru loturile 1, 2 și 4 nu corespunde cerințelor expuse 
în documentația 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 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: n/a 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau 
cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: n/a 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
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Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lotul 2: Calculatoare portabile de 15.6 inch 
Calculatoare portabile 
de 15.6 inch 

ACCENT 
ELECTRONIC SA 

80 buc 21 987,50 1 759 000,00 2 110 800,00 

Total lot nr. 2: 1 759 000,00 2 110 800,00 
Lotul 3: Stații de lucru All-in-One și monitoare   
Stație de lucru All-in-
One 

S&T MOLD SRL 
30 buc 27 870,00 836 100,00 1 003 320,00 

Monitor de 27-inch 
2K QHD 

40 buc 5 190,00 207 600,00 249 120,00 

Total lot nr. 3: 1 043 700,00 1 252 440,00 
Lotul 5: Căști cu microfon 
Cască multiplatform, 
stereo, cu microfon, 
conector 4 pin 

BTS PRO SRL 

250 buc 375,00 93 750,00 112 500,00 

Cască multiplatform, 
stereo, cu microfon, 
USB 

50 buc 655,00 32 750,00 39 300,00 

Total lot nr.5: 126 500,00 151 800,00 
Lotul 6: Aparat multifuncțional 
Aparat multifuncțional APROSERVICE-X 

SRL 
1 buc 105 820,00 105 820,00 126 984,00 

Total lot nr. 6: 105 820,00 126 984,00 
TOTAL, lei 3 035 020,00 3 642 024,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: pentru loturile 1, 4 și 7, în temeiul art.71 alin.(1)  lit.d) liniuța  a 3-a 
din Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.         

Argumentare: Ofertele depuse nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele expuse în 
documentația de atribuire. 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO SRL 20.07.2022 email și SIA RSAP 
APROSERVICE-X SRL 20.07.2022 email și SIA RSAP 

S&T MOLD SRL 20.07.2022 email și SIA RSAP 
ACCENT ELECTRONIC SA 20.07.2022 email și SIA RSAP 

TRIOMAC SRL 20.07.2022 email și SIA RSAP 
EVRINET SRL 20.07.2022 email și SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

� 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

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

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

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

17. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

BTS PRO SRL Cu capital 
autohton 

25/150/2022-
LD din 

25.07.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
28.07.2022) 

 
3234210

0-3 
 

126 500,00 151 800,00 31.12.2022 

FPC 
APROSERVICE-X 

SRL 

Cu capital 
autohton 

25/151/2022-
LD din 

25.07.2022 
 

(recepționat 

contractul semnat 
de contraparte 

25.07.2022) 

3012110
0-4 

105 820,00 126 984,00 31.12.2022 

NOTĂ: Au fost semnate contractele pentru loturile 5 și 6, deoarece la aceste loturi a fost depusă câte o 
singură ofertă și termenul de așteptare nu se aplică. La data de 29.07.2022 a fost depusă contestație de către 
BTS PRO SRL aferent loturilor 1, 2 și 3, respectiv, darea de seamă pentru aceste loturi va fi transmisă după 
soluționarea contestației.  
 

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

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

(DA) 
 

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

151 800,00 lei cu TVA; 
126 984,00 lei cu TVA 

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

32342100-3; 
30121100-4 

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.  
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA (semnat electronic)   
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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.11 din 01.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. ”Baza auto a Cancelariei de Stat” 
Localitate mun. Chișinau 
IDNO 1010600043506 
Adresa str. Bucuriei 18/2 
Număr de telefon 022746297 
Număr de fax 022744369 
E-mail oficial  bacs_001@mail.ru 
Adresa de internet http://baza-auto.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Dan G. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri +  Servicii   Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657789818186 
 
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657789818186?tab=contract-notice 
 
Data publicării: 14.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-
type/achizitii-publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 14.07.2022 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657789818186?tab=contract-notice 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

mailto:bacs_001@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657789818186
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Sursa de finanțare +Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 991 247.00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

Conform SIA RSAP  

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP  
Data transmiterii Conform SIA RSAP  

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 (01 august , ora 15.00 ), au depus oferta,  ofertant: un ofertant 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 1002600005897 Isayev FERYUZ 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS „LUKOIL-
Moldova” SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

+   

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

Document 1     
Document n     

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 ÎCS „LUKOIL-

Moldova” SRL 
1 002 026.67 1 lot + + 

Operator economic 
n 

    

Lot n Operator economic 
1 

    

Operator economic 
n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
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 
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ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL Total 
Denumire factorul 1 Pretul cel mai scazut si 

documentatia deplina solicitata 
(unicul participant)  

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Produse 
petroliere 

ÎCS 
„LUKOIL-
Moldova” 
SRL 

I lot 991 247.00 1 002 026.67 1 202 432.00 

 
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  

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 02.08.2022 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 □ 
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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/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

ÎCS 
„LUKOIL-
Moldova” 

SRL 

-  

56 02.08.2022 09100000-0 1 002 026.67 1 202 432.00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  +                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. 29 din 04 august2022

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu a fost3.
va

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritiitii contractante IMSP Spitalul Raional Cahul
Localital;e Mun.Cahul
IDNO 1 009603003860
Adresa lllllgfalfjel Mare,23
Numdr de telefon 0299t2-24-48
Numlr de fax
E-mail orticial S r. cabul. ant icamer a@gmail. com
Adresa de internet qp44lmd
Persoana de contact (nume, prenume, tetefon,
e-mat'l)

Arteni Tatrana, te1.076700I12, ,3-

lqg4ig ffi99 srcahul (E gmail. c om

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri I
Procedura de achiz;itie repetati (dupii caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 4233 490089
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri r

Obierctul achizifiei Produse lactate pentru octombrie-decembriLe
(loturile neachizitionate).

Cod ICPV 15800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuiyE (tn cazut apticdrii
altor proceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portaluluti. guvernamental
www. mt e ncl.er. g ov. m tfl

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -I 657 87 05 4637 3
Link-ul:
https ://achi zitii.mdh o lpublic/tend er I 21 0 60060 I
Data publicdri t5.07.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd n achizitii.md;

Procedura a fost inr:lus[ in planul de
achizi{ii publice a autoritifii contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http s : //sp ital. md/cate go ry I achizitii-
publice/plan achizitiil

Anunt de intenJie prublicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achrzile
nLicita{ie electronici nCatalog electronic

Sursar de finan{are rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAU;
rSurse externe; tAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (,lei, fdrd TVA) 129 000,00

eta in cazul in care au fost solicitate clarificdri
Data solicitirii clarifi clrilor



fu4_q4lrea operatomlui econonnic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarificane
l{pgryf'ea succint:i a rispunsu}ui
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost
VQ a in cazul in care au I

Rezurnal;ul modificirilor
Publicate in BAP/a.lte mijloacelor de
informare (dupd ca:z)

[Indicali sLtrsq utilizatd Si data pubticdriiJ

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

[Indicali numdrul de zile/

5. PAnI la termenul-limiti (data 28 iulie 2022, ort09:00), au depus oferta I ofertan{i:
Nr. [)enumirea operatoruluri economic IDNO Asociafiil'

administratorii
1. FPC "Serviabil" SRL r 003600030995 Angheluta Tatiana

6' Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Si seva consemna prin: pretrenlat, neprezentat, na corespuncte (ii cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu
cor espun de c er inl el or de c al ifi c ar e) )

Denumire document

Documentele ce constituie oferta
va consmna prtn: prezenlat, neprezentat, nu cores

r I uPulrsl ua1 LEIIiLIUa

Propun.r% fi""**.d
DUAE--

prezentat

prezenlat

prezerfiat
Garanlia pentru ofefid Nu este caz

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat. neDlezentat- nu. anrptnunrJp

Certificat privind lipsa sau existenta restantelor faJd de bugetul public
na{ional

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
AutorizaJie sanitard de functionare sau echivalentul prezentat
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor iuridice prezentat
Acte ce atestA calitatea gi inofensivitatea bunurilor pfezental
Auloriza\ia sanitar veterinara de functionare pe unitate de transoort prezentat
Declarafie privind lista principalelor livrdri/prestdri efectuate in
ultimii 3 ani de activitate

prezenlat

Cerere de participare prezentat
Declaralie privind valabi litatea ofertelor prezentat

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

D,enunrirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(1bra rVe)*

Cantitate ;i
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Cores p u nderea
cu speaificaliile

tehnice
Lapte acru (chefir) FPC "Serviabil" SRL 47 000,00 2700L + +
Brinzd de vaci cu cheag tare
(nesdratd)

FPC "Serviabil" SRL 79 841,61 670 kg + +



lei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia p cu cermtelernderea cu speciJicaliile tehnice,' , se vq consemna prin: ,,+ i Si prin ,,_,,

8' Pentru elucidarea unor neclaritlti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-asolicitat: ' -i---

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsu.lui
torului economic

]Qpfrl nl1tse rperatorului econo mic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, sevor indica toate criteriilede atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

va a in cazul in care ele au fost reevaluate r
Motivul reevalulrii ofertelor
\Iodilicirile operate,

9. Ofertan{ii respingi/descalificati:

14. In urma examinflri, evalulrii si
decis:

comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-ar

blicS/acordului-cadru :
Atribuirea contractului de achizi

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.77 alin. lit
Argumentare:

15' Infonmarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(Se va completa pentru loturile care aufost alribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-

13. Reevaluarea ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Functajul cal,culat
Dti1grrnir.u operatorului economic 1

Denumire factorul 1

u ac e publt ur-cadru
Denumirea lotului Denumirea

pperatorului economic
Cantitate qi unitate

de mlsurd
Pre{ul unitar
(fErI TVA)

Prefulrtotal
(11rI TVA)

Pneful total
(inclusiv TVA)

Lapte acru (chefir) FPC "Serviabil" SRL 2700 L t7.41 47000.00 50760.00
Brinz6. de vaci cu
cheag tare (nesdrat6)

FPC "Serviabil" SRL 670 kg 119,17 1984r,67 95810,00

Denumirea operartorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transrnitere

FPC "Serviabil" SRL Nr.O1-1165 din 01.08.2022 SIA RSAP, e-mail



I netr
ce gi/

LJ l I zlle lh cazul transmiterii comunicdrii prin mijloacr:
electronice gi/sau fax I

(Informarea operatorilor economici implica}i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii serealizeazd in conformitate cu prevederil, orlt, 3 | at Legii nr. I 3I aii s rutie 2015 privind achiziliile pubtice)
16. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de 
, , ;achiziliile publice' incl .. . :*."y"lor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLryL(JI IV capitolutI (Calcularea Termenurui) ar Codurui Civir ai Repubricii Mordova).

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penrru achiziyii con/irmd corectitutlinea clesfisurdrii procedurtiide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conftorm pievederitor tegale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

),:,f r; 7.1,, i, t, I

1 7. Contractul de achizi(ie/ acordul-cadru incheiat:

rnforma{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) eubrica datd se completeazd doar tn cazul in

n:,::::::,::;:"!::i!::,:,:"f:!,,,,,:y(,:,,?!t,ic,ate criterii de durabititate qi s_a tncheiat contact/controcte pentru tot/totu:ri

1" "11Yte 
criterii penrrru achizi{ii pubtice durabite (achizifii verzi)?

Valoarea de achizifie ., ;
care au lbst at1,.atl]..".de durabilitate (tei MD):

codul cPV al lotului/roturiror pentru care au fost apricate criterii de
du rabi I itate:

crite.riul de afribuire pentru rotur/roturire pentru care au fost apricate criterii de
du rabilitate:

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut E
Cel mai bun raport calitate-prel n
Cel mai bun raporl calitate-cost o

(Nume, Prenume)
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