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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 67/22 din 12.07.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  elena.colesnic@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare (Produse lactate) 
Cod CPV 15500000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653646239198 
Link-ulhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653646239198?tab=contract-notice 
Data publicării: 27.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 18.02.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 945 000,00 

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data 16.06.2022, ora 14:00), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Lovis Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone 
2. SRL „Credoprim” 1003600026963 Gheorghe Costru 
3. SRL „Moravix” 1014600014357 Rodion Morari 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

SRL „Lovis 
Angro” 

SRL 
„Credoprim” 

SRL 
„Moravix” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat statut „în așteptare” 
Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat statut „în așteptare” 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat statut „în așteptare” 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat statut „în așteptare” 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  prezentat statut „în așteptare” 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit prezentat prezentat statut „în așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat statut „în așteptare” 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat prezentat statut „în așteptare” 

Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare a ofertantului 
sau certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa 
alimentelor 

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de 
transport” sau „Certificat de înregistrare oficială pentru 
siguranţa alimentelor a unității de transport” 

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. prezentat prezentat statut „în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și 
experienței pentru cel puțin 12 luni de activitate. prezentat prezentat statut „în așteptare” 

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

1. La lotul „Lapte concentrat cu zahăr”, unicul ofertant este SRL „Lovis Angro”. În urma 
examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului 
de militari, se propune achiziţionarea lotului „Lapte concentrat cu zahăr” de la operatorul economic 
SRL „Lovis Angro”. 

2. La lotul „Brînză topită” preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Credoprim”. În 
urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire, se propune achiziţionarea lotului „Brînză topită” de la operatorul economic SRL 
„Credoprim”. 
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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 (kg.) 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lapte concentrat 
cu zahăr SRL „Lovis Angro” 568 888,89 8000,00 + + 

Brînză topită SRL „Credoprim” 556 900,00 3000,00 + + 
SRL „Moravix” 557 000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

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 

21.06.22 
SRL „Lovis Angro” Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 
A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Credoprim” 
Prezentarea documentelor justificative, 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatory 
și documentul specificții de preț. 

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte        
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criter iile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Lapte concentrat cu 
zahăr 

SRL „Lovis 
Angro” 8000,00 71,11 568888,89 614400,00 

Brînză topită SRL „Credoprim” 3000,00 185,63 556900,00 668280,00 
La data de 11.07.2022 a fost depusă o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea 

Contestațiilor, respectiv s-a suspendat atribuirea lotului „Brînză topită”, pînă la adoptarea deciziei 
finale de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
SRL „Lovis Angro” 

25.07.2022 prin e-mail SRL „Credoprim” 
SRL „Moravix” 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Lovis Angro” - 14/501 12.07.2022 15511500-8 568888,89 614400,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 
 

 



DEcIZIE
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.07.2022

I. Date сч рriчirе Ia autoritatea сопtrасtапtй:

Den чm irеа autorit5tii сопtrасtапtе IPLT "Dm. Cantemir"
Localitate m. Chisinau
IDNo l0lбб20007593
Adresa m. Chisinau, bd.Dacia, 2813

Numfir de telefon 022-77-99-73
Numir de fax
E-mail oficial dcantemir.chisinau@smail.com
Adresa de internet
persoana de сопtдсt,
huma Drепumе. tеlеfоп, e-mail)

N.Вrаgа, 0'l9 54l 336 nelea.braga@mail.ru

П. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

ШI. Date сч privire la сопtrасtчl de achizi{ie/acoгdul-cadru:

Tipul procedurii: de'achi2itie сор *

оьiеёtчl achizitiei Luсrаri de rераrаtiе
Cod СРY 45400000-1
valoaiea ёstiйatf, д'дchizitiei l36 886,75
Nr. qi link;ul: Prodeduiii,,', (se.,ia iidica diп cadrul
por t al ulu i кuvеrпаmе п t aI www, mt eid е r. qoy, m d )

Nr:2 055522
Link: ocds-b3wdpl-MD- | 65060 46647 9з

Data publicirii anuntului de participare 22,04.2022
Data (datele) 9i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrс in JurпаIul Oficial al Uniunii Вчrорспе
privind proiectul (proiectcle) la саrе se rеfеrй апuпlul
respcctiv (clupd са:)

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru lчсrаri*

Contiactпl de achiiitiё/aebidul]ёhdiu se rеfеri Ia чп
proiect qilsau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
Uniunii ЕчrоDепе,

Nu*

Sursа de fiпапfаrе Buget de stat *

DДta аёёiiiёi, Ше аlriЬцiiе a"contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdrч ,

Dепumirеа ореrаtоrчIui economic
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: 2022-000000з094

Data:09.06.2022
Ilaloare1 cohtractu|_ui de achizitie/acbidutui-cadru Firi ТVА: з|7970,04

Inclusiv ТVА: З81 564,04
теrйеп de valabilitate з1.12.2022
Termen de executie з|.l2.2022

IV. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul mоdifiсйrilоr iоrаrеа valorii contractului *



V. Descrierea achizi{iei inainte 9i dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si сапtitаtеа sau vаlоаrеа buпurilor, паturа si
amploarea serv ic iilor)

VI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе ач fiсчt necesari modificarea:
Маjоrdm sumа Coпtractului сu 49457,10 lei, tп legatura lucrdri перrеvdzutе.Duрd majorarea suma
Coпtractului este 38]564,04 lei.

VП. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.1 din
26.07,2022 а fost incheiat acordul adiJional privind majorarea Contractului.

Соm ui de lчсrц trч

Nr Numele. prenumele
Functia in cadrul grupului

de luсru semnatura

l таmаrа Апrоtсаiа presedinte

2 Nelea Braga sесrеtаrа Ио' -

] Podgurscaia Irina mеmЬru
oJ"4-

4 NaniAlla mеmЬrч "й
5

уосц4 е-о о
Papusoi Маriа membru €J

Temeiul iuridic HG 1404 art.25
Сrеqtеrеа pre{ului in urmа modificйrii (dирd
caz)

[Se va iпdiса dасd se utilizeazd pre|ul actualizat al
coпtractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificarea antetibarf, ,а ,contractului de
achizitii пuьliсе/асоrdчlui.саdr ч (duod caz)

[Se vor iпdica toate modificdrile operate aпterior
si valoarea acestoral

Alte informatii rеlечапtе

DепцmirЭ оЁfrаtоr
economrc, :,

Nr. ,si data acorduIui adi{ional
Vаlоаrеа modificfrrilor (dчр5 caz)
Firfl ТVА Inclusiv ТVА

Consorimfort SRL Nr.l7 l25.05.2022 зl79,10.04 з81564"04
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. __5__ din 27.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s Gura Galbenei  
Localitate s Gura Galbenei 
IDNO 1007601008878 
Adresa r. Cimișlia, s. Gura Galbenei, str. 

A.Mateevici 39  
Număr de telefon  024146231 
Număr de fax 024146319 
E-mail oficial guragalbenei.primaria@yandex.com 
Adresa de internet  
Persoana de contac Bîrsan Maria 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Produse  alimentare  pe  perioada 
  01.01.2022 – 31.07.2022  

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  325760,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21048572 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1639388259547 

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri V     Servicii □      Lucrări □ 
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: [Indicați] 

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

30.12.2021 

Denumirea operatorului economic SC Villa Prodotti SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01-22 

Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 61295,00 

Inclusiv TVA:73554,00 
Termen de valabilitate 31.07.2022 
Termen de execuție 31.07.2022 
Denumirea operatorului economic SRL BAGUETTE 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 02-22 
 Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:149240,34 
 Inclusiv TVA: 170551,70 
Termen de valabilitate 31.07.2022 

http://www.mtender.gov.md/
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Termen de execuție 31.07.2022 
Denumirea operatorului economic SC Viocris-Impex S.R.L 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 03-22 
 Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 16263,00 
 Inclusiv TVA: 19515,00 
Termen de valabilitate 31.07.2022 
Termen de execuție 31.07.2022 
Denumirea operatorului economic SA Fabrica de unt din Floresti 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 04-22 
 Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 119502,61 
 Inclusiv TVA: 130606,00 
Termen de valabilitate 31.07.2022 
Termen de execuție 31.07.2022 
Denumirea operatorului economic I.I."Plesca Elena 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05-22 
 Data: 10.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 20999,00 
 Inclusiv TVA: 22906,00 
Termen de valabilitate  31.07.2022 
Termen de execuție 31.07.2022 

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 □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic In baza Legii „Privind achizitiile 
publice”nr.131/2015 art.76 p(7); Hotarire 
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la activitatea grupului de lucru pentru 
achizitii” nr 10 din 20.01.2021 

Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al  
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: 
    __SC Villa Prodotti SRL 

1. Suma inițială a contractului nr 01-22 din 10.01.2022 - 73554,00 (Șaptezeci și trei mii  
cinci sute cincizeci și patru lei 00 bani) 

1. Micșorarea valorii contractului cu suma - 40227.65 (Patruzeci mii două sute douăzeci  și șapte lei 
65bani) 

2. Suma totală a contractului după modificare – 33326,35 (Treizeci mii trei sute cincizeci și patru lei  
3. 69 bani)  

___ SRL BAGUETTE 
4. Suma inițială a contractului nr 02-22 din 10.01.2022 - 170551,70 (Una suta șaptezeci mii 

cinci sute cincizeci și unu lei 70 bani) 
5. Micșorarea valorii contractului cu suma -72491,33 (Șaptezeci și două mii patru sute nouăzeci   și 

unu lei 33 bani) 
6. Suma totală a contractului după modificare – 98060,37 (Nouăzeci și opt mii șasezeci lei 37 bani)  

____ SC Viocris-Impex S.R.L 
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7. Suma inițială a contractului nr 03-22 din 10.01.2022 - 19515,00 (Nouăspezece mii cinci sute 
cincisprezece lei 00 bani) 

8. Micșorarea valorii contractului cu suma -7005,60 (Șapte mii cinci  lei 60 bani) 
9. Suma totală a contractului după modificare – 12509,40 (Douăsprezece mii cinci sute nouă lei 40 

bani)  
____ SA Fabrica de unt din Floresti 
10. Suma inițială a contractului nr 04-22 din 10.01.2022 - 130606,00 (Una suta treizeci  mii 

șase sute șase lei 00 bani) 
11. Micșorarea valorii contractului cu suma - 44742,38 (Patruzeci și patru mii șapte sute 

 patruzeci și doi lei 38 bani) 
12. Suma totală a contractului după modificare – 85863,62 (Optzeci și cinci mii opt sute șasezeci și trei 

lei 62 bani)  
____I.I."Plesca Elena 
13. Suma inițială a contractului nr 05-22 din 10.01.2022 - 22906,00 (Douăzeci și două mii nouă 

sute șase lei 00 bani) 
14. Micșorarea valorii contractului cu suma - 7424,55 (Șapte mii patru sute douăzeci și patru lei 55 

bani) 
15. Suma totală a contractului după modificare – 15481,45 (Cincisprezece mii patru sute optzeci și unu 

lei 45 bani)  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
În legătură că frecvența copiilor în grădinițe a fost mai scăzută efectiv 83copii fata de 115 copii 
planificat, din acest motiv cantitatea produselor alimentare achiziîionată a fost redusă ( sau procurat 
mai puține produse alimentare) reeșind din cele expuse mai sus este necesar de micșorat suma 
contractelor pentru produsele alimentare neachiziționate 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din 
26.07.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ 

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 Villa Prodotti SRL Cu capital autohton 2 26.07.2022 33326,35  
40227.65 

SRL BAGUETTE 
Cu capital autohton  

3 26.07.2022 64229,13  
72491,33 

SCViocris-Impex 
S.R.L Cu capital autohton 4 26.07.2022 5838,00  

7005,60 
SA  Fabrica de unt 
din Floresti Cu capital autohton 5 26.07.2022 40950,20  

44742,38 
I.I."Plesca Elena 
 Cu capital autohton 6 26.07.2022 6756,53  

7424,55 

Conducătorul grupului de lucru: 

___Munteanu Constantin________              ____________________ 
  (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 















DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 28 iulie2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

Date cu privire la procedura de achizilie:

IIL I)ate cu privire la contractu! de achizitie/acordul-cadru:

STiff:ufltr:

biETftiitSi

Cererea ofertelor de preluri r/
Licitatie deschisi r Altele: flndicatil
Produse alimentare
15800000-6

Vd-loaieaii[rn{fthrd' achizitiei, t,.i' 14s600
Nr:20037922
Link: ocds-b3wdp 1 -MD -l 6419887 7 8457
12.01.2022

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



V. Descrierea achiziliei inainte 9i dupi modificare:
Suma totalS a contractului pAni la modificare - 114324,10 lei, dupd modificare 35090,11 lei. Mic9orarea sumei
totale a contractului a costituit 79233,99lei.
Specificafia de prefuri pdnd la modificare:

"Anexa 1
la contractul nr. 4

din27.01.2022

Specificatie de pret
Achizilionarea produselor alimentare pentru anul 2022

DC[rim irba::bun urilbr, solicitate
:::::,::::::::::: :::::: . r: :: j ::r::: i :;: r: jr i , i  '

Cod OPV l
C3ntitate.gi, i,:

uni!ate,,de-misurl
lrelul of,ertCi
(ftr6 TV *

suma
(IHr5:1..,

TVA) tEX

suma,
(inciusiv

TvA)LEr

Term
enul.
de
,liVrai

, e : : : ' . : ,

Pina:la

r,, tul tr; Pioduse din oaift
Carne de bovini fbrd tegumente l5 I I 100-0 100 kg 137,50 13750,0 16500,0

Terme
nul de
livrare
a
bunuri
lor de
la
27.01.2
022pdn
dla

31.12.
)o))
o dati
pe
s1pt6m
ana

Carne de porc degresatd fbrd os 151 13000-3 100 kg 116,67 11667,0 14000,0

TOTAL 25417.0 30500.0
Lotul rI Diverse produse alimentare

Crupe de porumb ambalat la pachet
de lks l  56133 l0-4 25 kg 11,67 291,75 350,0

Paste fdinoase de c/s,pachet 5,0kg. 1 585 1000-8 70 kg 15,0 1050,0 1260,0
Fulgi de ovis,ambalate in pachete de
lke 15613380-5 l 5 kg 14,75 221,25 265,50

Orez rotund,ambalat la pachet de lkg r561 1000-4 30 kg 16,58 497,40 597,0

Hrigca,ambalati la lkg 03211900-4 40 kg 3 1 ,50 t260,0 1512,0

Crupe de orz mf,runfit,ambalat la lkg r 56133 10-4 25 kg 7,83 195,75 235,0

Crupe de grig ambalat la lkg I 5625000-5 25 kg 9,83 245,75 295,0

Mazdre uscatd,ambalat[ la lkg 03212213-6 20 kg 9 , 1 7 183,40 198,0

Fasole 03221210-l 20 kg 25,93 518,60 560,0

Crupe de mei ambalat la lkg l 5 kg 11,42 r7t,30 205,5

Zahdr,pachet l,lkg. 1583 1000-t 230 kg 15,46 3555,80 3841,0

Pastd de rogii2.5%o,borcan de 0.7kg t5331425-l 39 borca
ne

21,67 845, l3 1014,0

Bicarbonat de sodiu, pachet 500 gr 24313320-0 ) pache
te

8,67 43,35 52,0

Mqzdte rrerrlc nnncerrzqfi hnrnan RA hnr^o
13,75 I100,0 1320,0



0.7 ke ne
Ceai negru,pachet l00gr.mascat,
nesru 1584100-3 40 pache

te
16,67 666,80 800,0

Suc din fructe mere. borcan la 3l 15321000-4 80 borca
ne

29,58 2366,40 2840,0

Sare iodatd,pachet la lkg rs872400-s25
pache
te

5,93 148,25 178,0

Cacao,pachete la l00gr. r5863200-l 25
pache
te

11,25 281,25 337,50

Ulei de floarea soarelui nerafinat in
sticle de ll 15421000-5 65 sticle 36,67 2383,55 2860,0

F[ind de pndu 15612100-2 170 buc 19,43 3303,10 3964,4

Drojdie umedd,pachet 50 gr 15870000-7 48
pache
te

4,29 205,92 247,2

Sare de ldmde, pachete 100 gr r5800000-6 50
pache
te

3 , 1 7 158,5 190,0

TOTAL 19693.25 23122.r0
Lotul III OuI

Oui dietice de elini 3142500-3 3500 buc 2,78 9730,0 I1655,0

TOTAL 9730.0 11655.0

Lotul IV peste Si carne de pui

Pegte ftrd cap Hec 15221000-3 230 kg 50,0 r 1500,0 13800,0

Piept de pui fbrf, os r5rt2l70-l 230 kg 85,0 19550,0 23460,0

T OTAL 31050,0 37260.0
Lotul VI Fructe si lesume

teffnen

ul de
livrare
a

bunuri
lor de
la
27.01.2

022
pdnd

la
31 .05 .
2022

cartofi r 583 1000 380 ke 9,17 3484,60 3762,0

ceapa 15863200 90 kg
8,80 792,0 855,0

morcov 03221tt2-4 90 ks
l t l t 999,90 1080,0

varza t5331425-2 170 kg
12,04 2046,80 2210,0

Sfecl[ rogie rs1t2t70 90 ke
l t l l 999,9 1080,0

conopida 0s3324t0-l 70 ke 37,04 2592,8 2800,0

TOTAL 10916.0 11787,0

I.
Total pentru toate loturile:

Specificalia dup5 modificare:

114324.10let"

ooAnexa I
la acordul adifional nr. 1

din28.07.2022

Specificatie de pret
Achizilionarea produselor alimentare pentru anul 2022

D.enumirea bunutilof SoliCitaJe

,Cod OPV,,,,:

... l 0nhtitate.gi,'
rinitatC ile mhsuri

Pielqf ofertei

,r(firaTYf-
:.::: ::

suma
(f?iri

TVA) LEr

sfima
(indusiv

TV*J.LEI

f,erm.,
enu!...
d c :
livrar

9 , 1
Fina;la

Eotul I,.-,Foduse dinrcafne

A L .c<
24,47

1,-
137,50 3364,63 4037,55



tegumente

I

I Terme
nul de
liware
a
bunuri
lor de
la
27.0t.
2022pd
nd la
31.07.
2022,
o datd
pe
sApta
mdni

Came de porc degresatd fbr6
os 15113000-3

22,24
kg 116,67 2594,74 31 13 ,60

r'()'I'AL 7151.15
Lotul II l)iverse produse alimentare

urupe de porumb ambalat la
pachet de lkg 156133 l0-4

5,0
kg I1,67 58,35 70,0

Paste ftinoase de c/s,pachet
5,Okg. r 585 1000-8

40
kg 15,00 600,00 720,00

Orez rotund,ambalat la pachet
de lkg l56t 1000-4

1 8
kg 16,58 299,44 338,30

Hrigcd,ambalatd la lkg 0321t900-4 8,0 kg 31,50 252,00 302,40
Mazdr e uscat6, amb alatd la lkg 03212213-6 5,0 kg 9,17 45,85 49,50
Fasole 03221210-l 10,0 kg 25,93 259,30 266,00
Zahdr,pachet l,0kg. l  583 1000-1 6 l kg 15,46 943,06 1018,70
Pastd de rogii 2.so6,borcan de
9.7ke 15331425-1 t 3 borc

ane
21,67 281.,71 338,00

Bicarbonat de sodiu, pachet
500 gr 24313320-0 1 pach

ete
8,67 8,67 10,40

Mazdre verde
conservat5,borcan la 0.7 ks 0322122t-1 36 borc

ane
13,75 495,00 | 594,00

Ceai negru,pachet
1O0gr.mascat, negru 1584100-3 1 0 pach

ete
16,67 | 166,70 200

Suc din fructe mere, borcan la
3l r5321000-48 borc

ane
29,59 236,64 284

Sare iodati,pachet la lkg 15872400-s 2 pach
ete

5,93 1 1 , 9 6 14,2A

Cacao,pachete la 100gr. 15863200-l l 0 pach
ete

11,25 112,50 135;00

Ulei de floarea soarelui
nerafinat in sticle de 1l 15421000-5 25 sticl

e
36,67 916,75 1100,00

Fdind de grdu r5612t00-2 3t buc 19,43 602,33 722,92
Drojdie umedd,pachet 50 gr 1 5870000-7 t 4 pach

ete
4,29 60,06 72,10

Sare de ldmde, pachete 100 gr 15800000-6 1 0 pach
ete

3 , 1 7 3r,70 38,00

TOTAL 6273,56

Oud dietice de gdind 3t42500-3 1 1 1 0 buc 2,79 3085,80 3696,30
rUI 'AL 3696,30

Lotul fV pegte gi carne de pui
legte fhri cap Hec l 522 I 000-3 30 kg 50,0 1500,001800,00
Piept de pui ftrd os rsrr2l70-l 79,5 kg 85,0 6757,50 8109,00

r (, IAL 9909.00
Lotul VI Fr'ucte $i legume

terrnen
ul de
livrare
a
bunuri
lor de
la
27.01.
2022
panA

cartofi l  583 1000 297 ke 9,17 2723,492940,30
ceapd I 5863200 83 ke 8,80 730,40 788,50
morcov 03221tt2-4 95 ks l t t 1 1055,45 1140,00
vatzd 15331425-2 l l 1,3 ke 12,04 1340,051446,90
Sfecld rosie 15tt2r70 78 kg

l l l t 866,59 936,00
conopida 05332410-l 20,21 ks 37,04 748,59 809,40



TOTAL 8060,10 la
31.05.
2022

Total pentru toate loturile: 35090,11 lei"

VI. Descrierea circumstanlelor care au f5cut necesarl modificarea:
Scrisoarea din 04.04.2022 a S.R.L. Baguette prin care refizd de a livra in continuare marfa pe motivul stlrii de
urgenfd declarate prin Hotdt6rea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022 gi a majorlrii prefurilor la carburan{i qi a
prefurilor de achizilie de la fumizori.

VII. Rezultatele examinirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifielacordului-cadru nr.4 din 28 iulie
2022 a fost incheiat acordul adilional privind micgorarea valorii contractului gi expunerea specifica{iei in
redac{ie nouI.

il.

@;, , ,

$*ii*,H

@i ,h;""#
S.R.L. Baguette I | 28.07.2022- 66658.1 1 - 79233.99

grupului de lucru:

ice: mun. Chigindu, fis. Hincegti, 53;tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
. gov. md ; www. tender. gov. m d

pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. Chi$ndu, bd. fiefan cel Mqre I Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-
' 0 2 2 -8 2 0- 6 5 1 ; e-m ail : cont est atii@ans c. md ; www. qns c. m d

(Semnitura)
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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 26.07.2022  

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale 

Localitate Republica Moldova, Chişinău 
IDNO 1006601004002 
Adresa str. Korolenko 2/1 
Număr de telefon 068238258 
Număr de fax 022-88-43-55 
E-mail office@amdm.gov.md 
Adresa de internet www.amdm.gov.md 
Persoana de contact Tatiana Aramă, specialist principal, secția 

juridică, secretar grup de lucru pentru achiziții 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  Servicii +  Lucrări  

Obiectul de achiziție Servicii de calificare a echipamentelor de 
laborator 

Cod CPV 48180000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653759383390 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1653759383390?tab=contract-
notice 

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

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 20 iunie 2022 Ora: 14:00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu    
 

Da  + 
Data: BAP nr. 40 din 24.05.2022 
Link-ul:    

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu +  acord-cadru sistem dinamic de 
achiziție licitație electronica catalog 
electronic 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 339 400 MDL 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu s-au solicitat 
            (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor   
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers  
Contestarea documentației de atribuire Nu +    Da □    

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au operat 

            (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloace de 
informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
Anunț de participare/BAP 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

-   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da +    Cu _______ zile 

 
5. Până la termenul-limită (data 20 iunie, ora 14:00), au fost depuse  4 oferte: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL ,,KIRANTONI” 1011600001572 Administrator: Gumionaia Natalia 
SRL ,,NITECH” 1006600023491 Director: Jorovlea Oleg 
SRL ,,MEDICLIM” 1003600131744 Directori: Ciupe Anda 

                  Ciupe Mircea 
SRL ,,LOKMERA” - - 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ,,Nitech” SRL 
,,Kirantoni” 

SRL 
,,Mediclim” 

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

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat 
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat Prezentat Prezentat 
Cerere de participare Prezentat Prezentat Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat Prezentat Prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenta 
restantelor faţă de bugetul public 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Anexa nr. 12 Prezentat Prezentat Prezentat 
Declarație că se va efectua verificarea 
periodică cu materiale/standarde de 
referință 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Raportul financiar Prezentat Prezentat Prezentat 
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Certificate de calificare a inginerilor  și  
CV-urile 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Certificate de etalonare a echipamentelor 
utilizate la calificare 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație că se va efectua verificarea 
periodică: calificare conform cerințelor 
ghidului EDQM și a Farmacopeii 
Europene 

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: 

Nr. 
Lot Denumire Lot 

Poziția 
Lokmera  Kirantoni  Nitech Mediclim 

Unitatea 
de 

măsura 
Cantit Suma fără 

TVA 
Suma fără 

TVA 
Suma fără 

TVA 
Suma 

fără TVA 

1 Cromatograf  de gaze cu 
Headspace 

buc 1 
39 694 MDL 35 000 MDL 

    

2 Cromatograf  de gaze   buc 1     42 000 MDL   
3 HPLC  buc 2 75 888 MDL 70 000 MDL     
4 HPLC   buc 5     156 000 MDL   
5 Tester de dizolvare   buc 1     10 000 MDL   
6 Tester de dizolvare   buc 1     10 000 MDL   
7 Tester de dizolvare  buc 1     10 000 MDL   
8 Spectrofotometru UV 

VIS 
buc 1     25 000 MDL   

9 Contaminare cu particule: 
Particule vizibile 

buc 1 
    

3 000 MDL   

10 Etuvă de uscare cu vid  buc 1 
    

7 000 MDL   

11 Titrator  buc 1     7 000 MDL   
12 Titrator   buc 6     36 000 MDL   
13 Sistem de purificare a 

apei Elix  
buc 1     23 000 MDL   

14 Sistem de purificare a 
apei Milli-Q  

buc 1     23 000 MDL   

15 SPECTROFOTOMETRU 
FTIR  

buc 1     63 000 MDL   

16 Spectrofotometru atomic 
de absorbție  

buc 1     75 000 MDL   

17 Tester Friabilator   buc 1     5 000 MDL   
18 Tester de dezagregare  buc 1     10 000 MDL   
19 Tester de dezagregare  buc 1     10 000 MDL   
20 Spectrofotomestru FT-

NIR 
buc 1     63 000 MDL   
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21 Dispozitiv pentru 
determinarea punctului de 
topire 

buc 1 
  12 000 MDL 

    
22 Sistem de electrofareză 

capilară 
buc 1         

23 Tester timp deformare 
completă 

buc 1         

24 Preparator medii  buc 1     12 000 MDL   
25 Autoclav cu uscare buc 1     12 000 MDL   
26 Autoclav Nuve fiole 2     20 000 MDL   
27 Aparatul de măsurare a 

particulelor 
buc 1     19 000 MDL   

28 Steritest Sterisart 
(Sistema de filtrare) 

buc 1 
    

    

29 Dispozitiv pentru 
colectarea microbiologică 
a aerului Sterisart 

buc 1 
    

    

30 Frigider cu congelator buc 1     6 400 MDL   
31 Analizator VITEK 2 buc 1       60 000 

MDL 
32 Sistem de purificare a 

apei ELIX 
buc 1     23 000 MDL   

33 Sistem de ventilaţie din 
laboratorul microbiologic 

buc 1 
    

    

*Casetele marcate cu gri conțin prețurile cele mai mici oferite, iar oferta corespunde 
specificației tehnice. 

*Rândurile marcate cu gri sunt loturile pentru care nu au fpst propuse oferte. 

* 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 s-au solicitat 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Nr.d/o    Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 
(inclusi
v TVA) 

1 Cromatograf  de gaze cu 
Headspace 

KIRANTONI 
SRL 

1 bucată 35 000 35 000 42 000 

2 Cromatograf  de gaze   NITECH SRL 1 bucată 42 000 42 000 50 400 
3 HPLC  KIRANTONI 

SRL 
2 bucăți 35 000 70 000 84 000 

4 HPLC   NITECH SRL 5 bucăți 31 200 156 000 187 200 
5 Tester de dizolvare   NITECH SRL 1 bucată 10 000 10 000 12 000 
6 Tester de dizolvare   NITECH SRL 1 bucată 10 000 10 000 12 000 
7 Tester de dizolvare  NITECH SRL 1 bucată 10 000 10 000 12 000 
8 Spectrofotometru UV VIS NITECH SRL 1 bucatî 25 000 25 000 30 000 
9 Contaminare cu particule: 

Particule vizibile 
NITECH SRL 1 bucată 3000 3000 3600 

10 Etuvă de uscare cu vid  NITECH SRL 1 bucată 7000 7000 8400 
11 Titrator  NITECH SRL 1 bucată 7000 7000 8400 
12 Titrator   NITECH SRL 6 bucăți 6000 36 000 43 200 
13 Sistem de purificare a apei 

Elix  
NITECH SRL 1 bucată 23 000 23 000 27 600 

14 Sistem de purificare a apei 
Milli-Q  

NITECH SRL 1 bucată 23 000 23 000 27 600 

15 SPECTROFOTOMETRU 
FTIR  

NITECH SRL 1 bucată 63 000 63 000 75 600 

16 Spectrofotometru atomic 
de absorbție  

NITECH SRL 1 bucată 75 000 75 000 90 000 

17 Tester Friabilator   NITECH SRL 1 bucată 5000 5000 6000 
18 Tester de dezagregare  NITECH SRL 1 bucată 10 000 10 000 12 000 
19 Tester de dezagregare  NITECH SRL 1 bucată 10 000 10 000 12 000 
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20 Spectrofotomestru FT-NIR NITECH SRL 1 bucată 63 000 63 000 75 600 
21 Dispozitiv pentru 

determinarea punctului de 
topire 

KIRANTONI 
SRL 

1 bucată 12 000 12 000 14 400 

22 Sistem de electrofareză 
capilară 

     

23 Tester timp deformare 
completă 

     

24 Preparator medii  NITECH SRL 1 bucată 12 000 12 000 14 400 
25 Autoclav cu uscare NITECH SRL 1 bucată 12 000 12 200 14 400 
26 Autoclav Nuve NITECH SRL 2 bucăți 12 000 24 000 28 800 
27 Aparatul de măsurare a 

particulelor 
NITECH SRL 1 bucată 19 000 19 000 22 800 

28 Steritest Sterisart (Sistema 
de filtrare) 

     

29 Dispozitiv pentru 
colectarea microbiologică 
a aerului Sterisart 

     

30 Frigider cu congelator NITECH SRL 1 bucată 6400 6400 7680 
31 Analizator VITEK 2 MEDICLIM  

SRL 
1 bucată 6000 6000 7200 

32 Sistem de purificare a apei 
ELIX 

NITECH SRL 1 bucată 23 000 23 000  27 600 

33 Sistem de ventilaţie din 
laboratorul microbiologic 

     

 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
SRL ,,LOKMERA” 12.07.2022 e-mail 
SRL ,,NITECH” 12.07.2022 e-mail 
SRL ,,MEDICLIM” 12.07.2022 e-mail 
SRL ,,KIRANTONI”  12.07.2022 e-mail 
 
Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2025 privind achizițiile publice. 
 

1. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului 
de: conform art 32, p. (3), lit. a) al Legii privind achizițiile publice 
 

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2025 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 2025 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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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2026, inclusiv a termenelor 
de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 
 

2. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Denumirea operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

KIRANTONI SRL 176 26.07.2022 48180000-3 117 000,00 140 400,00 31.12.2022 

NITECH SRL 175 26.07.2022 48180000-3 674 400,00 809 280,00 31.12.2022 

MEDICLIM SRL 
21057
314-31 20.07.2022 

48180000-3 
60 000,00 72 000,00 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, 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. 

     
     Director general: 
 
     Dragoș GUȚU                                                                         ____________________ 

                                                               (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 29 din 29.07.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Ciocana 
Localitate mun. Chișinău, sec. Ciocana 
IDNO 1007601010518 
Adresa bd. Mircea cel Bătrân, 4/3 
Număr de telefon 022-33-34-34, 022-33-18-07 
Număr de fax 022-33-34-34 
E-mail oficial  info@pretura.ciocana.md 

ciocana.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet https://ciocana.md/ro/ 
Persoana de contact Sinilga ȘCOLNIC 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitațiee Deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Amenajarea scuarului „Ciocana” cu amfiteatru, 
adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131 privind achizițiile publice 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055957/ 
ocds-b3wdp1-MD-1651659965466 
Data publicării: 04.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Data: BAP 21 din 18.03.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_47_2.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP 47 din 17.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_21_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 11 192 253.00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  
 

 Nu sunt 

Denumirea operatorului economic -- 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare -- 

mailto:info@pretura.ciocana.md
http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului  -- 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt. 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 26.05.2022, ora 08:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ administratorii 

1. 5AQ INVEST SRL 1008600004663 Igor CEBOTARENCO 
2. Sigma VenMer SRL 1007600018551 Veaceslav CEBOTARI 
3. Structural Construct SRL 1007600024738 Andrei ANDRIAȘ 
4. Vastavit SRL 1004600066894 Vitalie STAVILA 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

5AQ INVEST 
SRL 

Sigma 
VenMer SRL 

Structural 
Construct 
SRL 

Vastavit 
SRL 

Documentele ce constituie oferta   
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă- emisă de o Bancă 
Comercială, acredidată în RM 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare   
Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea 
lucrărilor executate pe fiecare saptamână), 
(până la 31.12.2023) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind experienţa prezentat prezentat prezentat prezentat 
similară Ofertantul (operator prezentat prezentat prezentat prezentat 
economic sau membrii asocierii prezentat prezentat prezentat prezentat 
împreună) și/ sau Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate- 2021confirmate prin 
contractele de antrepriză sau 
subantrepriză, și prin procesul- verbal la 
terminarea lucrărilor; 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului  

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Lista subcontractanților şi partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceştia  

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informaţii privind asocierea  prezentat prezentat prezentat prezentat 
Angajament terţ susţinător financiar prezentat prezentat prezentat prezentat 
Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici - după caz; 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat prezentat prezentat prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, drumuri; 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor 
materiale utilizate (dale de pavare, beton 
asfatic, ciment, etc.) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico-profesională 
(diriginte de șantier- construcții rutiere) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cifră de afaceri anuală, perioada anul 
2021 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cifră de afaceri medie anuală, perioada 
ultimiii trei ani (2019, 2020, 2021) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Recomandări la contractele prezentate 
pentru demonstrarea lucrărilor similare 
executate în ultimii 5 ani (2016-2021)- cel 
puțin 5 recomandări 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lichiditatea generală (nivelul minim de 
lichiditate nu mai mic de 105%) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o 
Bancă Comercială acreditată în RM 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind confirmarea identităţii 
beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia condamnării pentru 
participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
 
Amenajarea 
scuarului 
„Ciocana” cu 
amfiteatru, 
adiacent 
bulevardului 
Mircea cel 
Bătrân, 4/3 

5AQ INVEST 
SRL 

10 992 
389,08 

Conform devizului de 
cheltuieli 

+ + 

Sigma VenMer 
SRL 

10 992 
869,85 

Conform devizului de 
cheltuieli 

+ + 

Structural 
Construct SRL  

12 400 
344,18 

Conform devizului de 
cheltuieli 

+ + 
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Vastavit SRL 12 879 
106,20 

Conform devizului de 
cheltuieli 

+ + 

 
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 cere. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor:  

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC 
Modificările operate Autoritatea Contractantă al Preturii sectorului Ciocana a examinat 

decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor  Nr. 
03D-407-22 din 13.07.2022 privind soluționarea contestației 
formulată de către „Sigma VenMer” SRL, pe marginea procedurii 
de achiziție publică nr. MD-1651659965466 din 26.05.2022, și în 
conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) și art. 20 alin. (8) din 
Legea nr. 131/2015, a solicitat Operatorului Economic desemnat 
câștigător  de către Autoritatea Contractantă ,,5AQ INVEST” 
S.R.L. clarificări la documentația anexată în sistemul SIA RSAP 
Mtender cu referire la certificatul dirigentului de șantier care v-a fi 
încadrat în procesul de lucru pentru implementarea proiectului de 
achiziționare lucrărilor de amenajarea scuarului „Ciocana” cu 
amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3. 
În urma celor expuse Autoritatea Contractantă a reevaluat decizia 
de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de 
amenajarea scuarului „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent 
bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3 și a declarat cîștigător 
Operatorul Economic  ,,5AQ INVEST” S.R.L. 

 

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) 
Amenajarea 
scuarului 
„Ciocana” cu 
amfiteatru, 
adiacent 
bulevardului 

5AQ INVEST 
SRL 

Conform 
proiectului 

10 992 389,08 
 

 

10 992 389,08 13 190 866,80 
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Mircea cel 
Bătrân, 4/3 
 

15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În conformitate cu 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

5AQ INVEST SRL 21.07.2022 e-mail 
Sigma VenMer SRL 21.07.2022 e-mail 
Structural Construct SRL  21.07.2022 e-mail 
Vastavit SRL 21.07.2022 e-mail 

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

17. 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). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
dului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

5AQ 
INVEST 
SRL 

 
autohton 

 
67/22 

29.07.2
022 

452000
00-9 

10 992 
389,08 

13 190 
866,80 31.12.2024 

 
19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:  

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de 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:  

 

            Sinilga ȘCOLNIC_____________                                                 _________________ 
                       (Nume. Prenume)                                                                                                              (semnatura) 

                                                 
                                                                                                             L.Ș. 

 











































Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.11  din 01.08.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str. Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danilova Olga 060560138 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Reparatia capitala la sala de sport la LT 

Grimancauti 
Cod CPV 

  
45200000-9 

Valoarea estimată a achiziției  639278.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:    21053260 
 
 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1647343685822 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21053260/ 

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) 

 

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 

01.08.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Casabella-Grup 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 60 

Data: 01.08.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 29494.40 lei 

Inclusiv TVA: 36868.00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului   

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647343685822
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Majorarea valorii contractului  + 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic 311120 
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  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
         Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni majoreaza suma în contract conform 
procesului verbal semnat de comisie in baza ordinului 72/01. 
 
 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
         Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni majoreaza suma în contract conform 
procesului verbal semnat de comisie in baza ordinului 72/01. 
 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 
01.08.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe Produsele Petroliere 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
SRL Casabella-Grup Nr.11  01.08.2022 29494.40 36868.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

   Sef DITS 

Știrbu Vitalie  

 

                                                                                                                             ____________________ 
                                                                                                                      (Semnătura) 
 
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 ribtrire a contiact
de incheiere a acordului-cadru u

de anulare a procedurii de atribuire u

Nr' 1 din 27.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorit[{ii contractante Prirnaria s. Cobilea. raionul Soldanesti

Localitate s. Cobilea. mul Soldanesti

IDNO 1007601006379

Adresa MD-7214. s. Cobilea rnul Soldanesti

NumIr de telefon 027251709"027251236

Numdr de fax 027251236

E-mail oficial primaria. c o bilea@gmail. com

Adresa de internet
Perroaoa de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Bahna Liubovi, 027251238,
primaria. cobilea@email. com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Ecererd ;fertelor de preluri olicitalie deschisd

nAltele: findicatil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:

fiput obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

nunuri o Servicii u Lucrdri I

Obiectul achizi{iei Reparatia drumurilor locale in s. Coibilea, rnul
Soldanesti-drumuri pietruite anul 2022.

Cod CPV 45233r41-9

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitafia
deschisd)

Cel mai mic pret - 370651.38 lei.

proceOuia de atribuire (se va indica din

cadrul portalului guvernamental

www.mtender.gov.mdl

Nr: Achizitie publica 21056266
MTenderID OCDS-b3wdp 1 -MD -16522507 87 419

Link-ul://
achizitii.md/ro/rrubtic/tender2 1 05 6266 llotl | 1 57 3 419 I
Data publicdrii: I 1.05.2022.

Platforma de achizitii publice utilizatl achizitii.md; n e-licitatie.md; n ypteq4gl.mq

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publicc a autoritl{ii contractante

Da nNu
Lint-ut cdtre planul de achizilii publice publicat:

::;* 
* intenfie publicat in BAP (duPd Data:

Link-ul:

tenni.i qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie

nlicitatie electronic6 nCatalog electronic-
Sursa de finan{are nguget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS;

asurie exteme;EAlte surse: [IndicayiJ



Valoarea estimati (lei, fdrd TH 542416.09lej

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici :

Data solicitlrii clarificlrilor 3 0 .0 s .2022. 0 6.0 6.2022.

Denumirea operatorului economic lI Gamureac Alexandru
Expunerea:succinti a solicitirii de clarificare Justificarea pretului anormal de scazut. Copia

ordin. cu privire la salarizarea angajatilor anul
2022.

Expunerea Succinti a rlipunsului Contracte directe cu prod. de materiale de

constructie de mai multi ani, fapt care favoizeaza
reduceri de 25-30 o/o la procurarea materialelor.
Referitor la salarizare, cuantumul salariului este

stabilit conform Legii nr. 84712002 cu modif. HG
ru.142 din09.03.2022.

Data transmiterii 3 | .0 s .2022. 07 .06.2022.

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

flndicafi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere Ei deschidere a
oferlelor prelunsit (dupd caz) :

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-Iimiti (data 23.05.2022. , ora_10:00J, au depus oferta 
-7 

( sapte) ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratoiii

1. lI Gamureac Alexandru 101s602003394

2 SRL Izvorul din Piatra 1015609001285

3 FLERIXON 1003607002803

4 II Mariana Druta 1005606001593

5 SA Drumuri Soroca 1003607003279

6 DELTA FORTA SECURITATE r0046000343r4
7 Vis House 1018600024334
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Documentele ce constituie oferta
(Se va consmno prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde)

Proounerea tehnicd prezentqt prezentat prezentat prezentat prezentqt prezentat prezental

Proounerea financiard prezentat prezentat prezentat prezentqt prezentqt prezentat prezental

DUAE prezentat prezentqt prezentut prezentat prezentqt prezentat prezentqt

Garanfia pentru ofertA
(dupd caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentot

: ' .:' Documehte:de:calilicare , ,,,,, ,'
Se va consmna prin: prezenial, neprezentnt, nu corespunde

Oferta prezentat prezentat prezentat prezental prezentat prezentat prezentat

Devizele looale aferente
ofertei

prezenlat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Informatii generale despre
ofertant

pfezenlal prezentat ptezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Cerere de participare

(Anexa nr.7) la Documentatia
Standard la ordinul
Ministerului Finantelor
nr.115 din15.09.2021

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind valabilitatea
ofertei

(Anexa nr.8) la Documentatia
Standard la ordinul
Ministerului Finantelor
nr.l15 din15.09.2021

prezenlal prezental neprezen
tat

ptezenlat prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a
lucrdrilor
(Anexa nr.L0) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.115 din
15.09.2021

prezental prezentat neprezen
tat

prezentat prezentat prezentat prezentat



Declaralie privind experienla
similara in domeniul de
activitate aferent obiectului
contractului ce urmeaza a fi
atribuit
(Anexa nr.L2) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.l15 din
15.09.2021
sau
Declaratie privind lista
principalelor lucrdri executate
in ultimul an de activitate
(Anexa nr.13) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.l l5 din
15.09.2021

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlat prezentat ptezefiat

Declarafie privind dotdrile
specifice, utilajul gi

echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare
a contractului
(Anexa ni.t+; ta
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.115 din
15.09.2021

ptezentat prezentat prezentat prezental prezentat prezentat prezentat

Declaratie privind personalul
de specialitate propus pentru
implementarea contractului
(Anexa nr.15) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.1l5 din
1's.09.2021

prezenlal prezefial prezentat prezental prezentat prezenlal prezentat

Lista subcontractanlilor qi

partea/ pd$ile din contract
care sunt indeplinite de cdtre
aceqtia
(Anexa nr.16) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.l15 din
15.09.2021

prezenlal prezenlal neprezen
tat

prezentat prezentat prezefiat prezerfial

Informatie privind asocierea
(Anexa nr.17) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.1l5 din
$.a9.2021

prezentat prezentat neprezen
tat

ptezentat prezentat prezentat prezentat



Angaj ament tert sustinator
financiar
(Anexa nr.18) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.115 din
rs.09.2021

prezentat prezentat neprezen
tat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament privind
susfinerea tehnicd qi
profesionalS a
ofertantului/c andidatului (An e
xa nr.19) la Documentatia
Standard la ordinul
Ministerului Finantelor
nr.115 din15.09.2021

prezentat prezentat neprezen
tat

ptezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratie tert sustinator
tehnic

(Anexa nr.20) la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.l l5 din
15.09.2021

prezefial prezental neprezen
tat

prezentat prezentat prezentat prezefiat

Declaratie teit sustinator
professional

Anexa nr.2l)la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.l l5 din
15.09.2021

prezental prezentat neprezen
tat

prezentat prezenlat prezentat prezentat

Avizul Agentiei de
Supraveghere tehnica la
lucrari
(Anexa nr.22)la
Documentatia Standard la
ordinul Ministerului
Finantelor nr.115 din
15.09.202r

ptezenlal prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare
sistematicd a pldlii
impozitelor, contributiilor
eliberat de Inspectoratul
Fiscal

prezentat prezenlal prezentat" prezentat neprezen
tat

prezentat prezental

Ultimul raport financiar,
vizat si inregistrat de
organelle competente

prezentat prezefial neprezen
tat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Adeverinta persoanei
responsabile precum ca este
atestat in protectia muncii

prezenlat neprezen
tat

prezefiat ptezefial prezentat prezentat prezentat



Certificat de atestare tehnico-
profesional[ a dirigintelui de
santier

prezentat prezefial prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

CertificaVDecizie de
inregistrare a
intreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
oersoanelor iuridice

prezentat prezental ptezental prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, 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 Jinale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" ifi cazul necorespunderii)

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

Denufiirea
.......::::lotU i,,

Denumirea
on,erato lui
,,::::::gCOn.Omf0 ii

......Preful..'...'.'.

:,..:::::::::of*ff 
Ci:i:l;iliii:i

fffi6,,TV ),t

:.Cantitate
;$i unitete
ddim*Surfi

G.0rGSpUn erea

iicil iGeti feIU e
",:.t,: Califiicfrc

Obrespnnd-ie*
cu,$feeifictliile
ii..ii.iiiiiii.f fiae, ::,,

Reparatia
drumurilor
locale in
s.Cobilea,
rnul
Soldanesti-
drumuri
pietruite
anul2022.

II Gamgreac
Alexandru

37065 r.38 I buc
+ +

Izvorul din Piatra 388921.5 t I buc + -r

FLERIXON 39r2s3.66 1 buc + +
II Mariana Druta 425616.08 I buc + +
SA Drumuri Soroca 429577.81 I buc + +
DELTA FORTA
SECURITATE

447923.00 I buc
+ +

Vis House 5r8807.r2 I buc + +

...::' 
Dflta.ll:......

Soticitnrii
Opefatbrul ecohoffia Infor*mafia,,sdlicitatI ,Rez*um-f uJiiiif, sp,,UnSUf iiil

o-neiatorului'ietonbmic
30.0s.2022 lI Gamureac Alexandru Justificarea prefului

anormal de sc6zut
Justifi carea prefului aparent
anormal de scdzut este
arzumentatd

9. Ofertantii respinqi/descalifica{i:

Den'umit6a llob6ra,to inlrri, eCono ft iC :iltotivul fesuinEeiiililescalifi-ilrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

6



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut E
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeiul art.7l alin. lit

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

Denumire factorul I Poriderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denurn-irCa
lotului

I)enumirea
operatorului

economrc

Cantitate;i
unitatb de,'

misur,i

Pre{ul unitar
(fifi TVA),

Pretul total
(fnrdrTYA)

Preful total
: (inclusiv

TVA)
Reparatia
drumurilor
Iocale in
s.Cobilea,
rnul
Soldanesti-
drumuri
pietruite anul
2022.

il Gamureac
Alexandru

1 buc. 3706s1.38 370651.38 444781.65



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

Denumireari op eratorului
economic

Data ttan$miteiii Modalitatea de transmitere

lI Gamureac Alexandru 17.06.2022 [se specificd SU RSAP, ffi
fax, postd, etcl

lzvorul din Piatra 17.06.2022 [se speciJicd SIA RSAP,W
fax, po$td, etcl

FLERIXON 17.06.2022 [se speci/icd SIA RSAP,W
fax, poStd, etcl

II Mariana Druta L7.06.2022 [se specificd SIA RSAP, ffi
fax, postd, etcl

SA Drumuri Soroca
17.06.2022 [se specificd SU RSAP,W

fax, postd, etcl

DELTA FORTA SECURITATE r7.06.2022 [se speci/icd SIA RSAP, @
fax, postd, etcl

Vig House 17.06.2022 [se specificd SU RSAP, ffiE
fax, postd, etcl

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectot. 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 U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit at Repubticii
Moldova).

1 7. Contractul de achizilie / acordul-cad ru incheiat :

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

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

llf 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prev6zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile incazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile incaztsl netransmiterii comunicbrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

Denu,mire,

'i
operatorul

'',ui,'
econoniC

Intrbp,Ir4der,,
,ti gA: ',, ,.'

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
et

Cu capital
strlin

Numlrul ,,

,, qi data
c'ontiactulu

,. .,;,... il ':.::,

ac.ordului-
'Cbdiu :,.,,

Cod CPV

Valoarea contractului

,Termen de
valabilitate,

',--1,,,r ,.,.,

contracttilu
VacofrlUlui-l, cadiu



II
Gamureac
Alexandru

Nr.36 din
27.07.2022

4s233141-9 370651.38 444781.65 31.12.2022

LlfiT 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii

(DA/NU)

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

fflllfitY.aI 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

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

Pre{ul cel mai scdzut tr
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicale a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de arl 32 alin. (3) al Legii
nr, l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum gi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucra pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Primar interimar, B ahna Men
( Numele, prenumel, ( Semnatura)

9

8tA sB
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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. 21059726  din 01.08.2022 .   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Telenești 
Localitate or. Telenești 
IDNO 1007601002072 
Adresa or. Telenești str. 31 August nr.8 
Număr de telefon 025822530;025823454;025822531 
Număr de fax 025823454 
E-mail oficial  primariatelenesti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Viorica Tăietu 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziţionarea Produselor alimentare pentru 
grădinițele de copii ,,Andrieș,, și ,,Guguță,, din or. 
Telenești 

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) 

 № ocds-b3wdp1-MD-1657441479285-PN-
1657441479285 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657441479285?tab=contract-notice 
Data publicării: 10/07/2022 

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

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

V Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://www.primariatelenesti.md/planul-
achizitiilor-publice-a-primariei-or-telenesti-pentru-
anul-2022/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare V Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; V Alte surse: buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 684744,00  

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[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 19.07.2022 , ora 15:47), au depus oferta _7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 
2 SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
3 SC Budăi Grup SRL 1003606007085 Scurtu Valentin 
4 SRL Lapmol 1002600024308 Ioniță Sergiu 
5 EcoBioGrup SRL 1010609003033 Ferefețchii Andrei 
6 SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei 
7 SRL ,,NOBIL PREST 1010600021038 Calugher Vadim 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

SA
 F

ab
ri

ca
 

de
 u

nt
 d

in
 

Fl
or

es
ti 

SR
L

 
B

A
G

U
E

T
T

E
 

SC
 B

ud
ăi

 
G

ru
p 

SR
L

 

SR
L

 L
ap

m
ol

 

E
co

B
io

G
ru

p 
SR

L
 

SC
 ”

V
IL

L
A

 
PR

O
D

O
T

T
I

” 
S.

R
.L

. 

SR
L

 
,,N

O
B

IL
 

PR
E

ST
 

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

 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 
în cuantum de 1% din 
suma ofertei fără 
TVA. 
 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta tehnică  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Dovada înregistrării prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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persoanei juridice, în 
conformitate cu 
prevederile legale din 
ţara în care ofertantul 
este stabilit 
Autorizație sanitar-
veterinară de 
funcționare pentru 
unitatea de transport și 
Certificat sanitar-
veterinar (p/u 
produsele de origine 
animală) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-
veterinară de 
funcţionare a 
ofertantului sau 
certificat de 
înregistrare oficială 
pentru siguranţa 
alimentelor (în 
conformitate cu genul 
de activitate) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Confirmare prin 
deținerea stocului, de 
grîu necesar 
îndeplinirii 
contractului pe o 
perioadă de cel puțin  
10 zile  
( panificație)   

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
deținerea 
laboratorului/Contract 
cu laborator atestat 
p/u efectuarea 
controlului permanent 
asupra calității 
contract cu asemenea 
laborator. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de calitate şi 
de provenienţă      a  
materiei prime (făină/ 
grîu) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
calitate/conformitate 
și inofensivitate  (CE 
sau alternativ) care 
confirmă calitatea 
bunului oferit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Garanția pentru ofertă în 
cuantum de 1% din 
suma ofertei fără TVA. 
 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
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Oferta tehnică  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

DUAE 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  

Autorizație sanitar-
veterinară de funcționare 
pentru unitatea de 
transport și Certificat 
sanitar-veterinar (p/u 
produsele de origine 
animală) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Autorizaţie sanitar-
veterinară de funcţionare 
a ofertantului sau 
certificat de înregistrare 
oficială pentru siguranţa 
alimentelor (în 
conformitate cu genul de 
activitate) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Confirmare prin 
deținerea stocului, de 
grîu necesar îndeplinirii 
contractului pe o 
perioadă de cel puțin  10 
zile  
( panificație)   

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat privind 
deținerea 
laboratorului/Contract 
cu laborator atestat p/u 
efectuarea controlului 
permanent asupra 
calității contract cu 
asemenea laborator. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat de calitate şi 
de provenienţă      a  
materiei prime (făină/ 
grîu) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat de 
calitate/conformitate și 
inofensivitate  (CE sau 
alternativ) care confirmă 
calitatea bunului oferit. 

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 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lapte pasterizat 
2.5%- 1L 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

65750.00 5000 
pachet. 

+ + 
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Chefir 2.5% -500gr SRL Lapmol 9708.33 1500 
pachet 

+ + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

9722.22 

Brânză de vaci 9%- 
500gr. 

SRL Lapmol 17370.36 670 
pachet. 
 

+ + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

17370.37 

Smântână dulce 15%- 
500gr 

SRL Lapmol 2833.32 180 
pachete 

+ + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

2833.33 

Iaurt natural cu 
fructe-0,125- 0,140gr 

SRL Lapmol 48844.44 8400 
buc 

+ + 
SA Fabrica de unt 
din Floresti 

49388.88 

Unt Ţărănesc 72,5% 
în pachete a câte 200 
gr 

SRL Lapmol 46650.0 360 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

46666.67 + + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

46666.67 
 

   

Caşcaval -brânză 
tare 

de Olanda din lapte 
natural 45% c/s 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

15166.67 130 
kg 

+ + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

16504.25 + + 

SRL Lapmol 17224.0 + + 
Brânzică Mic-Vis 
în assortiment 4% 
pachete 

100 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

5760.19 1150 
pachete 

+ + 

Peşte “Hec,, fără cap 
şi solzi congelat 

SRL,,NOBIL 
PREST 

18932.89 370kg + + 

+ + 
SRL Baguette 18932.90 

Peşte “Macrou,, file 
congelat fără cap 

SRL,,NOBIL 
PREST 

18399.99 230 kg + + 

SRL Baguette 18400.00 + + 
Fidea (tăiței de casă 
cu ou)-400gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

2150.83 145 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 2272.15 + + 

Biscuiți p/u copii 
f/a conservanţi 
ambalaţi în cutie 
a câte 
4 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

5700.0 190 kg + + 

SRL Baguette 5700.0 + + 

Frunză de dafin 20-
25 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

165.0 45 
pachete 

+ + 

 
SRL Baguette 

172.35 + + 

Drojdie uscată 50gr. SRL,,NOBIL 
PREST 

400.0 60 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 600.0 + + 
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Pesmeți măcinați 
500gr. 

SRL Baguette 966.60 60  buc + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

966.59   

Sare iodată în 
pachete a câte 1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1475.0 150 kg + + 

 
SRL Baguette 

1500.0 
 

+ + 

Cacao pudră100% 
ambalat în pachete a 
câte 100gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

650,00 50 
pachete 

+ + 

 
SRL Baguette 

658,5 
 
 

+ + 

Zahăr tos saci 50 kg SRL Baguette 15210,0 750 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

15000,0 + + 

Ceai negru 
natural 
(frunze pentru 
infuzie)100 gr. fără 
aromatizatori 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1773,33 95 
pachete 

+ + 

 
SRL Baguette 

4116,35 + + 

Paste făinoase 
(scurte, tubulare, 
cornișoare) din 
făina de griu tare 
(durum) de calitate 
superioara sau de 
calitatea intii - gr. A 
extra 

SRL Baguette 7867,65 295kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

7867,64 + + 

Covrigei cu mac c/s 
saci 6 kg 

SRL Baguette 3599,7 130kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3599,69 + + 

Oțet din 
mere,natural 6% 
ambalat în sticle -1L 

SRL Baguette 333,20 40buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

326,67 + + 

Dulceață in 
assortiment borcan 
690gr 

SRL Baguette 4800,8 85 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

4533,33 + + 

Mazăre verde 
conservată în 
borcane 670gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1039,99 80 buc + + 

 
SRL Baguette 

1040,0 + + 

Pastă de tomate c/s 
25- 30% borcan 720 
gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

845,94 35 buc + + 

 
SRL Baguette 

845,95 + + 

Castraveți muraţi 
calitate 
superioară ,f/a 
conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2200,0 60 kg + + 

 
SRL Baguette 

2599,80 + + 

Roșii murate 
calitate superioară 
,f/a conservanţi şi 

SRL,,NOBIL 
PREST 

2200 60 kg + + 

 2599,8 + + 
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acid citric pachet 
vacum-1-2kg 

SRL Baguette 

Porumb conservat în 
borcane 670 g calit. 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

898,33 70 
borcane 

+ + 

SRL Baguette  1719,82 + + 

Gem în assortiment 
borcan 860gr 
 

SRL,,NOBIL 
PREST 
 

2288,99 100 buc + + 

SRL Baguette  2289,0 + + 

Suc de fructe f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

11375,0 325 buc + + 

SRL Baguette 11375,0 + + 

Suc de roșii f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1750,19 60 buc + + 

SRL Baguette 1750,20 + + 
Fructe uscate în 
asortimentîn saci-5-
7kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3141,44 65 kg + + 

SRL Baguette 3141,45 + + 

Miez de nucă c/s 
ambalat în pachete a 
câte 1000 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

6900 45 kg + + 

SRL Baguette 7050,15 + + 

Făină de grâu calit 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3453,33 280 kg  + + 

SRL Baguette 5364,8 + + 
Crupe de grâu 
calitate 
superioară în 
pachete a câte 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

491,67 50kg + + 

SRL Baguette 496,0 + + 

Crupe de orz 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

885,0 90 kg + + 

SRL Baguette 889,20 + + 
Crupe de griș 1 kg SRL,,NOBIL 

PREST 
2099,99 150 kg + + 

SRL Baguette 2100,0 + + 
Crupe de arpacaș kg SRL,,NOBIL 

PREST 
973,08 100 kg + + 

SRL Baguette 983,0 + + 

Crupe de porumb 1 
kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1403,34 100 kg + + 

SRL Baguette 1404,0 + + 
Crupe de mei 1 kg SRL,,NOBIL 

PREST 
1635,0 90 kg + + 

SRL Baguette 1649,7 + + 
Bulgur 1kg SRL Baguette 3575,0 130 kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3574,99 + + 

 Hrișcă 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

6447,5 150kg + + 

SRL Baguette 6499,50 + + 
Crupe de 
arnăutcă(arpacaş cu 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1453,33 80kg + + 



8 
 

grâu mărunţit) 1 kg SRL Baguette 1866,40 + + 
Linte uscată(verde) 
1kg 

SRL Baguette 2250,0 60 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

2249,99 
 

+ + 

Fulgi de ovăs 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1653,31 80 kg + + 

SRL Baguette 1656,0 + + 

Sare de piatră 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

491,67 50 kg + + 

SRL Baguette 500,0 + + 

Stafide-500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3666,39 80 kg + + 

SRL Baguette 3666,40 + + 
Mazăre uscată 1kg SRL Baguette 1597,50 125 kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1574,0 + + 

Orez rotund 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

5200,64 195 kg + + 

SRL Baguette 5200,65 + + 
Crupe CousCous 
1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

3300,0 90 kg + + 

SRL Baguette 3300,30 + + 
Prune uscate f/a 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL Baguette 3208,50 50 kg + + 
SRL,,NOBIL 
PREST 

3208,49 + + 

Caise uscate fără 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

7083,49 50kg + + 

SRL Baguette 7083,50 + + 

Fasole 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

1342,49 50 kg + + 

SRL Baguette 1342,50 + + 
Seminţe de floarea 
soarelui decojite-
500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1166,67 
45 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 1208,25 + + 

Seminţe de susan 
200gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

577,5 35 
pachete 

+ + 

SRL Baguette 597,8 + + 
Seminţe de in 200gr SRL Baguette 274,04 35 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

274,05 + + 

Bicarbonat de sodiu 
500 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

251,99 18 buc + + 

SRL Baguette 252,0 + + 
Ouă de găină SRL Baguette 13750,00 5000 buc + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

11250,00 + + 

EcoBioGrup 11666,66 + + 
Ulei de floarea 
soarelui rafinat 
butelie - 5L 

SRL,,NOBIL 
PREST 

6420,0 180 litri + + 

SRL Baguette 6422,40 + + 
Piept de pui c/s 

congelat(file)ambalat 
în caserole a câte 1-5 
kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

65795.40 950 kg + + 

SC Villa Prodotti 
SRL 

65138.33 + + 
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SRL Baguette 83913.5 + + 
Carne de bovină 
proaspătă refrigerată 

SRL,,NOBIL 
PREST 

47187.50 300kg + + 

SC Villa Prodotti 
SRL 

 
47055.00 

+ + 

SRL Baguette 51249.0 + + 
Carne de iepure SC Villa Prodotti 

SRL 
20925.0 150 kg + + 

SRL Baguette 27750.0 + + 
Carne de porcină 
proaspătă refrigerată 
 

SC Villa Prodotti 
SRL 

23707.29 275 kg 
 

+ + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

23993.74 + + 

SRL Baguette 35521.75 + + 
Fileu de curcan SC Villa Prodotti 

SRL 
23800.0 175kg + + 

SRL,,NOBIL 
PREST 

23805.0 
 

+ + 

SRL Baguette 34270.25 + + 

 Franzelă feliată şi 
ambalată calitatea 1-
0,5 kg ambalată şi 
etichetată 

SC Budăi Grup 
SRL 

15666.67 3000 buc + + 

Franzelă de grâu cu 
secară și semințe de 
floarea soarelui 
feliată ambalată-0,5 
kg 

SC Budăi Grup 
SRL 

6018.52 
 

1000 buc + + 

Fructe de măcieș 
uscat,ambalat în 
pachete a câte 200 
gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

7816,67 35 kg + + 

 
SRL Baguette 

1472,80 
 

+ + 

* 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 V   
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Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lapte pasterizat 
2.5%- 1L 

SA Fabrica de 
unt din Floresti 

5000 pachet. 13.15 65750,0 71000,0 

Chefir 2.5% -500gr SRL Lapmol 1500 
pachet 

6,47 9708,33 10485,0 

Brânză de vaci 9%- 
500gr. 

SRL Lapmol 670 
pachet 

25,92 17370,36 18760,0 

Smântână dulce 15%- 
500gr 

SRL Lapmol 180 
pachet. 
 

15,74 2833,32 3059,98 

Iaurt natural cu 
fructe-0,125- 0,140gr 

SRL Lapmol 8400 
buc 

5,80 48844,40 52751,95 

Unt Ţărănesc 72,5% 
în pachete a câte 200 
gr 

SRL Lapmol 360 kg 129,58 46650,0 50382,0 

Caşcaval -brânză SRL,,NOBIL 130 116,67 15166,67 18200,0 
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tare 
de Olanda din lapte 
natural 45% c/s 

PREST kg 

Brânzică Mic-Vis 
în assortiment 4% 
pachete 

100 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

1150 
pachete 

5,01 5760,19 6221,50 

Peşte “Hec,, fără cap 
şi solzi congelat 

SRL,,NOBIL 
PREST 

370kg 51,17 18932,89 22718,00 

Peşte “Macrou,, file 
congelat fără cap 

SRL,,NOBIL 
PREST 

230 kg 80,0 18399,99 22080,0 

Fidea (tăiței de casă 
cu ou)-400gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

145 pachete 14,83 2150,83 2581,0 

Biscuiți p/u copii 
f/a conservanţi 
ambalaţi în cutie 
a câte 

4 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

190 kg 30,0 5700,0 6840,0 

Frunză de dafin 20-
25 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

45 pachete 3,67 165,0 198,0 

Drojdie uscată 50gr. SRL,,NOBIL 
PREST 

60 pachete 6,67 400,0 480,0 

Pesmeți măcinați 
500gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

60  buc 16,11 966,59 1044,0 

Sare iodată în 
pachete a câte 1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

150 kg 9,83 1475,0 1770,0 

Cacao pudră100% 
ambalat în pachete a 
câte 100gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50 pachete 13,0 650,0 780,0 

Zahăr tos saci 50 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

750 kg 20,0 15000,0 16200,0 

Ceai negru 
natural 
(frunze pentru 

infuzie)100 gr. fără 
aromatizatori 

SRL,,NOBIL 
PREST 

95 pachete 18,67 1773,33 2128,0 

Paste făinoase 
(scurte, tubulare, 
cornișoare) din făina 
de griu tare (durum) 
de calitate superioara 
sau de calitatea intii - 
gr. A extra 

SRL,,NOBIL 
PREST 

295kg 26,67 7867,64 9440,0 

Covrigei cu mac c/s 
saci 6 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

130kg 27,69 3599,69 3887,67 

Oțet din mere,natural 
6% ambalat în sticle -
1L 

SRL,,NOBIL 
PREST 

40buc 8,17 326,67 392,0 

Dulceață in 
assortiment borcan 
690gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

85 buc 53,33 4533,33 5440,00 

Mazăre verde 
conservată în borcane 
670gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

80 buc 13,0 1039,99 1248,0 

Pastă de tomate c/s 
25- 30% borcan 720 

SRL,,NOBIL 35 buc 24,17 845,94 1015,0 
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gr PREST 
Castraveți muraţi 
calitate 
superioară ,f/a 

conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

60 kg 36,67 2200,0 2640,0 

Roșii murate calitate 
superioară ,f/a 
conservanţi şi acid 
citric pachet vacum-
1-2kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

60 kg 36,67 2200 2640,0 

Porumb conservat în 
borcane 670 g calit. 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

70 borcane 12,83 898,33 1078,0 

Gem în assortiment 
borcan 860gr 

 

SRL,,NOBIL 
PREST 

100 buc 22,89 2288,99 2747,0 

Suc de fructe f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

325 buc 35,0 11375,0 13650,0 

Suc de roșii f/a 
conservanţi şi acid 
citric borcan 3l 

SRL,,NOBIL 
PREST 

60 buc 29,17 1750,19 2100,0 

Fructe uscate în 
asortimentîn saci-5-
7kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

65 kg 48,33 3141,44 3770,0 

Miez de nucă c/s 
ambalat în pachete a 
câte 1000 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

45 kg 153,33 6900,00 8280,0 

Făină de grâu calit 
super. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

280 kg  12,33 3453,33 4144,0 

Crupe de grâu 
calitate 

superioară în pachete 
a câte 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50kg 9,83 491,67 590,0 

Crupe de orz 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

90 kg 9,83 885,0 1062,0 

Crupe de griș 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

150 kg 14,0 2099,99 2520,0 

Crupe de arpacaș kg SRL,,NOBIL 
PREST 

100 kg 9,73 973,08 1168,0 

Crupe de porumb 1 
kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

100 kg 14,03 1403,34 1684,0 

Crupe de mei 1 kg SRL,,NOBIL 
PREST 

90 kg 18,17 1635,0 1962,0 

Bulgur 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

130 kg 27,5 3574,99 4290,0 

 Hrișcă 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

150kg 42,98 6447,50 7737,0 

Crupe de 
arnăutcă(arpacaş cu 
grâu mărunţit) 1 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

80kg 18,17 1453,33 1744,0 

Linte uscată(verde) 
1kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

60 kg 37,5 2249,99 2430,0 



13 
 

Fulgi de ovăs 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

80 kg 20,67 1653,31 1983,97 

Sare de piatră 1 kg 
SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 9,83 491,67 590,0 

Stafide-500gr 
SRL,,NOBIL 
PREST 

80 kg 45,83 3666,39 4400,0 

Mazăre uscată 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

125 kg 12,59 1574,0 1700,0 

Orez rotund 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

195 kg 26,67 5200,64 6240,77 

Crupe CousCous 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

90 kg 36,67 3300,0 3960,0 

Prune uscate f/a 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 64,17 3208,49 3850,0 

Caise uscate fără 
sâmburi în pachete a 
câte 5 kg 

SRL,,NOBIL 
PREST 

50kg 141,67 7083,49 8500,19 

Fasole 1kg SRL,,NOBIL 
PREST 

50 kg 26,85 1342,49 1450,0 

Seminţe de floarea 
soarelui decojite-
500gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 45 pachete 

25,93 1166,67 1260, 

Seminţe de susan 
200gr 

SRL,,NOBIL 
PREST 

35 pachete 16,5 577,5 693,0 

Seminţe de in 200gr SRL,,NOBIL 
PREST 

35 buc 7,83 274,04 329,0 

Bicarbonat de sodiu 
500 gr. 

SRL,,NOBIL 
PREST 

18 buc 14,0 251,99 302,40 

Ouă de găină SRL,,NOBIL 
PREST 

5000 buc 2,25 11250,0 13500,0 

Ulei de floarea 
soarelui rafinat 
butelie - 5L 

SRL,,NOBIL 
PREST 

180 litri 35,67 6420,0 7704,00 

Piept de pui c/s 
congelat(file)ambalat 
în caserole a câte 1-5 
kg 

SC Villa 
Prodotti SRL 

950 kg 68,57 65138,33 78166,0 

Carne de bovină 
proaspătă refrigerată 

SC Villa 
Prodotti SRL 

300kg 156,85 47055,0 56466,0 

Carne de iepure SC Villa 
Prodotti SRL 

150 kg 139,50 20925,0 25110,0 

Carne de porcină 
proaspătă refrigerată 
 

SC Villa 
Prodotti SRL 

275 kg 
 

86,208 23707,29 28448,75 

Fileu de curcan SC Villa 
Prodotti SRL 

175kg 136,0 23800,0 28560,0 

 Franzelă feliată şi 
ambalată calitatea 1-
0,5 kg ambalată şi 
etichetată 

SC Budăi Grup 
SRL 

3000 buc 5,22 15666.67 16912,80 

Franzelă de grâu cu 
secară și semințe de 
floarea soarelui 
feliată ambalată-0,5 

SC Budăi Grup 
SRL 

1000 buc 6,019 6018.52 
 

6500,00 
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kg 
Fructe de măcieș 
uscat,ambalat în 
pachete a câte 200 gr. 

SRL Baguette 35 kg 42,08 1472,8 1767,36 
 

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 Fabrica de unt din Floresti 27.07.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

SRL BAGUETTE 27.07.2022 e-mail, 
SC Budăi Grup SRL 27.07.2022 e-mail, 
SRL Lapmol 27.07.2022 e-mail, 
EcoBioGrup SRL 27.07.2022 SIA RSAP 
SC ”VILLA PRODOTTI” 
S.R.L. 

27.07.2022 e-mail, 

SRL ,,NOBIL PREST 27.07.2022 e-mail, 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
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 





 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21052885   din 29.05.2022 

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 LT „Dacia”; Gimnaziu „Steliana 
Grama”; CCC„Ghiocel”; LT „Ștefan Vodă”; Gimnaziu 
„Viorel Găină”; Complexului educational Scoala-
Gradinita din s. Cruzesti subordonate DETS sectorul. 

Cod CPV 45400000-1 
Valoarea estimată a achiziției  1 320 000 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21052885 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052885/ 

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică 
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 

08.04.2022 

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

Nr:74 
Data: 15.04.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 341 804.00  
Inclusiv TVA: 410 165,00 

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.74 din 15.04.2022 
Obiectul achiziției Valoare fără 

TVA 
Valoarea cu 
TVA 

Valoarea după 
modificare fără 
TVA 

Valoarea după 
modificare cu 
TVA 

Reparații capitale generale, 
Gimnaziul ”S.Grama 
str.M.Dragan 16/2 

276 803,00 
332 164,00 

-276 803,00 lei -332 164,00 lei 

 
 

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.2 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.II Reparații capitale generale, Gimnaziul ”S.Grama str.M.Dragan 16/2 
 

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 

” Frabo Grup” SRL 39 29.07.2022      -276 803,00 lei
  

-332 164,00 lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

__________Valeriu Rotaru__________                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
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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 



DARE DE SЕАМД

че lncnelere а асоrdului-саdru
de anulare а procedurii de atribuire

model-tip

l. Date сч privire la

Nr. 81 /22 diп 02.08,2022

autoritatea contractantй :

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Primaria o.-Sin
Mun.Chisinauйý
юO7б010l05%Adresa
оr.Stпgеrа str.З1 August nr.ZZNumir ае t"I.fo, 0zz,цt.зоIГрбЙцsвt

Ццщй. de fai
022 4l з0 68E-mail oficial
contabil itateasingerЙ.na;r ruАdrеsа de internet

Rusu cristina

Tipulp"oced@
пАltеlе: [Iпdiсаtiрrосеdurа се асьиБ
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3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate ctarificdri)

4. Моdifiсйri operate iп documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа tп cazul iп care aufost operate modi/icdri)

5. Рiпй la termenuI-Iimitй (data |9.07.2022, ora17:00), au depus oferta 4 ofertanfi:

18.07.2022Dепumirеа Фщ!цi ..onomi. торLrDЕтЗпЕ*роп.".чffi
cIarificare Solicit.

l?lllly experienta. similara, utll": 
"Лut 

in dotare
ч instalarea covorului artificialPVdereceffiData trans"rit""ii

20.07.2022

Datasolicffi
18.07.2022Цепumirеаоffi Scarteh SRLПl*рчп"".uffi

clarificare Solicit.
paПicipare (сu exceptia сеlоr a.pur. in SIARSAP), prezentarea contr., pu. .*p..i"nta similara,justificarea pretului pentru pozitia l9 din caietul desarcini+certificatul de conformitate pentru pozitianr,l9 din caietul de sarcini cer*ui. d';-Jili;;
EPDM).Ехрuпеrеа suссББ аlБрuпsutrП Doc solicitat
nu au fost prezentate, certificatul de conformitate
pentru granule de cauciuc EPDM nu а fost

Data transmiterii
|9.07.2022

Data soliciiarii сБifiйrilог 18.07.2022
Denumi"ea оре"аtо.uБГЙЙЙБ Gеоtеrmаl-АV SRLExpunerea r;cci"tй ;;ЫЙБrii de
clarificare Solicit. doc. со'rо.m@

contr., pv. experienta similara, prezentarea avizului
la licitatie.Ехрuпеrеа,uЙББl

Doc solicitate au fostData transmiterii 20.07.2022

Rezumatul modificйrilor
PublicateinBar@
iпfоrmаrе (duрd caz)

[IпdiсаУi sursQ uttliz@
теrmеп-limitй
ofertelor рrеluпяit (duоd cai)

[Iпdica|i пu*аЙl driф

Dепumirеа ореrаtЪruБ; ЙБо-i.
IQELIDCR SRL 1 01260001 590з

10,13600018440

5AQ INVEST SRL
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ýi dосчmепtеlе de calificare qi aferente DUAE prezentate

Dепumirе document
Dепumirеа ор.ЙБЙuББi rn

TOPLIDE
R SRL

ScART
Ен SRL

Gеоtеrm
al-Av

5AQ
INVEST

SRL
II uie оt'еrtа

).ry vvr ro rlrllu I,/F.tп.- рrеzеПtаt, пеDrеzепtаlLrPulrgl,ea IеПшСа prezentat prezentat pгezentat +
prezentat

о vv. woUa ll aa,lc)l

гIuрuпеrеа lшапсtаrй рrеzепtаt prezentat prezentat prezentat
DI IAE prezentat ptezentat prezentat prezentat
\rаrапра pentru оt'еrtЙ
(duрd caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat

Se vа сопsmmr,
D.ocumer tte de calificare

lпtаt, перrеzепtаt, пu coresD

-L

Decla.ulie ЙЙТ----l
valabilitatea ofertei l

I f.l .l., pl YLc
т*--------l_ uпdеprezentat I prezentat fpre.entut

Certificat ае еrе"tйБ-
sistematici а plй{ii
impozitelor, contribu{iilor
eliberat de Inspectoratul
Fiscai

prezentat перrеzепtаl preZentat prezentat

Dеmопstrаrеа е*рББЦЫ
ореrаtоrului economic iп
domeniuI de activitate
aferent obiectului
contractuIui се urmеаzй а
fi atribuit

пu
corespuпde

рrеzепtаt prezentat prezentat

рrеZепtаtRесоmапdйri репtru
contractele рrеzепtаtе
репtru dеmопstrаrеа
experientei similаrе

prezentat prezentat prezentat

Lucrйrile ехесutаtеБ
ultimul ап de activitate

prezentat перrеzепtаt preZentat

prerentat

prezentat

Demonst.a.Ja айББi-Г
infrastructu ralmij loacele
indicate de autoritatea
contractant5, ре саrе
aceasta le сопsidеrй
песеsаrе pentru
indeplinirea contractuIui
сечrmеаzйаfiаtriьчit

prezentat перlцепtаt
рrеzепtаt

Dеmопstrаrеа accesului Ia
реrsопаlul песеýаr репtru
indeplinirea
соrеsрuпzйtоаrе а
obiectului contractului се
urmеаzб а fi atribuit
(personalul de specialitate
care va ачеа uп rо|
esenfial in ?ndeplinirea
acestuia)

пu
corespuпde

перlеzепtаt prezentat рrеzепtаt

certifi catul de atestare
teh п ico-profesionalji а
dirigintelui de qапtiеr

prezentat перrеzепtаl prezentat prezentat

Мапuаlul Calitйtii ргеzепtаt перrеzепlаl prezentat prezentat

t
J

ргеzепtаt



Lista suЬсопtrасЙПоr ýi-
раrtеа/рir{ilе din contract
саrе sunt indeplinite de
сйtrе acestiaъ

prozentat перrеzепtаt pгezentat pгezentat

rtrrul ulаl|е рrlvlПd
asocierea

prezentat пeplezeпtat prezentat
рlсLЁ

AvIz репtru participare Ia
licitafiile publice de luсrйri
din domeniut
construc{iilor 9i
instaIatiiIor

prezentat
prezentat prezentat

Perioada СеlаrЙбЙ
luсrаrilоr

preZentat neprezeпtat prezentat | рrсzеrrtл

I Declaralia р.iпЙ-
| сопfirmаrеа identit5tii
| Ьепеfiсiаrilоr efectivi si

пеiпсаdrаrеа acestora iп
situa(ia сопdаmпйrii репtrч
participarea la activittrti ale
uп.еi organiza{ii sau gruрiri
crlmInale, pentru соrчр[iе,
tiаudй ýi/sau sрilаrе de bani

So prczinta la
sеmпаrеа

contractuIui

ýе prezinta
la sеmпаrеа
contractului

Se prczinta
la semnarea
contracluIui

Se рrеziпtа
la semnarea
contractului

.tr,xTIaS dtn Registrul de
stat al persoanelor
juridice emis de
Agenlia Servicii
Publice

prezentat перrеzепtаt preZentat рrеZепtаt

Certificat ISO 9001

prezontat перrеzепtаt prezentat prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se ча iпdiса tп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diпdосumепtа{iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп; prezentatr_ перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazulсdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеSрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

7, Informa{ia privind соrеýрuпdеrеа оfеrtеlоr сu сеriп{еIе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе Se ча iпdiса pre|ul оJёrtеi fiпаlе(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе dеЪЫifiсаrе" si "Corespuпderea сu specфca|iiletеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп; ,, * " tп cazul corrrpunirrii si рriп ,, - " tп cazttl пecorespuпderii)

Dепumirеа lotului

Dепцmirеа
operatorul

ui
economic

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Corespunder
еа сu

cerin{ele de
calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lчсrёridе сопstruсtiе
а tегепuluidе fotbaldi
п s. Revaca, оrаýul Si
пgеrа, municipiu|Chis
iпёu.

l б32 021,00

1/ caiet
sarcini
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8, pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеi
;JfiX1'"'..ji1ll'r': 

in documenta{ia О. 
"r.ibri"Jlii.lurin iurtin.u".iprelului апоrmаl de

Ореrаtо.uТ.ЙпБЙБ Iпfоrmа{iа;ЫЙt.tй Rezmatul 
"аrрuБutuii есопоmiс18.07,2022 ToPLIDEГmT Solicit, aoi. сопБй

pct.16 (7) ) prezentarea
contr., pv. experienta
similara, utilaj aflat in
dotare p/u instalarea
covorului artificial

рVdеr.ffi

18.07.2022
Solicit. doc. сойй
pct.16 din anuntul de
participare (cu exceptia
сеlоr depuse in SIA
RSAP), prezentarea
contr., pv. experienta
similara, justificarea
pretului pentru pozitia
l9 din caietul de
sarcini+certifi catul de
conformitate pentru
pozitia nr.19 din caietul
de sarcini (granule de
cauciuc EPDM

Docsolic@
anuntul de particip. nu аu fost
prezentate, certificatul de
conformitate репtru granule de
cauciuc EPDM nu а fost
prezentat.

18.07,2022 Gеоtеrmаl-АV SRL Solicit. dос.iБпfой
pct.16 (7) ) рrеzепtаrеа
contr., pv. experienta
similara, prezentarea
avizului pentru

iсфаrеа la licitatie.

Doc solicitat" au БфЙЫЙ

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtrч toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

рrеtчl cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

Dепumi.еаffi MotivulrespffiTOPLIDER SRL РV de recepti. Лuс.. пu u fost
Documentele solНtate nuluъst

5



(iП cazul iП care iП 
_Саdrul procedurii de.atr,ib,uire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоriпdica toate criteriile de oriibuirc op,iiror, si dепumirеа tБiuritor аfеrепtе)

12.Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(!;':;";3';::i';::y#;!;i!!,f 
frst atribuite tп baza criteriilor: cel mаi ьuп raport calitate_pre1

Factorii de ечаIuаrе vаlоаrеа din оfеrtй
ratorului economic 1

Denumire fасtоruп
Denumire factorul п

orului economic n
Denumire factorul 1

Dепumirе factorul n

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеIоr:

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

14' in urmа еХаmiПiri, evaluЙrii qi соmраririi ofertelor depuse iп cadrul рrосеdurii de atribuires-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

lVlotivul rеечаluа.iiЪЕББ

Dепumirеа lotului Denumirea
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv

Luсrёri de constructie а
tеrепчlui de fotbal din s.
Revaca, ога9ul Siпgега,

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

15, Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

TOPL|DER SRL
SCARTEH SRL

sAQ INVEST SRL
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1б. Теrmепul de aEteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

In cazul in саrе чйur"u estimatб u.опtйсuй
este mai miсй decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3lulie 20l5
privind achiziliile publice

,/ П б zile in cazul transmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice
qi/sau fax п

П 
'',prin mijloace electronice qi/sau fax пIn cazul in саrе valoa.ffi

este еgаlб sau mai mаrе decбt pragurile
prevбzute la аrt. 2 аliп. (З) al Legii пr. 13 1 din
3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

о 
'' 

r''
mijloace electronice qi/sau fах ппlбzilе incazubeffi
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura dy atribuire despre deciziile grupului de
';;;:;:r;"oZi|'i'!,',',i'o:;l:;*u tп ioпfoimitite cu p/,vederile art. з] iitegii пr. lз| diп з iulie

(Selecta|i tеrmепul de. yterlqre respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з] diп з iulie20I5 priviпd achiziyiile piblt,r, iiсtusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate счPrevederile TITLULUI IV CaPitolul I (Calcularea Теrmепului)-аl Codului"Civil al Republicii Motdova).
17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

рriп рrеzепtа dare dy seayd, grupal de luсrч cleclard сd tеrmепаl cle aqteptare репtrч iпcheiereacoпtractalai/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе ai irt. 32 аIiп. (3) aI Legii пr.13l diП 3 iulie 2015 _PriviПd achizi\iite publice' 1, рrесаm Ei .сd iп cazul dерuпеrii coпtestayiilor Ei/saurecepyioпdrii rapoartelor de moпitorizi:are, oceastea aifost ехаmiпаtе Ei sola|ionate.

Рriп рrеzеПtа dare de sеаmd, grupul cle lacru репlru acllizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfdsardrii proceduriide achixilie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе 
"onlor. р)r|чiiпrrИ, kgale tп vigoore.

Сопdчсitоrчl grupului de lчсru репtrч achizi{ii:

ёмаа dф
(Numе, РrепurrЬf

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdru

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rduIui-cadru

02.08.22
з1.|2.2022
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 21058905 din 02.08.2022 

     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600150783 
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29 
Număr de telefon 022 403 697 
Număr de fax 022 403 697 
E-mail oficial  achizitiipublicescr@gmail.com 
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Andrian Cebuc, tel. 022403697,  
email: achizitiipublicescr@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz)  ocds-b3wdp1-MD-1654095339385 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare  pentru anul 2022, semestrul 
II REPETAT 

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: ocds-b3wdp1-MD-1655905423706 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058905/lot/1
1583904/ 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-268 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 32 din 26.04.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_32_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  - 
Sursa de finanțare Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 715.560,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor  30.06.2022 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare De micșorat termenul de valabilitate a ofertei 
Expunerea succintă a răspunsului  Termenul a fost modificat 
Data transmiterii 30.06.2022 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor Termenul de valabilitate al ofertei a fost 
modificat de la 90 de zile la 60 de zile 

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

- 
 

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

2 

 

5. Până la termenul - limită (data 11.07.2022, ora 10:00), au depus oferta  5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 

1  „Alim Total” SRL 1014600000912 Bahcivanji Serghei, Falinciuc Cristina 

2 „Baguette” SRL 1014600037741 Bolsacova Ecaterina, Curdova Svetlana 

3  ”Bujor - Trans” SRL 1013600030309 Știrbu Ion 

4 ”MELTAN” SRL 1018600003955 MelnicTatiana, Melnic Victor 

5 FPC ”Serviabil” SRL 1003600030995 Angheluta Tatiana 
Angheluta Gheorghe 

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

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

„Alim Total” 
SRL 

„Baguette” 
SRL 

”Bujor - 
Trans” SRL 

”MELTAN” 
SRL 

FPC 
”Serviabil” 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

 (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Documente de calificare  

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Declarație privind 
valabilitatea ofertelor prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
înregistrare (decizie 
de înregistrare)/ 
Extras de înregistrare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Prezentarea de dovezi 
privind conformitatea 
și calitatea produselor. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație sanitară sau  
autorizație sanitar-
veterinară sau 
înregistrare ANSA 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţia sanitar-
veterinară pe unitate de 
transport sau paşaport 
sanitar la transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație pe propria 
răspundere referitor la 
etichetarea produselor 

prezentat neprezentat 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 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1. Paste făinoase 
de grup A, obţinute 
din făină de grâu 
tare (durum) de 
calitate superioară 
(clasa 1) sau de 
calitatea întâi (clasa 
2). Sortimente: 
spaghete, sfredeluș. 

”MELTAN” 
SRL 34375,00 1250 kg + + 

„Alim Total” 
SRL 35275,00 1250 kg * * 

 

„Baguette” SRL 36162,50 1250 kg * * 

Lot 2. Fulgi din 
ovăz, calitate 
superioara, ambalat 
(ambalaj minim 1 
kg, maxim 5kg). 

„Alim Total” 
SRL 21436,00 1150 kg + + 

„Baguette” SRL 22758,50 1150 kg * * 

”MELTAN” 
SRL 23000,00 1150 kg * * 

Lot 3. Crupe din mei 
calitate superioară, 
ambalat, ambalaj 
minim 1 kg, maxim 5 
kg. 

„Alim Total” 
SRL 18176,40 1080 kg + + 

„Baguette” SRL 19083,60 1080 kg * * 

”MELTAN” 
SRL 20606,40 1080 kg * * 

Lot 4. Mazăre verde 
conservată, calitate 
superioară, fără 
depuneri de amidon, 
în borcan de 0.7 kg. 

„Baguette” SRL 7965,00 500 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 9165,00 500 kg * * 

„Alim Total” 
SRL 9905,00 500 kg * * 
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Lot 5. Fructe uscate 
în asortiment (mere, 
pere) (ambalaj  în 
saci din hârtie, 5 kg-
10 kg). 

„Baguette” SRL 8160,90 165 kg + + 

Lot 6. Chefir 2,5%, 
ambalat în pachet 
de polietilenă 0.5 
litri. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 57685,19 3500 

litri + + 

Lot 7. Smântână de 
10%, ambalată în 
pachet de polietilenă 
0.5 kg. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 38833,33 1165 kg + + 

Lot 8. Brânză de vaci 
de 5%, pasteurizată, 
ambalată a câte 5.0 
kg 

„Baguette” SRL 119412,80 2080 kg + + 

FPC ”Serviabil” 
SRL 154074,07 2080 kg * * 

Lot 9. Zahăr tos din 
sfeclă de zahar, 
ambalat în saci a câte 
50 kg. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 61050,00 3330 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 63203,40 3330 kg * * 

„Baguette” SRL 66100,50 3330 kg * * 

„Alim Total” 
SRL 69297,30 3330 kg * * 

Lot 10. Jeleu (peltea) 
din fructe, ambalat 
sub formă de brichet a 
câte 200 grame. 

FĂRĂ OFERTĂ 

Lot 11. Hrişcă bob 
întreg, calitate 
superioară, ambalat, 
ambalaj minim 1 kg, 
maxim 5 kg. 

„Baguette” SRL 52062,50 1250 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 54162,50 1250 kg * * 

Lot 12. Orez bob 
rotund, calitate 
superioara, şlefuit 
ambalat, ambalaj 
minim 1 kg, maxim 5 
kg. 

„Alim Total” 
SRL 43834,35 1915 kg + + 

„Baguette” SRL 47587,75 1915 kg * * 

”MELTAN” 
SRL 51858,20 1915 kg * * 

Lot 13. Acid citric 
ambalat, pachete a 
câte 100 g sau maxim 
200 g. 

”MELTAN” 
SRL 554,158 5 kg + + 

„Baguette” SRL 966,65 5 kg * * 

Lot 14. Ceai negru, 
infuzie, calitate 
superioară, ambalat în 
pachete a câte 100 gr 
sau 1000 gr. 

”MELTAN” 
SRL 1993,95 165 kg + + 

„Alim Total” 
SRL 27361,95 165 kg * * 

„Baguette” SRL 30388,05 165 kg * * 
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Lot 15. Cacao praf, 
calitate superioară, 
ambalat în pachete a 
câte 200 gr. 

„Baguette” SRL 3000,00 25 kg + + 

„Alim Total” 
SRL 4145,75 25 kg * * 

Lot 16. Usturoi 
uscat fără semne de 
alterare, mărime 
medie. 

”Bujor - Trans” 
SRL 1226,75 25 kg + + 

„Baguette” SRL 1527,75 25 kg * * 

Lot 17. Mere 
proaspete, calitativi 
fără 
 
 semne de alterare, 
mărime medie. 

”Bujor - Trans” 
SRL 29640,00 4000 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 29640,00 4000 kg * * 

„Alim Total” 
SRL 32600,00 4000 kg * * 

„Baguette” SRL 43720,00 4000 kg * * 

Lot 18. Dovlecei 
proaspeți calitativi de 
mărime medie, fără 
semne de alterare. 

”Bujor - Trans” 
SRL 19100,00 1250 kg + + 

„Baguette” SRL 27775,00 1250 kg * * 

„Alim Total” 
SRL 31800,00 1250 kg * * 

Lot 19 Bostan, 
mărime medie, 
ambalaj saci, oval sau 
sferic. Pulpa fructului 
galbenă-portocalie.  

”Bujor - Trans” 
SRL 14.599,70 830 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 15371,60 830 kg * * 

„Baguette” SRL 16.907,10 830 kg * * 

Lot 20 Ardei dulci 
proaspeți fără semne  
de alterare 

”MELTAN” 
SRL 34673,60 2080 kg + + 

”Bujor - Trans” 
SRL 44304,00 2080 kg * * 

Lot 21 Castraveți 
proaspeți, calitativi 
fără semne de 
alterare cu mărime 
medie 

”Bujor - Trans” 
SRL 36945,00 1500 kg * * 

„Baguette” SRL 43050,00 1500 kg * * 

Lot 22 Persici 
proaspeți întregi,fără 
semne de alterare , să 
ajungă în stare 
satisfăcătoare la locul 
de destinație. 

”MELTAN” 
SRL 13836,10 830 kg + + 

”Bujor - Trans” 
SRL 18060,80 830 kg * * 

„Baguette” SRL 27663,90 830 kg * * 

Lot 23 Prune 
calitative fără semne 
de alterare  

„Alim Total” 
SRL 11122,00 830 kg + + 

”MELTAN” 
SRL 13064,20 830 kg * * 

”Bujor - Trans” 
SRL 13836,10 830 kg * * 
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„Baguette” SRL 23.057,40 830 kg * * 

 

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 

12.07.2022 
 
 
 
 
 
 

„Alim Total” SRL 

-Solicitarea aplicării semnăturilor 
electronice pe unele acte. 
-Solicitarea actelor confirmative de 
vânzare-cumpărare/de colaborare 
cu operatorii a căror certificate de 
calitate sau avize sanitare au fost 
prezentate în cadrul procedurii. 

Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen. 
 

12.07.2022 
 
 
 
12.07.2022 

„Baguette” SRL 

- Solicitarea prezentării 
Declarației pe propria răspundere 
referitor la etichetarea 
produselor. 
-Solicitarea actelor confirmative 
de vânzare-cumpărare/de 
colaborare cu operatorii a căror 
certificate de calitate sau avize 
sanitare au fost prezentate în 
cadrul procedurii. 

Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen 

12.07.2022 
 
 
 
 
12.07.2022            
 
 
 
 
 
14.07.2022 
 
 
 
 
 

”MELTAN” SRL 

-Prezentarea Cererii de 
participare conform Anexei 7 din 
Documentașia standard. 
-Corectarea erorilor aritmetice în 
Specificația der preț 
- Solicitarea actelor confirmative 
de vânzare-cumpărare/de 
colaborare cu operatorii a căror 
certificate de calitate sau avize 
sanitare au fost prezentate în 
cadrul procedurii. 
-Prezentarea Declarație pe 
propria răspundere prin care se 
confirmă că toate produsele vor fi 
etichetate corespunzător conform 
prevederilor Legii 279/2017 
privind informarea consumato-
rului cu privire la produsele 
alimentare. 

Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen. 
 
 
Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen.     
 
 
 
 
Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen 

12.07.2022 FPC ”Serviabil” SRL 

-Solicitarea aplicării semnăturii 
electronice pe unele acte. 
-Solicitarea actelor confirmative 
de vânzare-cumpărare/de 
colaborare cu operatorii a căror 
certificate de calitate sau avize 
sanitare au fost prezentate în 
cadrul procedurii. 

Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen 
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12.07.2022 ”Bujor - Trans” SRL 

-Solicitarea actelor confirmative 
de vânzare - cumpărare/de 
colaborare cu operatorii a căror 
certificate de calitate sau avize 
sanitare au fost prezentate în 
cadrul procedurii. 

Operatorul economic a 
prezentat actele solicitate 
la termen. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        
Pentru mai multe loturi cumulate            
Pentru toate loturile         

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                       

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:  
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1. Paste făinoase 
de grup A, obţinute 
din făină de grâu tare 
(durum) de calitate 
superioară (clasa 1) 
sau de calitatea întâi 
(clasa 2). Sortimente: 
spaghete, sfredeluș. 

”MELTAN” 
SRL 1250 kg 27,50 34375,00 41250,00 

Lot 2. Fulgi din ovăz, 
calitate superioara, 
ambalat (ambalaj 
minim 1 kg, maxim 
5kg). 

„Alim Total” 
SRL 1150 kg 18,64 21436,00 25725,50 

Lot 3. Crupe din mei 
calitate superioară, 
ambalat, ambalaj 
minim 1 kg, maxim 5 
kg. 

„Alim Total” 
SRL 1080 kg 16,83 18176,40 21816,00 

Lot 4. Mazăre verde 
conservată, calitate 
superioară, fără 
depuneri de amidon, 
în borcan de 0.7 kg. 

„Baguette” 
SRL 500 kg 15,93 7965,00 9555,00 
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Lot 5. Fructe uscate în 
asortiment (mere, pere) 
(ambalaj  în saci din 
hârtie, 5 kg-10 kg). 

„Baguette” 
SRL 165 kg 49,46 8160,90 9792,75 

Lot 6. Chefir 2,5%, 
ambalat în pachet de 
polietilenă 0.5 litri. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 3500 litri 16,48 57685,19 62300,00 

Lot 7. Smântână de 
10%, ambalată în 
pachet de polietilenă 0.5 
kg. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 1165 kg 33,33 38833,33 41940,00 

Lot 8. Brânză de vaci de 
5%, pasteurizată, 
ambalată a câte 5.0 kg. 

„Baguette” SRL 2080 kg 57,41 119412,80 128960,00 

Lot 9. Zahăr tos din 
sfeclă de zahar, ambalat 
în saci a câte 50 kg. 

FPC ”Serviabil” 
SRL 3330 kg 18,33 61050,00 73260,00 

Lot 11. Hrişcă bob 
întreg, calitate 
superioară, ambalat, 
ambalaj minim 1 kg, 
maxim 5 kg. 

„Baguette” SRL 1250 kg 41,65 52062,50 62475,00 

Lot 12. Orez bob 
rotund, calitate 
superioara, şlefuit 
ambalat, ambalaj minim 
1 kg, maxim 5 kg. 

„Alim Total” 
SRL 1915 kg 22,89 43834,35 52605,05 

Lot 13. Acid citric 
ambalat, pachete a câte 
100 g sau maxim 200 g. 

”MELTAN” 
SRL 5 kg 110,83 554,17 665,00 

Lot 14. Ceai negru, 
infuzie, calitate 
superioară, ambalat în 
pachete a câte 100 gr 
sau 1000 gr. 

”MELTAN” 
SRL 165 kg 120,83 19937,50 23925,00 

Lot 15. Cacao praf, 
calitate superioară, 
ambalat în pachete a 
câte 200 gr. 

„Baguette” 
SRL 25 kg 120,00 3.000,00 3600,00 

Lot 16. Usturoi uscat 
fără semne de alterare, 
mărime medie. 

”Bujor - 
Trans” SRL 25 kg 49,07 1226,75 1325,00 

Lot 17. Mere proaspete, 
calitativi fără semne de 
alterare, mărime medie. 

”Bujor - Trans” 
SRL 4000 kg 7,41 29.640,00 32.000,00 

Lot 18. Dovlecei 
proaspeți calitativi de 
mărime medie, fără 
semne de alterare. 

”Bujor - Trans” 
SRL 1250 kg 15,28 19100,00 20625,00 

Lot 19 Bostan, mărime 
medie, ambalaj saci, 
oval sau sferic. Pulpa 
fructului galbenă-
portocalie. 

”Bujor - Trans” 
SRL 830 kg 17,59 14599,70 15770,00 

Lot 20 Ardei dulci 
proaspeți fără semne de 
alterare 

”MELTAN” 
SRL 2080 kg 16,67 34666,67 37440,00 

Lot 22 Persici proaspeți 
întregi,fără semne de 

”MELTAN” 
SRL 830 kg 16,67 13833,33 14940,00 
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alterare , să ajungă în 
stare satisfăcătoare la 
locul de destinație. 
Lot 23 Prune calitative 
fără semne de alterare 

„Alim Total” 
SRL 830 kg 13,40 11122,00 12010,10 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
Argumentare: 

 1) Pentru lotul nr. 10 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.a) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, 
anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de 
data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, dacă nu a 
fost depusă nici o ofertă. 

2) Pentru lotul nr. 21 - În temeiul art.71 alin.(1) lit.d) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice, se anulează atribuirea contractului deoarece depăşesc cu 30% valoarea estimată 
a achiziţiei, calculată conform prezentei legi; 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Alim Total SRL 15.07.2022 e-mail,  SIA RSAP 
Baguette SRL 15.07.2022 e-mail,  SIA RSAP 

Bujor Trans SRL 15.07.2022 e-mail,  SIA RSAP 
Meltan SRL 15.07.2022 e-mail,  SIA RSAP 

Serviabil SRL 15.07.2022 e-mail,  SIA RSAP 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

 

17.          Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Alim Total 
SRL 

autohton 06-162/22 28.07.2022 15800000-6 94568,75 112156,65 31.12.2022 

Baguette SRL autohton 06-163/22 25.07.2022 15800000-6 190601,20 214382,75 31.12.2022 
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Bujor Trans 
SRL 

autohton 06-161/22 28.07.2022 15800000-6 64566,45 69720,00 31.12.2022 

Meltan SRL autohton 06-160/22 02.08.2022 15800000-6 103373,60 118220,00 31.12.2022 

Serviabil SRL autohton 06-159/22 28.07.2022 15800000-6 157568,52 177500,00 31.12.2022 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? Nu 

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

 

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:  

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                                                Natalia GAIBU 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1657195827916/01 din 02.08.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliului raional Fălești 
Localitate or. Fălești,  
IDNO 1007601009347  
Adresa str. Ștefan cel Mare, nr.50 
Număr de telefon +37325922915 
Număr de fax +37325922915 
E-mail oficial  sectiaeconomie_fl@mail.ru 
Adresa de internet http://cr-falesti.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) Prodan Alexandr  

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: ocds-b3wdp1-MD-1653650764296 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de proiectare a lucrărilor suplimentare și de 
reabilitare la apeductul Prut-Fălești” - repetat 

Cod CPV 71300000-1 
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-1657195827916 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657195827916  
Data publicării: 07.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://cr-falesti.md/index.php/achizitii-publice-
crf/37-plan-achizitii?layout=* 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse  Bugetul raional] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 393 300.00 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653650764296
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195827916
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195827916
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195827916
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită(data 20.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. INSTITUTUL DE PROIECTARE A 
SISTEMELOR DE GOSPODARIRE A 
APELOR ”ACVA PROIECT” 

1003600089764 Valeriu Catrinescu 

2. "Maistcons Grup" SRL 1003600151780 Victor Carabadjac 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
INSTITUTUL DE  
PROIECTARE A 

SISTEMELOR DE 
GOSPODARIRE A APELOR 

”ACVA PROIECT” 

"Maistcons 
Grup" SRL 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic 

n 

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

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

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

Experiență specifică în executarea 
serviciilor de proiectare similare în 
ultimii 5 ani 

prezentat 
   

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat 
   

Informație generală despre ofertant prezentat    
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat    
Certificat de atestare tehnico 
profesionala a proiectantului pentru 
domeniul obectului contractului 

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

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 
Servicii de 
proiectare a 
lucrărilor 
suplimentare și de 
reabilitare la 
apeductul Prut-
Fălești” - repetat 

IPSGA 
”ACVA 
PROIECT” 

393 300 1/buc + + 

"Maistcons 
Grup" SRL 452 200    

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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) 
Servicii de 
proiectare a 
lucrărilor 
suplimentare și de 
reabilitare la 
apeductul Prut-
Fălești” - repetat 

INSTITUTUL DE 
PROIECTARE A 

SISTEMELOR DE 
GOSPODARIRE A 
APELOR ”ACVA 

PROIECT” 

1/buc 393 300,00 393 300,00 471 960,00 

 Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. ___alin.   lit  .             

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
IPSGA ”ACVA PROIECT” 
acvaproiect@mail.ru  
"Maistcons Grup" SRL 
maistcons@mail.ru 

22.07.2022 e-mail, 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 

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

mailto:acvaproiect@mail.ru
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/aco

rdului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

IPSGA ”ACVA 
PROIECT” 

Capital autohton 38 02.08.2022  393 300,00 471 960,00 31 decembrie 
2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/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: 
 
               ____Sergiu FÎNTÎNA________________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                                                (Semnătura) 
    L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.6   din 02 .08.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă 
Localitate Or. Ștefan Vodă 
IDNO 1003608150228 
Adresa Or. Ștefan Vodă , Str. N. Testemițanu 1  
Număr de telefon 0242 2-24-48, 067562843 
Număr de fax 0242 2-27-28 
E-mail oficial  srstefanvoda@ms.md 
Adresa de internet srstefanvoda.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Filimonov Svetlana, tel. 067562843, filimonov-
sveta@rambler.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:  

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Utilaj de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor medicale 
infecțioase 

Cod CPV  43200000-5 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr . ocds-b3wdp1-MD-1654583103640 
Link-ul:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21057751/ 
Data publicării:  15.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Nr.39 din 20.05.2022 
Link-ul:  
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_39_1.pdf 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654583103640
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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) 1 240 000,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  06.07.2022, ora 10:00 ), au depus oferta  2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL UISPAC 1002600006414 Nicora Iu. 
2. SRL Becor 1003600060828 Lazăr C. 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL UISPAC SRL Becor 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanţia pentru Ofertă-1 % prezentat prezentat 

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

Cerere de participare prezentat prezentat 
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice 

prezentat prezentat 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat 
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Declarație privind lista principalelor 
livrari/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate 
 

prezentat prezentat 

Certificat de calitate  prezentat prezentat 
Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, contribuțiilor  

prezentat prezentat 

Declarație de la Ofertant în care să 
certifice termenulde garanție 
pentru utilaj  nu mai mic de 24 
luni de la data instalării 

prezentat prezentat 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot nr. 1 Utilaj de 
neutralizare prin 
sterilizare termică a 
deșeurilor medicale 
infecțioase 

SRL UISPAC 1 180 000,00 + + + 
SRL Becor 1 280 000,00 + + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

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) 
Utilaj de 
neutralizare 
prin sterilizare 
termică a 
deșeurilor 
medicale 
infecțioase 

SRL  UISPAC 1 buc 

 
 
1 180 000,00 

 
 
1 180 000,00 

 
 
1 416 000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL UISPAC 12.07.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL Becor 12.07.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA  

SRL  
UISPAC 

Cu capital 
autohton 

56 02.08.22 43200000-5 1 180 000,00 1 416 000,00 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 □               
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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: 
 
    ___Balanețchi Anatolie                                       ____________________ 

(Nume, Prenume)                                (Semnătura)  L. Ș. 
 
 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 36 din 27.07.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante IMSP Institutul Mamei și Copilului 
Localitate Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Mun. Chișinău, str.Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
Număr de fax 022-55-96-46 
E-mail oficial imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Cebuc Corina 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  
Obiectul achiziției Achiziționarea detergenților și produselor de 

igienă 
Cod CPV 39800000-0 
Valoarea estimată a achiziției  861 600,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

ocds-b3wdp1-MD-1639571289493 
Linkul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639571289493 

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

- 

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget CNAM  

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 15 februarie 2022 
Denumirea operatorului economic Rodital Lux SRL 
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 43 

Data: 23.02.2022 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 104576,52 

Inclusiv TVA: 125509,70 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție Conform graficului din contract 
 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului   

 
Temeiul juridic Punctul 7 din contract și Circulara Ministerului 

Finanțelor 13-19/94 din 14.04.22 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de -Nu se aplică 

http://www.mtender.gov.md/
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achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 
Alte informații relevante  
 

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
1. Se micșorează suma contractului (125509,70 lei) cu 63589,84 lei (șaizeci și trei mii cinci sute 
optzeci și nouă lei, 84 bani) inclus TVA.  
2. Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții: 

  
Descrie Cantitate 

reziliată 
U/
M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA 

 Sapun lichid ambalaj 5,0 l 2160 buc 21,19  25,43 45770,40 54928,80 
 Sapun rufe min.200 gr min.72% 2316 buc 3,116  3,74 7216,66  8661,84 
  Total reziliat         52987,06 63589,84 

 
3. Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacţie „Suma totală, cu TVA,  a prezentului 
Contract se stabileşte în lei Moldoveneşti, după  modificare şi constituie: 61919,86 (șaizeci și unu mii 
nouă sute nouăsprezece lei, 86 bani). 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Prin scrisoare, operatorul economic Rodital-Lux SRL informează despre faptul că uzina producătoare 
de materie primă din Ucraina a fost distrusă și nu mai funcționează (ca urmare a conflictului armat 
care se desfășoară pe teritoiul acesteia), iar produsele alternative costă de 2-3 ori mai mult – din care 
motiv a solicitat rezilierea. 
 
III. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind micșorarea sumei și a cantităților. 

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

Rodital Lux SRL 52987,06 63589,84 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

Sergiu GLADUN                                                             ____________________ 
                                                                             (Semnătura) 
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 X
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. lJ din UI.UU.ZU'L'/

1. Date cu privire la autoritatea contractantfi:

Denumirea autoritfl{ii contractante Primlria comunei Tru$eni
Localitate Comuna Tru;eni, municipiul Chiqindu
II)I\O 100760 t 007398

Adresa Str.27 august,30
Ir{umIr de telefon 022-59-02-361 022-59-8 1 - 1 1

NumIr de fax
E-mail contabil itateatru s ent@gmai I . co m

AdrOSa de intOrnet
Persoana de contact (tnmte, pt'et'tun?e, telefon,
e-mail)

022-59-81- t 1

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de prel
de Bunuri n Servicii tr Lucriri tr

Obiectul de achizi{ie Lucrari de repara(ie a clldirii
Gimnaziului Gh. Madan din com. Truseni

Cod CPV 45453000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (ttt canrl
aplicdrii altor lnitary I e deccil: licita{ia
cleschi,;d sffit cererea ofet'telor de pre{uri)
Nr. procedurii de atribuire (lnitarltle link-
ul procedtrrii cle atribttire)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1 653478945026
https'. I I mtender. gov. mdltenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD- I 6 53 47 89 45026?tab:bid s

Data $i ora deschiderii ofertelor Data: 06.06.2022 I Ora 13 00

Anunf de intentie publicat in BAP Nux Dan
Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisl

Nr: ocds-b3wdp l-MD- I 65347 89 45026

http s: I I rntender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp 1-MD- l6 5347 894 5026?tab-bids
Data publicarii transmiterii'. 25.05 .2022

Tehnici qi instrumente lnitarl'1 de

atribuire
Nun lnitar-cadrun lnitar lnitary de

achizi{ien licitalie electronic[n
catalog electronicn

Sursa de finan(are Buget de stat x
Buget CNAIVI D



Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse . firudica{iJ

ValoareA unita rn (le i, .fdrd T-L'A) 581 927,72 lei

3. Clarificrri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va contpleta in cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Ixpunerea succintI a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rflspunsului
Data transmiterii

4. Modificfiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se vo cot?rpleta tn cazul tn care au.fctst operate modficdri)

5. Pf,nI la termenul-limit[ (data 06.06.2022 , ora 10:00_), au depus oferta 3 ofertan(i:

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

Rezu matul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informar e (dupd caz)

flndica{i ,st,rr,sct utilizatd ;i data publich'iiJ

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a
q&{glor prelungit (dupd caz)

flndica{i numdr"ul de zileJ

Denrrmirea operato rilor econo mici Data depunerii cererii de participare
SRL Vicfactory 06 06 2022
SRL Etalon construct 06.06.2022
SRL Quantis Eco 06 06.2022

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
S.R.L. Vicfactory SRL Etalon

Construct
SRL Quantis Eco (Nu s-au

deschis oferta)
Documentele ce constituie oferta

(Se va consruna prin: prezentat, rueprezentat, nu corespunde)
DIJAE prezentatl

DUAE-ul
osocirttului
neprez,entctt

prezentat

Oferta-deviz prezentat prezentat

informatii
generale despre
ofertant

prezentat

Cerere de
participare 9

Anexa nr.7) la

prezentat prezentat

2



documentalia
Standart la
ordinal
rninisterului
Finantelor
nr 1 15 din
15.09 2021

certificate de

conformitate
principalelor
materiale qi

prezentarea
mostrelor

prezentat prezentat

ultimul raport
financiar

prezentat prezentat

certifi cat
privind lipsa
datoriilor

prezentat prezentat

certifi cat ISO
900 1

prezentat prezentat

declara!ie
privind
experienla
similar6, lista
lucrdrilorexecut
ate qi finisate in
ultimii 3 ani,
conform anexei
nr. 12 Ei 13,

inso[it de

certificdri de

bund execufie
pentru cele mai
importante
lucrdri.
Valoarea,
perioada si locul
execu!iei
lucrdrilor qi

prectzarea dacb

au fost
efectuarea in
conformitate cu

normele
profesionale din
domeniu ti dacl
au fost duse la
bun sfirgit,

, adrese si nr. de
lat'

I telefon

prezentat prezentat

1J.

Documente de calificare
,\e va Con,snurct llt"itt: prezentctt. neprezentat, ttil co!g!Il!!!dg



prezentat prezentat

termen de

garantei pentru
lucrlri rninim 2-
3 ani

prezentat prezentat

Garan{ia pentru
ofertI de 2o/o

transfer la contul
Primariei dupa
termenul limita
de prezentare a

ofertelor
06.06.2022, ora

1447.

prezentat

Grafic de

executare a

lucrdrilor
(Anexa nr. 10 [a

documenta!ia
Standart la
ordinal
Ministerului
Finanlelor
nr. 1 15 din
15.09 2021

prezentat prezentat

formularul
informative
despre ofert arfi

prezentat prezentat

declaraliile
privind
obligaliile
contractuale fat[
de alli
beneficiari

prezentat prezentat

privind lista
principalelor
lucr[ri executate
in ultimul an de

activitate.

prezentat prezentat

prezentat prezentat

4

disponibilitate
de bani lichizi
200 000 lei MD
(certificatul
b[ncii la care se

deserveste)

Garanlia de

bunb execu{ie a

contractului in
valoare de 5%

din valoarea
ofertei ftr[
TVA

Declaratie



privind
personalul de

specialitate

Ei/sau a
experlilor
propus/propuEi
pentru
implimentarea
contractului.
inclusive
diriginte de

santier cu

1 
testdrile in

I domeniul
I l,rcrarilor
| .*.rutate.
I

I Anexa 15

Declara{iile
privind dotErile
specific, utilajul
qi echipamentul
necesar pentru
?ndeplinirea
lucr6rilor

prezentat prezentat

Lista
subcontractantil
or gi

partea/p[4ile
din contract
care sunt
indeplinite de

c[tre acestea.

Anexa 16

prezentat prezentat

Informalie
privind
asocierea anexa
t4

prezentat prezentat

Avizul
Inspectiei de

stat in
Constructii

prezentat prezentat

prezentat

Declaralia
privind
confirmarea
identitatii
beneficiarilor
efectivi qi

neincadrarea
acestora in
situa{ia
condamndrii la

prezentat prezentat

5



participarea la
activit[{i ale

unei organizfiii
sau grupIri
criminale,
pentru corupfie,
fraud[ gi sau

spblare de

bani*Conform
ordinului MF
nr.45 din
24.11 2020

(Informalia privind denumirea doatmentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de abibuire ;i se va consemna prin: pre4entat, neprezentat, nu corespunde (fu cazul
cc?nd docunrentul afost prezentat, dar mt corespundecerinlelor de calificare))

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritf,li 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:

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

I)enumirea
lotului

f)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(f[r[ TVA)*

Cantitate
$i unitate

de
VVmasura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrari de
repara{ie a

clldirii
Gimnaziului
Gh. Madan
din com.
Truseni

SRL "Vicfactory" 3 88 877 ,33 1 lot

SRL Etalon
Construct

439 13 8,71 I lot + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Scrisoare
nr.747 din
13.07.2022
cdtre
Trezorlria de
stat/ministerul
Finanfelor

Trezordria de Stat confirmarea datei si ora
intrarii banilor pt garantia
pentru ofert[ a SRL
Vicfactory

Raspunsul Trezor[riei de Stat nr.

20-5-302 din 20.07 .2022 prin care

se confirm[ ca banii au intrat la
contul Prim[riei Truseni la data

de 06.06 .2022. ora 14:4'7, dup[
termenul limit[

751118.07,2422 SRL Vicfactory scrisotre nr. 75-t tlin
18.07.2022 privind
concre tizaret actelo r qi

constatlrilor din partea
motivatir a Deciziei ANSC

SRL Vicfactory a raspuns la data

de 19.07 .2022, anexind acte

solicitate.

'a.tra'raaataaa'aat't-a.ta ataa', a

,

,'9



nr.03D -413-22

19.07 2022 SRL Etalon Construct scrisoare nr. 755 din
19.07.2022 privind
p rezentaren tlocu mentelo r
conform DUAE, $i
justificarea pretului
anormal tle scazut

SRL Etalon Construct a raspuns
prin scrisoarea din 22.07 .2022,
ora 13 : 15 cu anexarea actelor
solicitate.
La fel a transmis scrisoarea-

raspuns cu nr. 10107 din
22.07 .2022 privind iustificarea
pretului anormal de scazut

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificflrii
SRL Vicfactory Constatflrile Deciziei Ilr.03D-413-22 din data

de 14.07.2022 emisi de citre Agentia
Na{ionalfi pentru Solu{ionarea
Contesta{iilor: oferta nu corespttnde cerinlelor
expltse tn doamrenta{ia de atribtdre

SRL Quantis Eco pret majorat in raport cu ofertantul cistigator

10. Modalitatea de evaluare a ofeltelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile u
Alte limitlri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: fhtdicayiJ

Justificarea decrzrei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut x
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in canil in care tn cadrul procedurii de atribuire ntnt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se t,a completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

pre! sau cel mai bwt raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operato Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



(Se va completq ftr cazul tn care ofertele a u .fost reevaluate repetat)

tC. in urma examinlri, evalutrrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru :

Motivul reevalulrii ofertelor Avind in vedere constatirile din partea motivatd, a Deciziei
nr.03D-4 L3-22 din data de 14.07 .2022 emisl de cltre Agenfia
Na{ional[ pentru solu{ionarea Contesta{iilorjn ceea ce

priveste reevaluarea ofertei operatorului economic SRL
"Vicfactory", gilpul de lucru a luat ca act prevederile Deciziei
menlionate prin care s-a constat at cd SRL "Vicfactory" nu s-a

conformat prevederilor normative qi documentaliei de atribuire, in
vederea depunerii tuturor actelor ce constituie oferta . La caz, sunt

aplicabile prevederile art.69 aLin (6) lit (b) din Legea nr. l3ll20l5
privind achi ziliile publice. : " oferta nu corespltnde cerinlelor
expttse tn dounnenta{ia de atribuire ".( SRL "Vicfactory" a omis

s6 depune DUAE-ul asociatului pind,la termenul - limitd de

depunere a ofertelor, cerinl[ ce este obligatorie, respectiv forma

garanfiei bancare nu a fost respectati si depus[ pin[ la termenul

ttff:].u 
ce priveste raporr areacltre ANSC a dov ezncu privire la

data si ora incasdrii pl[tii pentru garanlia pentru ofert[ depusd de

c[tre SRL Vicfatory, menlionim c[ Primaria Truseni a depus

scrisoarea nr.747 din 13.07.2022 cltre Ministerul Finanlelor,
Trezdrdrta de Stat cu solicitarea de a ne confirma data si ora

intrdrii banilor in cont. La data de 22,07 .2022 am primit raspuns

prin scrisoarea nr. 20-5-302 din 20.A7.2022, care confirm[ faptul

c[ ordinul de platd,nr.75 din 06.06.2022 cu suma7778,00 lei fiind
intrate [a contul Primariei Truseni in data de 06.06.2022, ota

14'.47, adic[ mij loacele blneqti au fost ?ncasate dupS termenul

limitI de depunere a ofertelor, data 06.06.2022, ora 10:00.

Modiliclrile operate iului SRL Vicfactory, gruPul deln contex
lucru pentru achizrlii publice a decis reevaluarea ofertelor qi

deschiderea documentelor urmltorului agent economic SRL

"Etalon construct", situat pe

I)enumirea
Iottrlui

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei

unitate de
VY

masura

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(ffir[ TvA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
repara{ie a

clldirii
Gimnaziului
Gh. Madan
din com.
Truseni

S.R.L Etalon
Construct

lot 439 138,71 439 138,71 526 966,45



Anularea procedurii de achiztlie public[:

in temeiul art. 7 L alin. 
- 

lit , likt.-.

Argumentare:

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

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdrute de Legeanr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusit,a termenelor de a;teptare, se e.fectueazd tn conformitate

cu prevederile TITLULUI ff Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Citil al Republicii
Moldwa).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn care la procedura de achizifie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

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

9,

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

Denumirea operato ru lui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R L. Etalon Construct 25 07.2022 e-n?qil

S.R.L.Vicfactory 25.07 2022 e-mail

S.R.L Quantis eco 25.07 2022 e-mqil

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl decflt pragurile prevAzute la art. 2

alin (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind
achtzttiile publice

6 zile ?n cazul transmiterii comunicdrii prin
mij loace electronice qi/sau fax n
n 1 1 ztle in cazul netransmiterii comunic[rii
prin mij loace electronice qi/sau fax n

in cazul in care valoarea estim atd a contractului
este egale sau mai mare dec6t pragurile
prevdzutela art.2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n I 1 zlle in cazul transmiterii comunicSrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
n 16 zrle in cazul netransmiterii comunic6rii
prin mijloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

co ntractului/aco r
dului-cadrufflrd TVA

SRL
ETALON

CONISTRUC
T

22 01.08 2022
45453000
-7

439 138,7 1 526 966,45 3 1 12 2022



(DA/'N{/)

(indicali suma cu TIA)

Prelul cel mqi scdzttt tr

Coshil cel mai scdzttt u

Cel mai bun raport calitctte-pref a

Cel tnai bun raport cctlitate-cost 3

Prin prezentu dare tle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptore pentru tnchgierm

contrictului/contractelor indicate afost respectat (exceptilnd cozurile previilute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 rtin 3 iulie 2015 privintl achiziliite pubtice ), precum ;i cd tn ca4ul depunerii contesta{iilor qi/sau

recepliondrii ropoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate qi solulionata

Prin pre4enta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii cor{irmit corectituclinea desfdgurdrii procedurii

de achizilie,fapt pentru care poartil rdspundere conform prevederilor legaletn vigoate.

Conduclto rul grupului tle lucru pentru achizilii:

W
w

E
#$ifrflttt$sttt*
d;;;.d

l0

Valoaiea, de achizilie cu TVA Oin contract/ contracte a
lotuliii/loturilor pentru care au fost aplicate criteiii de

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

Criteriul de atribuire pentru lotullloturile pentru cat'e au fost
aplicate criterii de durabilitate:



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. din &3

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante l.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 Abona

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Achiziții cu costuri mici
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achiziției Medii și Polivalente,consumabile si reactivi pentru 
anul 2022 / LABORATORUL LDSA

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-b3wdp 1 -MD-1650549149487
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055507/
Data publicării:

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/categorv/tenders/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: / proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 212 548.00 MLD

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055507/
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
-j

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

I

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 21.02.2022, ora 09:00 ), au depus oferta 6 ofertanți:

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile] 
J

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. Bio Analitica 1015600017171 RUSU GHENADIE
o3. LifeMed Group SRL 1016600014720 Iliev Ana
4 GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
5 Sanmedico 1003602008154 GOREAC1I V1TAL1E
6 DITA ESTFARM S.R.L 1002600046359 CHIRTOACĂ 1UR1E
7 Medglobalfarm 1016600000765
8 Polisano Prim 1005600003425 ANDRONIC IOLA
9 BIOTECHLAB 1004600067330 PÎSLARU RODICA
10 ElaDum Pharma SRL 1016600024547 Dumbrava Natalia

(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))

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator

c Economic
10

Operator 
economic
1

Operator 
economic

2

Operator 
economic

3

Operator 
economic

4

Operator 
economic
5

Operator
Economic
6

Operator
Economic
7

Operator
Economic
8

Operatot
Econom
9

Do
(Se va consuma

cumentele ce constituie oferta
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunere 
a tehnică

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

l’REZEN
TAT

PREZEN
TAI

PREZEN
ТА T

PRIZE PREZE
N I'AT j NTAT

PREZEN 1 A
1



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

punere

’ panciară

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZE 
NTAT

PREZI
NTAT

PRIZI
1

N Г

DL'AE PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZE PRIVI' PRIVI N'l
ТАГ TAT TAT TAT TAT TAT TAT NTAT NTAT I

Garanția 
pentru 
ofertă
• după caz)

PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZEN PREZE PRIVI, PRIVI N 1
TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAI NTAT N'IA'I Г

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Document
1
Document
n

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



Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

teh nice
Lot 1 E1 a D u m P h arm a S R L 4964.00

136

+ +

Lot 2 B1OTECHLAB 157.50 3kg + +

Mic-Tan SRL 450.00 + 4-

Lot 3 Mic-Tan SRL. 120.00 2kg + +

Lot 4 Mic-Tan SRL 100.00 lkg +

+Lot 5 Mic-Tan SRL 187.50 3kg
-

Lot 6 Mic-Tan SRL 1650.00 5L 4-

Lot 7 Sanmedico 1280.00 10 fl 4-

Lot 8 Lipsa oferta

Lot 9 GBG-MLD SRL 5775.00 50 buc. +

Lot 10
Lot 11 GBG-MLD SRL 1980.00 2 fl. - +

Lot 12
Lot 13 Polisano Prim 3148.40 68 buc. + +

Lot 14 B1OTECHLAB 1040.00 2 L + +

Mic-Tan SRL 1200.00 + 4-

4-

1 ot 15 Mic-Tan SRL 1800.00 40 1 +

Lot 16 GBG-MLD SRL 6500.00 100 cut. +

LifeMed Group SRL 14 125.00
B1OTECHLAB 15 950.00

Lot 17 GBG-MLD SRL 11 100.00 2000 buc. + 4-

Lot 18 GBG-MLD SRL 6200.00 100 cut + +

B1OTECHLAB 13 975.00
LifeMed Group SRL 14 125.00

Lot 19 GBG-MLD SRL 9300.00 150 cut + +

BIOTECHLAB 20 925.00
LifeMed Group SRL. 21 187.50

Lot 20 GBG-MLD SRL. 2800.00 200 buc + +

Lot 21 GBG-MLD SRL 2990.00 2 buc 4- 4-

Lot 22 GBG-MLD SRL 1250.00 1.0 kg + 4-

Mic-Tan SRL 1282.50
Sanmedico 1943.00

Lot 23 GBG-MLD SRL 495.00 0.5 kg + +

Mic-Tan SRL 542.50
Sanmedico 578.50

Lot 24 Mic-Tan SRL 525.00 0.5 kg + +

GBG-MLD SRL 640.00

4



Sanmedico 949.50
+Lot 25 GBG-MLD SRL 670.00 0.5 kg +

Mic-Tan SRL 682.50
Sanmedico 991.50

Lot 26 Sanmedico 1205.00 0.5 kg + 4-

Lot 27 Sanmedico 6250.00 50 11 - +

Lot 28 GBG-MLD SRL 653.00 1 flacon + +

Lot 29 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon + +

Lot 30 GBG-MLD SRL 695.00 1 flacon 4- +

Lot 31 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon +
-

+

Lot 32 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon + 2____________

4-Lot 33 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon

Lot 34 GBG-MLD SRL 653.00 1 flacon + +

Lol 35 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon + 1

Lot 36 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon + +

Lot 37 GBG-MLD SRL 525.00 1 flacon + +

Bio Analitica 600.00
Lot 38 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 39 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 40

+Lot 41 GBG-MLD SRL 535.00 1 flacon +

Bio Analitica 600.00
Lot 42 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

4-Lot 43 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon +

Bio Analitica 600.00
Lot 44 GBG-MLD SRL 535.00 1 flacon + 4-

Lot 45 GBG-MLD SRL 535.00 1 flacon + +

Bio Analitica 600.00
Lot 46 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon + +

Bio Analitica 600.00
Lot 47 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon 4- +

Bio Analitica 600.00
Lot 48 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon + г

Bio Analitica 600.00
Lot 49 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon + 4-

Bio Analitica 600.00
Lot 50 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon + +



Bio Analitica 600.00
Lot 51 GBG-MLD SRL 580.00 1 flacon + +

7..'
Bio Analitica 600.00

Lot 52 GBG-MLD SRL 520.00 I flacon +
Bio Analitica 600.00

Lot 53 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon + +
Bio Analitica 600.00

Lot 54 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon +
+

+
+

+

Lot 55 GBG-MLD SRL 520.00 1 flacon
Bio Analitica 600.00

Lot 56 Bio Analitica 600.00 1 flacon +
GBG-MLD SRL 620.00

Lot 57 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +
GBG-MLD SRL 620.00

Lot 58 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +
GBG-MLD SRL 620.00

Lot 59 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

+

+

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 60 Bio Analitica 600.00 1 flacon +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 61 Bio Analitica 600.00 1 flacon +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 62 Bio Analitica 600.00 1 flacon + 1

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 63 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 64 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 65 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 66 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 67 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 68 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 69 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 70 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 71 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 72 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 73 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 74 Bio Analitica 600.00________ 1 flacon + +



GBG-MLD SRL 620.00
_ot 75 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 76 Bio Analitica 600.00 1 flacon

GBG-MLD SRL 890.00
Lot 77 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 78 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 690.00
Lot 79 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 80 Bio Analitica 600.00 1 flacon + 4-

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 81 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

GBG-MLD SRL 653.00
Lot 82 Bio Analitica 600.00 1 flacon 4- 4-

GBG-MLD SRL 620.00
Lot 83 Bio Analitica 600.00 1 flacon + +

Lot 84 DITA ESTFARM
S.R.L

3664.29 50 cutii + +

Medglobalfarm 4583.33
Polisano Prim 5875.00
Mic-Tan SRL 14 875.00

Lot 85 DITA ESTFARM
S.R.L

4397.12 60 cutii + +

Medglobalfarm 5500.00
Polisano Prim 8460.00
Mic-Tan SRL 17 850.00

Lot 86 DITA ESTFARM
S.R.L

7328.57 100 cutii + +

Medglobalfarm 9166.67
Polisano Prim 11750.00
Mic-Tan SRL 29750.00

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 Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic
18 mai
2022

office(®gbg.md BUna ziua, solicitam informație suplimentara 
pentru LOT 16,18,19
pliante .desne , certificate deoarece informația 
prezentata in anexa nr.22 la rubrica denumire 
model nu corespunde cu specificarea tehnica 
deplina propusa de către ofertant.

Mail din 19.05.2022



9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării
1

Mic-Tan SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % Lot 5.6

Sanmedico în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % LOT
7,27. J

GBG-MLD SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % LOT 
9.11,17.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □

(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 caUtate-pre( 
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 
decis:

și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a

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 Alcool etilic
96%

ElaDumPharma
SRL

136 L. 36.5 4964.00
 

5956.8
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LOT 2 Clorură de 
sodiu NaCl*2H2O

BIOTECHLAB 3 kg. 52.50 157.50 189.00

LOT 3 1 lidroxid de 
sodiu NaOH*H2O

Mic-Tan SRL 2 kg 60.00 120.00 144.00

LOT 4 Clorura de 
calciu CaC12

Mic-Tan SRL 1 kg 100.00 100.00 120.00

LOT 13 Antiseptic 
p/u mâini

Polisano Prim 68 buc. 46.30 3148.40 3778.08

LOT 14 Izopropanol BIOTECHLAB 2 L. 520.00 1040.00 1248.00 ____

LOT 15 Peroxid de 
hydrogen

Mic-Tan SRL 40 L 1 800.00 2160.00

LOT 16
Virfuri/tipsuri

GBG-MLD SRL 100 cut 650.00 6500.00 7800.00

LOT 18
Virfuri/tipsuri

GBG-MLD SRL 100 cut 620.00 6200.00 7440.00 ]

LOT 19
Virfuri/tipsuri

GBG-MLD SRL 150 cut 62.00 9300.00 11160.00

LOT 20 Microplăci 
de polistiren

GBG-MLD SRL 200 buc 14 2800.00 3360.00
J

LOT 21 Stativ 
pentru raci rea 
tuburilor PCR

GBG-MLD SRL 2 buc 1495.00 2990.00 3588.00

LOT 22 Plate Count
Agar (PCA agar) g/1

GBG-MLD SRL 1-0 kg 1250.00 1250.00 1500.00
1

LOT 23 Tryptic Soy
Broth

GBG-MLD SRL 0.5 kg 495.00 495.00 594.00

LOT 24 Tryptic Soy
Agar

Mic-Tan SRL 0.5 kg 525.00 525.00 630.00 1

LOT 25 Blood Agar
Base No. 2 
(Dehydrated)

GBG-MLD SRL . 0.5 kg 670.00 670.00 804.00

l
LOT 26 Modified
Iron Sulphite Agar
Base

Sanmedico 0.5 kg 1205.00 1205.00 1446.00

LOT 27 Iron
Sulphate
Supplement (FD237)

Sanmedico 50 flacon 125.00 6250.00 7500.00

LOT 28 Polyvalent 
antisera OMA

GBG-MLD SRL 1 flacon 653.00 653.00 7836.00 1 

j
LOT 29 Polyvalent 
antisera OMB

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

—j
LOT 30 Polyvalent 
antisera OMC

GBG-MLD SRL 1 flacon 695.00 695.00 834.00

LOT 31 Polyvalent 
antisera OMD

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 32 Polyvalent 
antisera OME

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 33 Polyvalent 
antisera OMG

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 34 Polyvalent 
antisera HMA

GBG-MLD SRL 1 flacon 653.00 653.00 696.00
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LOT 35 Polyvalent 
antisera HMB

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 36 Polyvalent 
antisera HMC

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 37 Polyvalent 
antisera Vi

GBG-MLD SRL 1 flacon 525.00 525.00 630.00

LOT 38 Polyvalent 
antisera Hl

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 39 Polyvalent 
antisera HO

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
i

LOT 41 Polyvalent 
antisera 0:2

GBG-MLD SRL 1 flacon 535.00 535.00 642.00

LOT 42 Polyvalent 
antisera 0:3

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 43 Polyvalent 
antisera 0:4

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00
i

LOT 44 Polyvalent 
antisera 0: 6

GBG-MLD SRL 1 flacon 535.00 535.00 642.00
..

LOT 45 Polyvalent 
antisera 0: 7

GBG-MLD SRL 1 flacon 535.00 535.00 642.00

LOT 46 Polyvalent 
antisera 0: 8

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 47 Polyvalent 
antisera 0: 9

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 48 Polyvalent 
antisera 0: 10

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 49 Polyvalent
antisera 0:11

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 50 Polyvalent 
antisera 0: 13

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 51 Polyvalent 
antisera 0: 14

GBG-MLD SRL 1 flacon 580.00 580.00 696.00

LOT 52 Polyvalent 
antisera 0:21

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 53 Polyvalent 
antisera 0: 19

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 54 Polyvalent 
antisera 0:27

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 55 Polyvalent 
antisera 0: 46

GBG-MLD SRL 1 flacon 520.00 520.00 624.00

LOT 56 Polyvalent 
antisera H:a

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 57 Polyvalent 
antisera H:b

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 58 Polyvalent 
antisera H:c

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 59 Polyvalent 
antisera H:d

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 60 Polyvalent 
antisera H:E

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
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LOT 61 Polyvalent 
antisera H:f

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
1

LOT 62 Polyvalent 
antisera H:g

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 63 Polyvalent 
antisera H:g,m

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 64 Polyvalent 
antisera H:h

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 65 Polyvalent 
antisera H:i

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 66 Polyvalent 
antisera H:k

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
|

LOT 67 Polyvalent 
antisera H:L

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 68 Polyvalent 
antisera H:m

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 69 Polyvalent 
antisera H:n

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 70 Polyvalent 
antisera H:p

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 71 Polyvalent 
antisera H:q

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
j

LOT 72 Polyvalent 
antisera H:r

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 73 Polyvalent 
antisera H:s

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
1

LOT 74 Polyvalent 
antisera H:t

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 75 Polyvalent 
antisera H:u

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 76 Polyvalent 
antisera H:v

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
I

LOT 77 Polyvalent 
antisera H:w

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
1

LOT 78 Polyvalent 
antisera H:x

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 79 Polyvalent 
antisera H:y

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00
1

LOT 80 Polyvalent 
antisera H:1

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 81 Polyvalent
antisera H:2

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 82 Polyvalent 
antisera LI:5

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

LOT 83 Polyvalent 
antisera H:e,n,zl5

Bio Analitica 1 flacon 600.00 600.00 720.00

Lot 84 Manusi DITA ESTFARM
S.R.L

50 cutii 73.28 3664.29 3957.43

Lot 85 Manusi DITA ESTFARM
S.R.L

60 cutii 73.28 4397.12 4748.92



Lot 86 Mânuși DITA ESTFARM 100 cutii 73.28 7328.57
S.R.L

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

sanmedicosanmedico@yandex.ru, 
reghina.tudosanreghina.tudosan@dita.md , 
officeoffice@gbg.md, 
mic-tanmic-tan@mail.ru, 
medglobalfarmmedglobalfarm@mail.ru , 
lifemedgrlifemedgr@gmail.com, 
licitatiilicitatii@eladum.com, 
directorcomercialdirectorcomercial@polisanoprim.md, 
biotech_labbiotech_lab@mail.ru, 
bioanalitica.moldovabioanalitica.moldova@gmail.com

23 mai 2022 [e-mail /

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile ari. 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 eu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilita 
te al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cad ru

fără TVA inclusiv
TVA

В IO 
ANALITICA

19/COP 30.05.22 33IOOOOO-1 18600.00 22320.00 30.12.22

mailto:sanmedicosanmedico@yandex.ru
mailto:reghina.tudosanreghina.tudosan@dita.md
mailto:officeoffice@gbg.md
mailto:mic-tanmic-tan@mail.ru
mailto:medglobalfarmmedglobalfarm@mail.ru
mailto:lifemedgrlifemedgr@gmail.com
mailto:licitatiilicitatii@eladum.com
mailto:directorcomercialdirectorcomercial@polisanoprim.md
mailto:biotech_labbiotech_lab@mail.ru
mailto:bioanalitica.moldovabioanalitica.moldova@gmail.com


BG-Ml.D
>RL

688/05/22 31.05.22 331OOOOO-1 43596.00 52315.20 30.12.22

M1C-TAN
SRL

65 01.06.22 33100000-1 2545.00 3054.00 30.12.22

POLISANO
PRIM

15/22 01.06.22 33100000-1 3148.00 3400.27 30.12.22

BIOTECH
LAB

20/COP
01.06.22

33100000-1
1 197.50 1437.00

40 p 1
|

J
SAN

MEDICO
21055507/
2022 01.06.22

33100000-1
7455.00 8051.40

30.12.22

DITA
ESTFARM
S.R.L

2795
01.06.22

33100000-1
15390.00 16621.21

30.12.22
ii

„ ...... i
ELADUMP
HARMA
SRL

21/COP
02.06.22

33100000-1
4964.00 5361.12

30.12.22 |

_________

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

Au fost aplicate 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 calilale-preț □

Cel mai bun raport călitate-cost n

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.

pului de luci
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □ 
Nr. & din

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
1DNO 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
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
ww. m tender. ,gov.

Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1652173438493
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056206/
Data publicării: 10 mai 2022. 13:41

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/categorv/tenders/annual plans/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică aCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 788 830.00 MLD

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

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056206/
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 21.02.2022, ora 09:00 ), au depus oferta 6 ofertanți:

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

[Indicați sursa utilizată și dala publicăriij

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

[Indicați numărul de zileJ

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. Ecochimie 1002600052156 Iurcu Nicolae
3. GBG -MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
4 BIOTECHLAB 1004600067330 PÎSLARU RODICA
5 Lokmera 1007600011105 Iasîbaș Nicolai
6 SC Imunotehnomed 1002600012565 Rață Sergiu

(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))

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator 
economic

1

Operator 
economic

2

Operator 
economic

3

Operator 
economic

4

Operator 
economic 
5

Operator 
Economic
6

Operator 
Economic

Operator 
Economic

Operatoi 
Econom

1 Operator
c Economic

1 1

Do
(Se va consmna

cumentele ce constituie oferta
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunere 
a tehnică

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAI

PREZEN 
ТАГ

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

Propunere 
a 
financiară

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

DUAE PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

........

Garanția 
pentru 
ofertă 
'după caz)

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

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

Document
1
Document
n

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* 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)



Denumirea 
ferului

Denumirea 
operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 
tehnice

Lot 1 Mic-Tan SRL 6730.00 L 40.0 +
■ -........

BIOTECHLAB 9300.00 + +

Ecochimie 9640.00 + 4-

Lot 2 Mic-Tan SRL 10 640.00 L 25.0 -

Ecochimie 15 325.00 +

BIOTECHLAB 18 625.00 4-

Lot 3 BIOTECHLAB 3850.00 L 10.0 + 4

Mic-Tan SRL 3864.00 +

Ecochimie 7190.00 + -+

Lot 4 Mic-Tan SRL 3960.00 L 9 + +

Ecochimie 6606.00 + +

Lot 5 Mic-Tan SRL 380.00 + +

BIOTECHLAB 385.00 kg 0.25 + +

Ecochimie + 4

Lot 6 BIOTECHLAB 550.00 kg 0.5 + +

Mic-Tan SRL 1628.00 + -Г

Ecochimie 1629.00 + +

Lot 7 Ecochimie 433.00 kg 0.5 + +

Mic-Tan SRL 595.00 + +

Lot 8 Ecochimie 1061.25 kg 0.250 + +

BIOTECHLAB 1550.00 + +

Mic-Tan SRL 1578.00 + +

1 Lot 9 Mic-Tan SRL 799.00 kg 0.50 + +

Ecochimie 812.50 + +

Lot 10 Mic-Tan SRL 1349.00 L 0.5 + +

BIOTECHLAB 1350.00 + +

Ecochimie 1605.00 + +

Lot 11 Ecochimie 3178.00 L 2.0 + +

Mic-Tan SRL 5745.00 + +

Lot 12 Mic-Tan SRL 1000.00 L 0.3 + +

Ecochimie 4950.00 + +

Lot 13 Ecochimie 1207.25 kg 0.050 + +

Mic-Tan SRL 2690.00 + +

Lot 14 Mic-Tan SRL 1275.00 kg 0.1 + +

Lot 15 Mic-Tan SRL 1335.00 kg 0.1 + +

Ecochimie 3999.00 + +

Lot 16 BIOTECHLAB 479.00 L 0.25 + +

Ecochimie 480.00 + +

Mic-Tan SRL 577.00 + +

| Lot 17 Mic-Tan SRL 999.00 L 0.250 + +

Ecochimie 1000.00 + 4

Lot 18 Ecochimie 461.00 + 4-

Mic-Tan SRL 462.00 L 1.0 +

4



+ +Ecochimie 920.00
Lot 20 Ecochimie 499.50 kg 0.5 + 4-

Mic-Tan SRL 1260.00 + +

Lot 21 Mic-Tan SRL 1040.00 kg 0.025 + +

Lot 22 Mic-Tan SRL 590.00 kg 0.050 + +

Ecochimie 593.90
Lot 23 Mic-Tan SRL 3465.00 L 0.1 + 4-

Lot 24 Mic-Tan SRL 4240.00 mg 100 + +

Ecochimie 6500.00 + +

Lot 25 Mic-Tan SRL 1237.50 L 2 +

Ecochimie 2642.00 + +

Lot 26 BIOTECHLAB 3630.00 + 4

Ecochimie 3633.00 L 7 + 4-

Mic-Tan SRL 8662.50 + +

Lot 27 Mic-Tan SRL 1585.00 L 10.0 + +

Ecochimie 3740.00 + +

Lot 28 Ecochimie 3690.00 L 5 + +

Mic-Tan SRL 17 200.00 + +

Lot 29 Mic-Tan SRL 1155.00 kg 2 4- +

Ecochimie 1778.00 + +

Lol 30 Mic-Tan SRL 1399.00 kg 0.5 + +

Ecochimie 1410.00 +

Lot 31 Mic-Tan SRL 1155.00 L 0.1 + +

Ecochimie 1156.00 + +

Lot 32 Mic-Tan SRL 4000.00 L 5.0 + +

Ecochimie 4900.00 + +

Lot 33 BIOTECHLAB 400.00 kg 0.5 + +

Mic-Tan SRL 742.50 + +

Ecochimie 844.50 + +

Lot 34 Mic-Tan SRL 3000.00 L 3.0 + +

Ecochimie 3333.00 + +

BIOTECHLAB 4350.00 + 4-

Lot 35 Mic-Tan SRL 6435.00 I. 4.0 + +

Lot 36 BIOTECHLAB 71 500.00 Buc 1500 + 4-

GBG-MLD SRL 72 000.00 + +

Lokmera 74 000.00 + 4-

Mic-Tan SRL 286 000.00 + 4~

; Lot 37 GBG-MLD SRL 36 950.00 hue 700 + -

Lokmera 37 000.00 + -

BIOTECHLAB 61 500.00 + +
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Lot 38 GBG-MLD SRL 105 000.00 buc 1500 +

Lokmera 186 999.00 +

BIOTECHLAB 187 000.00 + +

Mic-Tan SRL 234 875.00 4- 4-

Lot 39 Lokmera 23 999.00 buc 500 + -

GBG-MLD SRL 24 000.00 +

BIOTECHLAB 29 850.00 4- 1

Mic-Tan SRL 50 000.00 4- 4-

Lot 40 GBG-MLD SRL 37 000.00 buc 500 +

BIOTECHLAB 49 990.00 + +

Lokmera 50 000.00 4- |-

Mic-Tan SRL 100 975.00 + +

Lot 41 GBG-MLD SRL 48 950.00 Buc 500 + -

Lokmera 49 000.00 + -

BIOTECHLAB 55 990.00 + 4-

Mic-Tan SRL 76 150.00 + +

Lot 42 Mic-Tan SRL 16 500.00 Buc 1500 +

BIOTECHLAB 19 990.00 +

Lokmera 20 000.00 +

GBG-MLD SRL 48 000.00 +

Ecochimie 78 000.00 +

Lot 43 BIOTECHLAB 2600.00 set 10 + +

Ecochimie 2620.00 + 4-

Mic-Tan SRL 3187.50 + -j-

Lot 44 Mic-Tan SRL 7759.00 fiole 2 +

+

4

4-

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

Mic-Tan SRL Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț (“Mic Tan ”) se resping 
de grupul de lucru în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice. LOT 1,2

GBG-MLD SRL Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț (“GBG-MLD".) se 
respinge de grupul de lucru în temeiul art. 69. alin (6) punct b) din Lege 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice. LOT 37,38.39.40.41



Lokmera Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț (“Lokmera” ) se
respinge de grupul de lucru în temeiul art. 69. alin (6) punct b) din l egea 
nr. 1.31/2015 privind achizițiile publice. LOT .37. 38. 39. 41

I

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prețul cel mai scăzut □

(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 caliiale-pre( 
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. In urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Prețul 
unitar
(fără 
TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

LOT 1 Methanol BIOTECHLAB 40.0L 235,50 9300.00 1 1 160.00
LOT 2 Acetonitril Ecochimie 25.0 Ъ 613,00 15 325.00 1 8390.00
LOT 3 Ethyl acetate BIOTECHLAB 10.0L 385.00 3850.00 4620.00
LOT 4 Acetona Mic-Tan SRL 9L 440.00 3960.00 4752.00
LOT 5 Potasium 
phosphate monobasic 
(KH2PO4)

Mic-Tan SRL 0.25 kg 380.00 380.00 456.00

LOT 6 Sodium 
phosphate monobasic 
(NaH2PO4)

BIOTECHLAB 0.5 kg 550.00 550.00 660.00

LOT 7 Sodium 
phosphate tribasic 
dodecahydrate 
(Na3PO4 12H2O)

Ecochimie 0.5 kg 433.00 433.00 5196.00
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LOT 8 Acid 
tricloracetic

Ecochimie 0.250 kg 1061.25 1061.25 1273,50

LOT 9 Formiat de 
amoniu

Mic-Tan SRL 0.50 kg 799.00 799.00 958.80

LOT 10 Dimethyl 
sulfoxide

Mic-Tan SRL 0.5L 1349.00 1349.00 1618.80

LOT 11 Cloroform Ecochimie 2.0 L 1589,00 3178.00 3813.60
LOT 12 Trietilamina Mic-Tan SRL

0.3 L
1000.00 1000.00

1200,00

LOT 13 Borohidrura 
de sodiu NaBH4

Ecochimie 0.050kg 1207.25 1207.25 1448,70

LOT 14 1-N- 
methylmidazole

Mic-Tan SRL 0.1 kg 1275.00 1275.00 1530.00

LOT 15
Tri fluoroacetic 
anhydride

Mic-Tan SRL 0.1 kg 1335.00 1335.00 1602,00

LOT 16
Dimethylformamida

BIOTECHLAB 0.25L 479.00 479.00 574.80

LOT 17
Tetrahydrofuran

Mic-Tan SRL 0.250L 999.00 999.00 1 198.80

LO F 18 Peroxid de 
hydrogen, 30%,

Ecochimie 1,0L 461.00 461.00 553.20

LOT 19 Oxid de 
magneziu

Mic-Tan SRL 0.5 kg 919.00 919.00 1102.8U

LOT 20 Azotat de 
magneziu 
Mg(NO3)2*6H2O

Ecochimie 0.5 kg 499.50 499.50 599,40

LOT 21 Permanganat 
de potasiu KMnO4

Mic-Tan SRL 0.025 kg 1040.00 1040.00 1248,00
1

LOT 22 Urotropina Mic-Tan SRL 0.050 kg 590.00 590.00 708.00
LOT 23 Modificator 
de matrice Fosfat de 
amoniu NH4H2PO4

Mic-Tan SRL 0.1 L 3465.00 3465.00 4158,00

LOT 25 Acid aceti 
glacial

Mic-Tan SRL 2,0/L 618,75 1237.50 1485.00

LOT 26 Acid azotic
^68%,

BIOTECHLAB 7,0/L 518,57 3630.00 4356,00

LOT 27 Acid 
clorhidric

Mic-Tan SRL 10.0 L 158,50 1585.00 1902.00

LOT 28 Eter dietilic Ecochimie 5L 738,00 3690.00 4428,00
LOT 29 Hidroxid de 
sodiu

Mic-Tan SRL 2,0/kg 577,50 1155.00 1386,00

LOT 30 Tripotassium 
phosphate K3PO4

Mic-Tan SRL 0.5 kg 1399.00 1399.00 1678,80

LOT 31 Triton X-100 Mic-Tan SRL 0.1 L 1155.00 1155.00 1386.00
LOT 32 Tcrt-butyl 
methyl ether

Mic-Tan SRL 5.0 L 4000.00 4000.00 4800.00

LOT 33 Sodium 
acetate

BIOTECHLAB 0.5 kg 400.00 400.00 480,00

LOT 34 Heptane Mic-Tan SRL 3.0 L 1000,00 3000.00 3600,00
LOT 35 Ethanol Mic-Tan SRL 4.0 L 1608,75 6435.00 7722,00
LOT 36 Cartușe de 
extracție SPE în fază 
solidă

BIOTECHLAB 1500 Buc 47,66 71 500.00 85800.00
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Anularea procedurii de achiziție publică:

extracție SPE în fază 
solidă

22 4400,00LOT 38 Cartușe de 
extracție SPE în fază 
solidă

BIOTECHLAB 1500 buc 124,66 187 000.00

LOT 39 Cartușe de 
purificare

BIOTECHLAB 500 buc 59,70 29 850.00 35 820.00

LOT 40 Cartușe de 
purificare

BIOTECHLAB 500 buc 99,98 49 990.00 59 988.00

LOT 41 Cartușe de 
purificare

BIOTECHLAB 500 Buc 111,98 55 990.00 67 188.00

LOT 43 Filtre Paper BIOTECHLAB 1500 1,73 2600.00 3120,00
LOT 44 Supelco 37 
component fame mix, 
certified reference 
material

Mic-Tan SRL 10 set 775,90 7759.00 9310,80

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

atiana.trilitatiana.trili@imunotehnomed.md , 
officeoffice@lokmera.md,
officeoff ce@gbu.md. mic-tanmic- 
tan®mail.ru, infoinfo@ecochimie.md, 
biotech labbiotech lab@mail.ru

6 iunie 2022 Mail

(Informarea operatorilor economici implicați in 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_________________
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

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

□ 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 in conțormilate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

mailto:atiana.trilitatiana.trili@imunotehnomed.md
mailto:officeoffice@lokmera.md
mailto:ce@gbu.md
tan%25c2%25aemail.ru
mailto:infoinfo@ecochimie.md
mailto:lab@mail.ru


17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilii 
ate al 

contract 
ului/acor 

d ului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

M1C-TAN SRL autohton 15.06.22 Nr.88 33100000-1 44836.50 53803.80 30.12.22
ECOCH1M1E autohton 16.06.22 Nr.ECO-

1606/22-1
33100000-1 25922.00 3 1 106.40 30.12.22

BIOTECHLAB autohton 13.06.22 NR.28/C
OP

33100000-1 476639.00 571966.80 30.12.22

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dală 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 n

Ce! mai bun raport ccditute-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.
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □ 
Nr. & din

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
1DNO 1005600030818
Adresa MD-2051, str. Murelor, 3
Număr de telefon 022 74 23 11,022 74 25 00
Număr de fax 022 74 23 1 1.022 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 prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achiziției Utilaj rabia LABORATORUL LDSA
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
ww. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1652361942896
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056401
Data publicării: 12 mai 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/categorv/tenders/annual plans/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuiri 
(după caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 694 250.00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 13 mai 2022, 10:14
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Microscop optic binocular cu camera si fluorescenta 
întrebare: Caietul de sarcini este intocmit in totalmente

conform producătorului Leica. Niciun alt prodcator

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056401
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


г nu poate îndeplini aceste cerințe, pentru ca sunt 
redate in cele mai mici detalii pentru a nu da o sansa 
ca altcineva inafara de Leica, sa îndeplinească aceste 
cerințe.

Expunerea succintă a răspunsului Potrivit art. 1 al Legii privind achizițiile publice nr. 13 1 din 3 
iulie 2015, specificațiile tehnice reprezintă ansamblul 
indicațiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, 
care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, 
pentru un produs sau pentru un bun și care permit 
caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării 
urmărite de autoritatea contractantă. Altfel spus, specificațiile 
tehnice sunt, în general, acele cerințe, prescripții, 
caracteristici tehnice cu ajutorul cărora sunt descrise bunurile. I 
serviciile sau lucrările, in aceste condiții in cazul in care nu se | 
face trimitere direct la un producător anumit sau marca 1 
,autoritatea contractanta are dreptul sa solicite caracteristicile 
corespunzătoare .

Data transmiterii 13 mai 2022, 16:22

Data solicitării clarificărilor 17 mai 2022, 09:03

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Microscop optic binocular cu camera si fluorescenta 
întrebare: Caietul de sarcini este întocmit in asa fel, incat doar , 
Leica poate respecta aceste cerințe... chiar daca nu ati indicat 
expres ca e Leica. Art 37, punct 7 din legea Nr. 131 din 03- 
07-2015 privind achizițiile publice, prevede: Specificațiile 
tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, 
pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz.. 
Din cele expuse mai sus, solicitam sa indicați expres 
standardele care au stat la baza întocmirii caietului de sarcini, 
in special, atunci când ati ales sa indicați cerințele tehnice . 
pentru filtre. Va mulțumim anticipat.

Expunerea succintă a răspunsului evident ca grupul de lucru la formularea cerintrelor a urmat ' 
anumite condiții impuse de cercetarea ulterioara .unde vor li ■ 
folosite aceste bunuri.

Data transmiterii 17 mai 2022, 12:59

Data solicitării clarificărilor 17 mai 2022. 09:21

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

buget congelator vs frigider
întrebare: Buna ziua. De regula , prețul unui ultracongelator . 
este cu mult mai mare decât al unui frigider, iar in cazul 
acestei licitații este invers. Dvs nu ati încurcat bugetul 
congelatorului cu cel al frigiderului?

Expunerea succintă a răspunsului grupul de lucru va lua in consideratiune ,va mulțumim 
anticipat

Data transmiterii 17 mai 2022, 12:54

Data solicitării clarificărilor 17 mai 2022, 09:22

Denumirea operatorului economic —

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

dimensiuni frigider
întrebare: Solicitam sa excludeti dimensiunile frigiderului, 
deoarece limitează artificial participarea in licitație

Expunerea succintă a răspunsului dimnesiunile frigiderului au fost fixate in asa fel in care exista l 
spațiul liber in laborator .

Data transmiterii 17 mai 2022, 12:54

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor



5. Până la termenul-limită (data 20.05.2022, ora 15:42 ), au depus oferta 3 ofertanți:

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

[Indicați sursa utilizată si data publicării]

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

[Indicați numărul de zile [
............. .............. 1

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. Medist Grup SRL 1018600004516 Anghel Gabriela-Cristina
4. Bio Analitica 1015600017171 Rusu Ghenadie
3. BTSPRO 1008600061565 Balanuta Marin
4. Triumf - Motiv SRL 1012600021180 Jighili Tatiana
5. Lokmera 1007600011105 lasîbaș Nicolai
6. Data Control SRL 1003600007935 Grabazei Alexandru
7. Kirantoni 1011600001572 Gumionaia Natalia
8. Pharmony 1015600025123 Șarco Alexandru
9. ICS Eycon Medical SRL 1012600036108 Carstocea loan Razvan

(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))

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator 
economic
1

Operator 
economic

2

Operator 
economic

3

Operator 
economic

4

Operator 
economic

5

Operator
Economic

6

Operator
Economic

7

Operator
Economic

8

Operator
Economic

9

Operator
Economii

Do
(Se va consmna

cumentele ce constituie oferta
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunere 
a tehnică

PREZEN
TAT

PREZEN
TAI

PREZEN 
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
ТАГ

Propunere
2
financiară

PREZEN
TAT

PREZEN
TAI

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
ТАГ

DUAE PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN 
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
'după caz)

PREZEN 
ТАГ

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

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

Document
1
Document
n

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 ” șz "Corespunderea cu specificațiile 
tehnice " , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)



Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 
economic

Prețul ofertei 
(Iară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunder 
cu specificau 

tehnice
Lot 1 Triumf-Motiv SRL 140 250.00 300 000.00

Kirantoni 140 300.00
Medist Grup SRL 299 999.00

Lot 2 Bio Analitica 98 690.00 120 000.00
Pharmony 98 700.00
DataControl SRL 114 000.00

Lot 3 B I S PRO 9861.65 18 000.00

I ol 4 Bio Analitica 40 200.00 220 000.00
DataControl SRL 49 000.00
ICS Eyecon Medical
SRL

65 600.00

Lokmera 73 000.00
Pharmony 99 800.00
Kirantoni 118 680.00

Lot 5 2250.00

Lot 6 6000.00

Lot 7 BTS PRO 3815.35 4000.00
DataControl SRL 12 500.00

Lot 8 BTS PRO 4885.00 6000.00
DataControl SRL 4890.00

Lot 9 Lokmera 14 778 15 000.00

Lot 10 BTS PRO 1470.00 3000.00
DataControl SRL 2910.00

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 Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

Data Control SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi pentru care prețui 
ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % . LOT 7

4



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Kirantoni Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț se respinge de grupul de lucru 
în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice. LOT 1

Triumf Motiv SRL Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț se respinge de grupul de lucru 
în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice. LOT 1

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □

(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 calitale-pre( 
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)

Microscop optic binocular 
cu camera si fluorescenta

Medist Grup SRL 1 buc. 299 999.00 299 999.00 359 998.80

Congelator Bio Analitica 1 buc. 98 690.00 98 690.00 1 18 428.00
Conditioner BTS PRO 1 buc. 9861.65 9861.65 1 1 833,98
Frigider Bio Analitica 1 buc. 40 200.00 40 200.00 48 240.00
Multifuncționala inkjet BTS PRO 1 buc. 3815.35 3815.35 4578.42
Alimentare electrică/UPS 
(pentru microscop)

BTS PRO 1 buc. 4885.00 4885.00 5862,00

SOFTWARE (program de 
prelucrare date, necesita 
conectare la un PC extern)

Lokmera 1 buc. 14 778 14 778 17 733,60

Hard disk extern BTSPRO 1 buc. 1470.00 1470.00 1 764,00

5



Anularea procedurii de achiziție publică:

In 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

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_________________
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

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

□ 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 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 

valabilii 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

MEDIST
GRUP SRL

autohton Nr.58 08.06.22, 33100000-1 299 999,00 358 998.80 30.12.22

BIO
ANALITICA

autohton Nr.24/COP 06.06.22 33100000-1 138890,00 166668,00 30.12.22

BTS PRO autohton Nr.lS/COP 06.06.22 33100000-1 21 472,00 25 766.40 30.12.22

LOKMERA autohton Nr.010-
LS/22

07.06.22 33100000-1
14 778.00 17 733.60 30.12.22
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica datei se completează doar in 
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 li

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 conf orm prevederilor legale în vigoare.

Conductorul grupului de lucru pentru achiziții:

'Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

N г. 7*/ d i n ffff

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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 Culturi de referință și echipament LDSA
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării ailor proceduri decât licitația 
deschisă)

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

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

Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1654501732292
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057667/
Data publicării: 06 iunie 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/category/tenders/annual plans/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 258 661.00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

6SL va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

1

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057667/
https://crdv.md/category/tenders/annual


Data solicitării clarificărilor 8 iun 2022. 09:50. . _. .... __ . _____________
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Culturi de referința liofilizate
întrebare: Stimata Autoritate contarctanta. Va rugam 

respectuos sa supliniți Anunțul de particaipare, 
Loturile ce tin de Culturile de Referința Liofilizate cu 
codurile atribuite de WORLD DA LA CENTER EOR 
MICRORGANISMS. astfel veți beneficia anume de 
produsele solicitate. Tot la Culturile de Referința 
Liofilizate este dublata poziția Lot 21 si Lot 20 
Enterococcus Faecalis WDCM 00087, aveți nevoie 
de cantitate dubla sau cum de inteles? Va mulțumim

Expunerea succintă a răspunsului a fost produsa o eroare tehnica pentru LOT 20 - 00009 pentru | 
LOT 21 - 00087

Data transmiterii 8 iun 2022. 10:34)

Data solicitării clarificărilor 8 iun 2022. 16:19
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 27 Cultura de referința liofilizata Enterococcus faecalis 
WDCM 00009
întrebare: Buna ziua! Va rugam sa confirmați daca pentru lot
20 si 27 se solicita Enterococcus Faecalis WDCM 00009?

Expunerea succintă a răspunsului se solicita WDCM 00009 doar pentru LOT 20 ,pu LOT 27 nu 
se refera aceasta cerința ,va mulțumim pentru intelegere

Data transmiterii 9 iun 2022. 1 1:42

Data solicitării clarificărilor 8 iun 2022, 16:44
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

DOCUMENTAȚIA STANDARD
întrebare: Solicitam incarcarea documentației standard 
conform procedurii initiate pe platforma.Documentația 
standard incarcata este incorecta.

Expunerea succintă a răspunsului actualizările se vor efectua in cel mai scurt timp

Data transmiterii 9 iun 2022. 15:00

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022. 14:33
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Cultura de referința liofilizata Enterococcus faecalis 
întrebare: Buna ziua. Solicitam revizuirea denumirii loturilor 
cu Cultura de referința liofilizata Enterococcus faecalis. Se | 
repeta codul produsului. Solicitam toate modificările sa fie 
efectuate si in caietul de sarcini si in documentația standard, 
plasata pe platforma.

Expunerea succintă a răspunsului actualizările se vor efetua in cel mai scurt timp

Data transmiterii 9 iun 2022. 15:02

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022. 17:46
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Lotul 80 Pipete Pasteur sterile 
întrebare: Pipete de ce volum se solicita?

Expunerea succintă a răspunsului se solicita volum de 3 ml.
Data transmiterii 10 iun 2022. 10:33

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022. 17:52
Denumirea operatorului economie

_______________________________________________
~)



Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Buget
Întrebare: Revizuiti bugetul pentru consumabile.este foarte 
mic!

Expunerea succintă a răspunsului preturile au fost fixate conform facturilor ultimelor achiziții.

Data transmiterii 10 iun 2022, 10:34

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022. 08:55
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Lotul 4
întrebare: Solicitam divizarea pozițiilor din lotul 4 in loturi 
aparte cum ati făcut cu restul pozițiilor.Nu limitați 
participarea operatorilor economici.favorizind un singur 
participant!

Expunerea succintă a răspunsului 4. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va 
achiziționa tot impreuna de la același producător.Conform 
SM EN ISO 6579-1:2017 Conform SM EN ISO 6579-1:2017 
! Conform SM EN ISO 6579-1:2017 ! Conform SM EN ISO 
6579-1:2017 !

Data transmiterii 10 iun 2022. 10:39

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022, 10:42
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Cultura de referința liofilizata
întrebare: Confirmați va rog frumos posibiltatea de a depunte 
ia toate Culturi de referentă codurile conform explului: • 
WDCM 00012 Escherichia coli conincid cu ATCC™ 8739; 
BCRC 1 1634; CCM 4517; CF.CT 516; CIP 53.126; DSM 
1576; IMF.T II 121: LMG 8063; NBIMCC 3397: NBRC 
3972; NCDO 904; NC1MB 8545; NCTC 12923; sau • 
WDCM 00013 Escherichia coli ATCC™ 25922; BCRC 
11509; CCM 3954; CECT 434; CGMCC 1.2385; CICC 
10305; CIP 76.24; DSM 1 103; LMG 8223; NBIMCC 3702; 
NCIMB 12210; NCTC 12241:

Expunerea succintă a răspunsului ATCC 25922 ATCC 8739
Data transmiterii 10 iun 2022, 13:51

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022, 11:08
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Culturi de referința liofilizata
întrebare: Specificația solicitată: fiola cu microorganism 
liofilizat, cu puritatea &lt;0,1% total ufc/flola. recuperarea 
&gt; lOOOufc.datele indicate sunt insuflente pentru a putea 
propune forma corectă, de exemplu pot fi acceptate anse sau 
poate tl acceptat peleți liofilizați sau altă forma (discuri etc.), 
de cite anse sau peleți în fiola sau kit aveți nevoie? Puritatea 
0.1% tot este neclară, dacă aveți posibiltatea vă rog frumos să 
descriți mai detaliat parametrul dat. Poate mai correct o să fie 
de indicaț de exemplu conform standartului ISO 17025? La 
parametru lOOOufc poate fi acceptat forma garantată de 
producător cu mai multe de 900 bacterii viabili? Sau poate o 
să fie mai correct de indicaț diapazonul acceptabil? Mersi 
mult pentru înțalegere

Expunerea succintă a răspunsului 1. 1 fl să conțină 2 fiole de tip kwik stick cu cultura liofilizată.
2. Va fl accetabil forma prezentata de producător cu mai mult 
de 900 bacterii, culturile trebuie sa corespunda ISO 11133 
anexa F se fie insotite de certificat

Data transmiterii 10 iun 2022, 16:04

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022. 11:49
Denumirea operatorului economic



Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Răspuns (10 iun 2022. 10:39): 4. LOT de medii pentru 
determinarea Salmonella. Se va achiziționa tot impreuna de 
la același producător.Conform SM EN ISO 6579-1:2017 
Conform SM EN ISO 6579-1:2017 ! Conform SM EN ISO 
6579-1:2017 ! Conform SM EN ISO 6579-1:2017 !
întrebare: Cum putem sa ne convingem ca anume pentru 
aceste ISO produsele trebuie sa fie de la un anumit 
producator.Va rugam sa ne scrieți unde putem accesa aceasta 
informație.In caz contrar vom fi nevoiti sa contestam acest 
lot!

Expunerea succintă a răspunsului Cerințele cu privire la solicitarea ofertei de la același 
producător .parvin, si sunt necesare in scopul acurateței 
rezultatelor studiului. ISO-ul a fost specificat în conformitate 
cu standardele pe care se bazează studiile și rezultatele 
studiilor, totodată accesați platformele on line (estandard.md) 
unde sunt descrise aceste standarde .

Data transmiterii 10 iun 2022. 16:02

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022. 17:05
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Răspuns (10 iun 2022, 16:02): Cerințele cu privire la 
solicitarea ofertei de la același producător .parvin, si sunt 
necesare in scopul acurateței rezultatelor studiului. ISO-ul a 
fost specificat în conformitate cu standardele pe care se 
bazează studiile și rezultatele studiilor, totodată accesați 
platformele on line (estandard.md) unde sunt descrise aceste 
standarde .
întrebare: Sunt descrise standartele.dar nu escris sa fie de la 
același producator.Va rugam sa revizuit acest lot.

Expunerea succintă a răspunsului acuratețea rezultatelor depinde primordial de caracteristicile 
produselor. nu toti producătorii propun acuratețea necesara . 
achiziționarea acestora de la producători diferiți nu 
garanteaza validarea impecabila absoluta a cercetariii.

Data transmiterii 13 iun 2022. 12:17

Data solicitării clarificărilor 10 iun 2022. 17:07
Denumirea operatorului economic •
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Răspuns (9 iun 2022. 15:00): actualizările se vor efectua in 
cel mai scurt timp
întrebare: Nu afost făcută nici o actualizare la documente

Expunerea succintă a răspunsului revizuiti va rugam frumos actualizările .
Data transmiterii 13 iun 2022, 12:14

Data solicitării clarificărilor 13 iun 2022. 16:20
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Culturi de referința liofilizata
întrebare: Vă rog frumos să confirmați sau comentați la 
pozițiile unde nu este indicat nici un cod (lot 9. 16.17 și altele) 
o să fie acceptat orice cod? la discreția ofertantului?

Expunerea succintă a răspunsului In vederea evitării. favorizării. unui anumit agent economic. 
Se acceptă ori care propunere din partea ofertantului cu 
oricare cod de produs deoarece ISO 11133 nu prevede ca 
cerința obligatorie achiziționarea unui anumit produs cu cod 
de la un anumit producător.

Data transmiterii 14 iun 2022. 16:52

Data solicitării clarificărilor 13 iun 2022. 17:34
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Culturi de referenta
întrebare: Cod WDCM 00054 se dublează?
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Expunerea succintă a răspunsului Codul se dublează, din motivul că diferite poziții sunt 
destinate pentru două laboratoare diferite, din domeniul 
sănătatea animală.

Data transmiterii 14 iun 2022. 16:53)

Data solicitării clarificărilor 14 iun 2022. 13:20
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 49 Filtru de membrană
întrebare: Se va accepta Filtru de membrana MCE Sterile 
filtre de 0,45 micron cu diametrul de 50 mm , ambalate 
individual. Cutie (100 buc.) ?

Expunerea succintă a răspunsului Se va accepta Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile 
filtre de 0.45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate 
individual.Cutie (100 buc.). Conform caietului de sarcini.

Data transmiterii 14 iun 2022. 16:53

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.06.2022, ora 15:42 ), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. S.R.L. ECOCHIMIE 1002600052156 Iurcu Nicolae
3. S.R.L. BIOTECHLAB 1004600067330 Pîslaru Rodica
4. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
5. Sanmedico 1003602008154 GOREACII VITALIE
6. MEDICLIM AM 1003600131744 Ciupe Anda
7. S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 1002600012565 Rață Sergiu

______________________

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

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operatore 
conomic

1

Operator 
economic

2

Operator 
economic

Operator 
economic

4

Operator 
economic

5

Operator 
economic

6

Operator 
economic

7
Documentele ce constituie oferta

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

PREZENTA 
T

PREZENTA 
T

PREZENTA
T

PREZENTA
T

PREZENTA 
T

PREZENTAT PREZENTAT
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financiară T T T T T

DUAE PREZENTA
T

PREZENTA 
T

PREZENTA
T

PREZENTA 
T

PREZENTA
T

PREZENTAI' PREZENTAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTA
T

PREZENTA
T

PREZENTA 
T

PREZENTA
T

PREZENTA
T

PREZENTAT PREZENTAT

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

Document
1
Document
nl__________

(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:

* 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)
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Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul ofertei
(Iară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
LOT 1 Sanmedico 4 699 MDL +

Mic-Tan SRL 4 700 MDL + +

Lot 2 Mic-Tan SRL 6 155 MDL + +

Sanmedico 8 250 MDL + +

GBG-MLD SRL 8 875 MDL + +

Lot 3 Mic-Tan SRL 2 020 MDL 4- 4-

GBG-MLD SRL 2 190 MDL + +

Sanmedico 3 395 MDL + 4-

Lot 4 Sanmedico 90 635 MDL - +

Lot 5 Sanmedico 1 980 MDL 4- 4-

Lot 6 Sanmedico 1 050 MDL + +

+

Mic-Tan SRL 2 400 MDL
Lot 7 Sanmedico 1511.00 + +

MEDICLIM AM 1512.00 + +

SC'Imunotehnomed"
SRL

1549.08 + +

Lot 8 Sanmedico 1291.00 +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1292.85

MEDICLIM AM 1365.00
Lot 9 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 650.29 MDL + +

MEDICLIM AM 1 869 MDL + +

Lot 10 Sanmedico 1291.00 +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1292.85

MEDICLIM AM 1365.00
Lot 11 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 292.85 MDL +

+

+

MEDICLIM AM 1 365 MDL ,
Lot 12 Sanmedico 1 549 MDL +

+

+

-1-

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 549.08 MDL

MEDICLIM AM 1 575 MDL
Lot 13 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 549.08 MDL + +

MEDICLIM AM 1 764 MDL + +

Sanmedico 2 100 MDL 4- 4-

Lot 14

Lot 15 Sanmedico 1 549 MDL 4- +

7



SRL
MEDICLIM AM 1 701 MDL

Lot 16 SC'Imunotehnomed"
SRL

1 650,29 MDL +
+

+

MEDICLIM AM 1 785 MDL
Lot 17 S C" 1 m u no tehn o med" 

SRL
1 650,29 MDL + +

Lot 18 Sanmedico 1 549 MDL +
+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 549,08 MDL

MEDICLIM AM 1 785 MDL
Lot 19 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 423,50 MDL +

+
+

MEDICLIM AM 1 428 MDL
Lot 20 Sanmedico 1 549 MDL +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 549.08 MDL

MEDICLIM AM 1 848 MDL
Lot 21 Sanmedico 1 549 MDL +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 549,08 MDL

MEDICLIM AM 1 764 MDL
Lot 22 Sanmedico 1 423 MDL +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 423,50 MDL

MEDICLIM AM 1 680 MDL
Lot 23 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 650.29 MDL +

+

+

MEDICLIM AM 1 911 MDL
Lot 24 Sanmedico 1 650 MDL +

+
+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 650.29 MDL

MEDICLIM AM 1 995 MDL
Lot 25 SC'Imunotehnomed"

SRL
1 797.90 MDL +

+

+

MEDICLIM AM 2 100 MDL
Lot 26 Sanmedico 1 422 MDL +

+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 423.50 MDL,

MEDICLIM AM 2 163 MDL
Lot 27

Lot 28 SC'Imunotehnomed"
SRL

1 650.29 MDL +

+
+

MEDICLIM AM 2 037 MDL

Lot 29 Sanmedico 1 650 MDL +
+

+

+

SC'Imunotehnomed"
SRL

1 650.29 MDL

MEDICLIM AM 1 848 MDL
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Lot 30 SC'Imunotehnomed"
SRL

1549.08 +

+

+

MEDICLIM AM 1848.00
Lot 31 Mie-Tan SRL 1 300 MDL +

+

4-

Sanmedico 2 3 10 MDI.
Lot 32 Mie-Tan SRL 1 500 MDL +

+

+

Sanmedico 2 080 MDL
Lot 33 Sanmedico 20 000 MDL 4-

Lot 34 Mic-Tan SRL 1 690 MDL +

+

+

Sanmedico 2 550 MDL
Lot 35 Mic-Tan SRL 650 MDL +

4-

+

Sanmedico 2 090 MDL
Lot 36 Sanmedico 2 295 MDL 4-

+

+

Mic-Tan SRL 2 895 MDL
Lot 37 Sanmedico 35 287 MDL - +

Lot 38 Mic-Tan SRL 1 545 MDL 4-

+

+

+

Sanmedico 2 350 MDL
GBG-MLD SRL 2 510 MDL

Lot 39 Sanmedico 1 925 MDL + +

Lot 40 Sanmedico 1 650 MDL 4- +

Lot 41 Sanmedico 1 000 MDL + +

Lot 42 Sanmedico 3 261 MDL + +

Lot 43 Mic-Tan SRL 750 MDL +

4-

+

+

GBG-MLD SRL 772,50 MDL
Sanmedico 1 305 MDL

Lot 44 Sanmedico 4 055 MDL +

Lot 45

Lot 46

Lot 47

Lot 48 MEDICLIM AM 3 045 MDL + +

Lot 49 BIOTECHLAB 18 800 MDL 4-

+

+

Sanmedico 24 200 MDL -
Lot 50 MEDICLIM AM 3 864 MDL - 4-

Lot 51 Sanmedico 2 000 MDL + 4-

Lot 52 Sanmedico 1 600 MDL + 4-

' Lot 53 Sanmedico 1 500 MDL + +

Lot 54 Sanmedico 1 200 MDL + -

Lot 55 Sanmedico 8 000 MDL + +

Lot 56 Ecochimie 969.50 MDL + 4-

Mic-Tan SRL 999.48 MDL
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Lot 58 Sanmedico 6 380 MDL - +

Lot 59 Ecochimie 760 MDL + +

Sanmedico 944 MDL
Lot 60

Lot 61 Mic-Tan SRL 999.90 MDL +
+

+

Ecochimie 1 000 MDL
Lot 62 Sanmedico 950 MDL + +

Lot 63

Lot 64

Lot 65

Lot 66

Lot 67 GBG-MLD SRL 11 100 MDL + +

Lot 68 Sanmedico 3 750 MDL + +

Lot 69

Lot 70

Lot 71 Ecochimie 24 780 MDL - +

Lot 72 Ecochimie 640 MDL + +

Lot 73

Lot 74

Lot 75 Ecochimie 3 040 MDL +

Sanmedico 10 000 MDL
Lot 76 Ecochimie 2 440 MDL +

Sanmedico 8 000 MDL
Lot 77 Ecochimie 3 430 MDL +

Sanmedico 9 000 MDL
Lot 78 Ecochimie 2 349 MDL +

+
+

+

GBG-MLD SRL 2 350 MDL
Sanmedico 4 250 MDL

Lot 79 Ecochimie 530 MDL +
+
+

+

GBG-MLD SRL 650 MDL
Sanmedico 850 MDL

Lot 80 GBG-MLD SRL 4 400 MDL + +

Ecochimie 11 200 MDL
Sanmedico 11 250 MDL

Lot 81 Ecochimie 15 200 MDL - +

Sanmedico 18 500 MDL
i Lot 82 Ecochimie 226.56 MDL +

+
+

GBG-MLD SRL 240 MDL
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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 83 Ecochimie 226.56 MDL +
+

+

GBG-MLD SRL 240 MDL
Lot 84 Ecochimie 49.80 MDL + +

Lot 85 Ecochimie 4 900 MDL - +

Lot 86 Ecochimie 149,90 MDL +
+

+

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

Sanmcdico în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % : LOT 
4.33.37.44.58.75.76.77.78.81

MEDICLIM AM în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % : LOT 
50.

Ecochimie în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % : LOT 
71,75.76.77,81.85.

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
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13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv
TVA)

1. LOT de medii pentru 
determinarea Staphilococcus 
aureus. Se va achiziționa tot 
impreuna de la același 
producator.Conform SM SR 
EN ISO 6888-3:2013

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

4 699 MDL 4 699 MDL 5638,80

2. LOT de medii pentru 
determinarea Bacteriilor 
coliforme. Se va achiziționa 
tot impreuna de la același 
producator.Conform SM EN 
ISO 483 1:2010

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 155 MDL 6 155 MDL 7386,00

3. LOT de medii pentru 
determinarea E coli. Se va 
achiziționa tot impreuna de la 
același producator.Conform 
SM ISO 7251:2016

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 020 MDL 2 020 MDL 2424,00

Plasma de iepure liofilizata 
6\5ml (detecția coagulazei 
stafilococice)

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 980 MDL 1 980 MDL 2376,00

Stripuri cu reactiv pentru 
reacție oxidaza 
Compoziția: N.N.N.N.- 
tetrametil-fenilendiamina 
dihidroclorica-l.Og.

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 050 MDI. 1 050 MDL 1260,00

Cultura de referința liofilizata
Escherichia Coli
WDCM 00012

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

151 1.00 151 1.00 1813,20

Cultura de referința liofilizata
Escherichia Coli
WDCM 00013

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1291.00 1291.00 1549,20

Cultura de referința liofilizata
Stenotrophomonas 
maltophilia

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 650.29 MDL 1 650.29 MDL 1980,34

Cultura de referința liofilizata
Pseudomonas Aeruginosa
WDCM 00025

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1291.00 1291.00 1549,20

Cultura de referința liofilizata
Staphylococcus Aureus
WDCM 00034

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 292.85 MDL 1 292.85 MDL 1551,42

Cultura de referința liofilizata
Staph} lococcus Aureus
WDCM 00032

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 549 MDL 1 549 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Salmonella . Enteritidis
WDCM 00030

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 549.08 MDL 1 549.08 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Salmonella Tvphimurium
WDCM 0003 1

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 549 MDL 1 549 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Clostridium septicum

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 650.29 MDL 1 650.29 MDL 1980,34
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Cultura de referința liofilizata
Clostridium oedematiens

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 650.29 MDL 1 650.29 MDL 1980,34

Cultura de referința liofilizata
Proteus mirabilis
WDCM 00023

Sanmedico Conform 
anunțului de j 
participare

1 549 MDL 1 549 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Citrobacter freundii
WDCM 00006

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 423.50 MDL 1 423.50 MDL 1708,20

Cultura de referința liofilizata
Enterococcus Faecalis
WDCM 00009

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 549 MDL 1 549 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Enterococcus Faecalis
WDCM 00087

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 549 MDL 1 549 MDL 1858,80

Cultura de referința liofilizata
Bacillus Subtilis (spizizenii)

WDCM 00003

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 423 MDL 1 423 MDL 1707,60

Cultura de referința liofilizata
Klebsiella pneumoniae
WDCM 00206

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 650.29 MDL 1 650.29 MDL 1980,34

Cultura de referința liofilizata
Candida Albicans
WDCM 00054

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 650 MDL. 1 650 MDL. 1980,34

Cultura de referința liofilizata
Mycobacterium tuberculosis
H37Ra

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 797.90 MDL 1 797.90 MDL 2157,48

Cultura de referința liofilizata 
Enterobacter aerogenes

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 422 MDL 1 422 MDL 1706,40

Cultura de referința liofilizata
Mucor racemosus
WDCM 00181

SC"lmunotehnomed"SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 650.29
MDL

1 650.29
MDL

1980,34

Cultura de referința liofilizata
Candida albicans WDCM
00054

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 650 MDL 1 650 MDL 1980,34

Cultura de referința liofilizata
Pasteurella multocida

SC'Imunotehnomed" SRL Conform 
anunțului de 
participare

1549.08 1549.08 1858,89

Pseudomonas Cetrimide Agar 
(IJSP. EP)

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 300 MDL 1 300 MDL 1560,00

Cetrimide Agar Base(vv 1.3% 
Agar)

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 500 MDL 1 500 MD1. 1800,00

j King s Medium В Base 
w/1.5% Agar

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 690 MDL 1 690 MDL 2028,00

Nessler s Reagent Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

650 MDL 650 MDL 780,00

Acetamide BrothfTwin Pack) Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

2 295 MDL 2 295 MDL 2754,00

Pseudomonas AgarfFor
Fluorescein)

Mie-Tan SRL. Conform 
anunțului de 
participare

1 545 MDL 1 545 MDL 1854,00

PLET Agar (Polymyxin В - 
Lysozyme - EDTA - Thallous 
acetate Agar)

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 925 MDL 1 925 MDL 2310,00

Anthracis-Selective-
Supplement (72659)

Sanmedico Con form 
anunțului de 
participare

1 650 MDL 1 650 MDL 1980,34

Capsule Stains Kit Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 000 MDL 1 000 MDL 1200,00

i Cooked M Medium (R.C.
Medium)

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

3 261 MDL 3 261 MDL 3913,20
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Brucella Agar Base Mic-Tan SRL i Conform 
anunțului de 
participare

750 MDL 750 MDL 900,00

Filtru de membrană BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

18 800MDL 18 800MDL 22560,00

Indicator chimic pentru 
controlul sterilizării cu abur la 
121° C / 15 min

Sanmedico Con form 
anunțului de 
participare

2 000 MDL 2 000 MDL 2400,00

Indicator chimic pentru 
controlul sterilizării cu abur la 
121° C / 20 min

Sau medico Conform 
anunțului de 
participare

1 600 MDL 1 600 MDL 1920,00

Indicator chimic pentru 
controlul sterilizării cu abur la 
132° C /' 20 min

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 500 MDL 1 500 MDL 1800,00

Indicator chimic pentru 
controlul sterilizării cu aer la 
180° C / 60 min

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

1 200 MDL 1 200 MDL 1440,00

Indicator biologic pentru 
controlul sterilizării 
autoclavului (stripuri cu spori 
Bacillus stearothermophillus

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

8 000 MDL 8 000 MDL 9600,00

BuferpH l0.00±0.01 Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

969.50MDL 969.50MDI. 1163,4

Starch, soluble Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

760 MDL 760 MDL 912,00

Dietil eter Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

999.90 MDL 999.90MDL 1199,88

Tampon fosfat salin (TFS) Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

950 MDL 950 MDL 1140,00

Microtuburi pentru PCR de
0.2 mkl

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

II IO0MDL II I00MDL 13320,00

Iron Sulphate Supplement
(FD237)

Sanmedico Conform 
anunțului de 
participare

3 750 MDL 3 750 MDL 4500,00

Saci p/u deșeuri autoclav abile
10 L. rezistent 1.34° C

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

640 MDL 640 MDL 768,00

Anse sterile din polisterol de 1 
pl
1 pacet 5-100 anse

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 349 MDL 2 349 MDL 2818,80

Anse sterile din polisterol de
10 p!
1 pacet 5-10 anse

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

530 MDL 530 MDL 636,00

Pipete pasrer steril GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

4 400 MDL 4 400 MDL 5280,00

Vîrfuri pentru dozatoare tip
DAC pette

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

226.56MDL 226.56MDL 271,87

Vîrfuri pentru dozatoare tip
DAC pette

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 2 6.56 MDL 226.56MDL 271,87

Seringi 2 ml Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

49.80 MDL 49.80 MDL 59,76

Pensetă plată Ecochimie Con form 
anunțului de 
participare

I49.90MDL 149.90.MDL 179,88
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. Iii

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

tatiana.trilitatiana.trili@imunotehnomed.md , 
sanmedicosanmedico@yandex.ru, 
officeoffice@gbg.md, 
mic-tanmic-tan@mail.ru. 
infoinfo@ecochimie.md,
dorin, nojacdorin.nojac@mediclim.md ,
biotech labbiotech lab@mail.ru

28 iunie 2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile ari. 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 TITLULUI IV Capitolul 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/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului- 

cadru
fără TVA inclusiv

TVA

Mic-Tan SRL autohton Nr.95 05.07.22 331OOOOO-I 16609.90 19931.88 30.12.22
ECOCHIMIE autohton Nr.0507 05.07.22 33100000-1 5901.32 7081.78 30.12.22
BIOTECHLAB autohton Nr.29/COP 05.07.22 33IOOOOO-I 18800.00 22560.00 30.12.22
GBG-MLD SRL Autohton Nr.834/07/

22

05.07.22

33100000-1 15500.00 18600.00 30.12.22
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Sanmedico autohton

Nr.210576
67/2022 05.07.22

33100000-1
54 843.00 61860.00

30.12.22

SC'IMUNOTE 
HNOMED"SRL

autohton Nr.38 22

1TM
05.07.22

33IOOOOO-I
15863.84 17132.00 30.12.22

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica data se completează doar in 
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 □

('ostul cel mai scăzut □ ■
Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost o

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 con firmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere con form prevederilor legale în vigoare.

ConducătXțXI grupului de lucru pentru achiziții:

'(Nume, Prenume)
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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. 5828 din 02.08.2022  
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 oficial  achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

                                                       Donici Sergiu 
  tel.022-257-681  

serghei.donici@cnas.gov.md                                                              
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
    V □ Cererea ofertelor de prețuri 
         □ Licitație deschisă 
         □ Achiziție de Mică Valoare: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □ V 
Servicii □   
Lucrări □ 

Obiectul achiziției Licență software -Trellix (McAfee) Datacenter 
Security Suite for Database”- pentru 12 luni 

Cod CPV 48000000 - 1 
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-1657715684790-EV-
1657716302455 
https://e-licitatie.md/achizitii/37812/licenta-
software-trellix-mcafee-datacenter-security-suite-
for-database 
Data publicării: 13/07/2022 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)                                            390 000,00 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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 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 (21-07-2022 10:00) au depus oferta ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L. 1010600010328 

Balint Dumitru 
Răzvan 

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

prezentate de către operatorii economici: 

№ Denumirea I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L 

 Documente obligatorii la depunerea ofertei 

1 
Prezentarea Cererii de participare 
conform Anexei nr.1. 

+ 

2 
Prezentarea Declaraţiei privind 
valabilitatea ofertei conform Anexei 
nr. 2. 

+ 

3 Prezentarea Specificații de preț 
conform Anexei nr. 3. 

+ 

4 Prezentarea Specificații tehnice 
conform Anexei nr. 4. + 

5 
Prezentarea Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European completat 

+ 
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 Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 

6 
Certificat privind lipsa restanțelor la 
bugetul public național (valabil la 
data deschiderii ofertelor) 

+ 
Valabil pînă la 28.07.2022 

7 

Documente ce atestă capacitatea de 
exercitare a activităţii profesionale – 
certificatului de origine și de 
atestare a calității 

+ 

Suma fără TVA lei MDL 390 000,00 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

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: Nu sunt 

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) 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 
(pachete) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Licență software 
-Trellix 
(McAfee) 
Datacenter 
Security Suite 
for Database”- 
pentru 12 luni 

I.C.S. Reliable 
Solutions Distributor 

S.R.L. 
390 000,00 2 + + 
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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  

 
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 

Cantitat
ea 

(bucăți) 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Suma 
totală 
(fără 
TVA) 

Suma 
totală 

(inclusiv 
TVA) 

Extindere Suportului Trellix 
(McAfee) Datacenter 
Security Suite for Database, 
pentru 12 luni 

I.C.S. Reliable 
Solutions 

Distributor S.R.L. 
2 195 000,00 390 000,00 468 000,00 

 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L 25.07.2022 Scrisoare oficială nr. 5457 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 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova) 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

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 

I.C.S. Reliable 
Solutions Distributor 

S.R.L 
Cu capital 
autohton 

Nr.1197 -
08/22 din 
02.08.2022 

48000000 - 1 390 000,00 468 000,00 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. 
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind  
achiziționarea climatizatoarelor 

 
Nr. 137/22 din 02.08.2022          

     
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 Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Climatizatoare 
Cod CPV 42512000-8 
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-1655981067002 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655981067002?tab=contract-
notice  
Data publicării: 23.06.2022 

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/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: - 
Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 27 500,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
 

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-1655981067002
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655981067002?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655981067002?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655981067002?tab=contract-notice
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.achizitii.md/
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Data solicitării clarificărilor 23 iunie 2022, 17:50 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Care este lungimea traselui necesar de montare? vor fi 
2 trasee sau unul (fiindca demontam 1)? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. La oficiul CM Telenești lungimea traseului 
constitue 6 m, iar la edifiul din mun. Chișinău - 10 m. 
Vor fi 2 trasee. 

Data transmiterii 24 iunie 2022, 13:30 
  
Data solicitării clarificărilor 27 iunie, 17:28 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua Cite climatizatoare va fi nevoie de a fi 
demontate la Telenesti si la Chisinau? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Va fi o demontare doar la Telenești. 
Data transmiterii 28 iunie, 08:46 
  
Data solicitării clarificărilor 27 iunie, 18:25 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

La ce etaje vor fi montate climatizatoarele? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. La Telenești montarea va fi la etajul 1. La 
Chișinău - blocul interior la etajul 3, iar blocul 
exterior - pe acoperiș supra etajului 4. 

Data transmiterii 28 iunie, 08:47 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
 
5. Până la termenul-limită, 01.07.2022, ora 11:00, cu finalizarea licitației electronice la 
data de 04.07.2022, ora 15:09, au fost depuse 2 (două) oferte/candidaturi, după cum 
urmează: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Climatsistem” SRL 1003600002217 - 

2 „Megavent-Clima” SRL 1008602004623 - 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumirea documentului 
 

Denumirea operatorului economic 

„Climatsistem” SRL „Megavent-Clima” 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și prezentat În aşteptare 
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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 va fi 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 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 
90 de zile - declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 
copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

Garanţie - minim 24 luni din data montării - 
declarație pe propria răspundere privind termenul 
de garanţie a climatizatoarelor de minim 24 luni, 
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 

*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - copia extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat 
 
 

*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 

prezentat 
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electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

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)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificațiile 
tehnice 

Climatizatoare (lot cu poziţii) 

1.1 Climatizatoare 
„Climatsistem” 

SRL  
22 500,00 

2 bucăţi / 
serviciu 

+ + 
1.2 Servicii de 
demontare/montare 
climatizatoarelor 
vechi/noi 

„Megavent-
Clima” SRL 25 850,00 În aşteptare 

 
* 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). 
  
Licitaţia 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 au fost. 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 
 

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:  _______________________________               
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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: 
 

Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui economic 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 
(fără 
TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Climatizatoare (lot cu poziţii) 

1 

1.1 Climatizatoare 

„Climatsistem” 
SRL 

2  
bucăţi  8 750,00 

22 500,00 27 000,00 1.2 Servicii de 
demontare/montare 
climatizatoarelor 
vechi/noi 

serviciu 5 000,00 

 
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  

„Climatsistem” SRL 
15.07.2022 SIA RSAP 

Poşta electronică „Megavent-Clima” SRL 

 
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 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

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

 
 

17.  Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumire
a 

operatoru 
lui  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Climat 
sistem” 

SRL 
- Nr. 

894 02.08.2022 42512
000-8 

 
22 500,00 

 
27 000,00 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 























DIARE DE SEAMA

de atribuire il contractului de achizi[iipublice

l{r. 08 din22.07.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

.M. ,,PIATA CENTRAL
mun.Chisindu
r0036000s6726
mun. Chi$indu, str.M.Varlaam 63
022277 599
022277 924

iatacentrala.md
Voinovan Viorica

Denumirea autoritifii co"t.uctante

Numir de telefon
Numir de fax

Adresa de iriternet
Persoana de contact

2, Date cu privire la procedura de atribuLire:

{ipul procedurii de atribuir. upfi"ut" Cererea ofertelor de pre{

-

Lucrdri

Procedlrrn de qnhizi+i o nono+n*I7).luul/u uuz/
r rpur oDtecrulur contractului de aclhizifie/
acordului-cadru
Obiectul achizifiei Lucran cle amenaJare a terenului cu,organizarea unor

parcdri auto publice, mun.Chipindu, str.Armeneerscd
(inclusiv materiale)

Cod CPV 4) I UUUUU-8
Expunerea motivului/te-ei"fui p,.ivirrd
ale.gerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica dicodrul
portalului guvernamental
www.mlender.gov.md\

Ir: apos bJwdPtMQ-tQ55g g7z
Link-ul:
https ://achizitii.md I ro I publicl tend,er I 21 0599 4g I
Data public Ftrii: 23.06.2ffi )

Platforma de achizifii publice utilizatl achrzrtrr.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoritifii contractante

Da
Link-ul c[tre planul de achizilii publiice prUticut -

h t tp s : //www. c h i s i nau. m d/ cl o c. p hp ? I =. r o & i dc : 4 9 3 cft. i
d : 3 8 2 9 9 & t :/ Infor mat i i/t,ic it ati i- s i -
ac hiz i t i i/ Li c i t at i i- s i - ac hi z i t i i -c ur e nt e/ p LAN U L_de _

a c h i z i t i i - p e nt r u - a nu I - 2 0 2 )l - a I - I M - p i,a tu - C e n t r a I a -
ac tual iz at -l a- I 9 -mqi- 2 0 2 2l

A,nun{ de intenfie publicat in BAp (dupii caz) Data: -

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

Sursa de finanfare Alte surse: buget propriu
Valoarea estirmatd, (e i, fdra TVA) 400 000,00



3. Clarificdri privind documentalia de atribuire:

(se va completo in cazur fn care aufost soricitate crarificdri)

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modi,ficdri)

5. Pdnd la termenul-limitd (data 14.06.2022. ora l5:09), au depus oferta 2 ofertanti:

D ata solicitlrii 
"tu.in"X.il,ol.D.nu- i."u op".ato.ului..onomic

E:rpunerea succinti a soli.itl.ii de
cl:arificare

Expunerea succint5 a rE
Data transmiterii

&Zg,ng!,t t m odifi cI rilo r
Publicate in BAp/alte rni;fou.elo. A.
inf,ormare (dupd caz)
Ter:men-limitr de dffi... u
ofertefor preluneit (duod caz)

Denumirea operatorului econo-ic Asociafii/
administratorii''BAUHOF GROUP''S.RJ-

r 0 l 9600006285 Sergiu MINCILIN,A/Ion
BARBARASA

"TRANS INVEST GROUP-; SRJ- 1017600052299 Ion POPA

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de
cdtre operatorii economici:

calificare ;i aferente DUAE prezentate de

Denumire document
Denumirea o atorului economic

''BAUHOF GROUP'S.R.L. ''TRANS INVEST GROUP'' SJTJ-
Documentele ce 

"onrtitui. of..tu
va c,onsmna prin: prezental. neprezentat, nu cores

Garanfia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consmna prin: at, neprezentat, nu

Dovada inregistririi

Certitficat de atribuire a
contului bancar

Declaraf ia privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Declaragie privind experienli



Declarafie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate
Lista subcontractantilor 

$l
partea din contrcat care sunt

ite de acestia
Declaralie privind dotArile
specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru
indepl inirea corespunzitoare
a contractului
Devizele de cheltuieli F3,Sj

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinl.le dindocumentalia de atribuire Si se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn <:azulcdnd documentul afost prezentar, dar nu corespun-decerinlelor de calificare))

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deiatificare" Si "Corespunderea cu speciJicarliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" in cazul corespunderii Si prin ,,_,, in cozul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritSli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofr:rtei cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut) s-a
solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cI rii

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Pre{ul
ofertei
(frra

TVA)X

Cantitate qi
unitate de
misuri

CorespundeieC
cu cerinfele de

calificare

Cbrilspunderea
cu specificafiile

tlehnice
Lucrdri de
reparalie a
acoperigului
pavilionului
"Fructe"
(inclusiv
materiale) din
Piata Centrald,
str. M.
Varlaam, 63,
mun.Chisindu

,BAUHOF

GROUP'S.R.L. 395 427,69 lbuc T +

,TRANS INVEST
GROUP'S.R.L. 444 903,30

lbuc

Ouru,,
solicitirii

Operatorul economic lnformafia solicitati Rezumatul rlspunsuhui
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atribuite aceluiaqi

loturi:

ofertant: [lndicali/

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 r
Cel mai bun raport calitate_cosi r
(in cazul in care ln cadrul procedurii de qtrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de otiibuire apricate si denumirea roturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(:;':f"#';:iitr:l':#;:';::::,,aufost atribuite tn baza criteriitor; cet mai bun raport catitate-prel

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in ufina examindri. evaludrii
decis:

qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s_a

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul-calculat
Denumirea rului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

lui economic n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Uantitate qi
, unitate de

mIsur5

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(frr5 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TV.z\)LucrEri de

reparafie a
acoperiqului
pavilionului
"Fructe"
(inclusiv
materiale) din
piala Centrald,,
str. M.

''BAUHOF
GROUP" S.R.L. lbuc 395 427,69 395 427,69 474 51,3,23



Varlaam, 63,
mun.Chisinlu

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

l5.lnformarea ilor

(InJbrmareq operotorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deci.ziile grurpului delygru pentru achizilii se realizeaza in ionfoimitite cu preveclerile art. 3l af Legii nr. ] 3I dtn 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

X- 6 zile in cazul transmiterii comunic:irii
rin mijloace electronice $i/sau fax c

n I I zile in cazul netransmiterii comunicarii
in mijloace electronice qi/sau fax n

---_l

! 11 zile in cazul transmiterii comirnicarli pnn
mijloace electronice si/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii ciffiicarii
rin miiloace electronice si/sau fax I

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I di'n 3 iulie
201:i privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se efectueazd in conforntitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republi,cii M,oldova).

1 6. Contractul de achiziliel acordul-cadru inctreiat:

rllor economrcr desDre deciziile pnrnnlrri de I

nengqUge lperatorului economic Data transmiterii Modalitatea cle transmitere
e-ntaiI

BAUHOF GROUP" S.R.I 14.07.2022
.[ I(AI\ S 11\ V IlS I GRU U P" S.R.L 14.07.2022 e-ntail

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice
n cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare decAt pragurile
p.revdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I ctin
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

lDenumirea
operatorului

economtc

Intieprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

NumErul

9i data
contractului/ acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractu lui/acordului-
cadru

fird
TVA

incluiiv

l"
"BAUHOF

GROUP" S.R.L. 4llcoP 20.07.2022

oo
I

\r

t--
t--
N$

c\
I
s
tr-
w

Pin[ la indeplinirea
tuturor drepturilor Ei

otrliga{iunilor
c0ntractuale

17' Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar im
cazulin care la procedura de achizilie publica au fost aplicate criterii de durabilitaie ;i s-a jncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):



f.iif,ii "tlicate 
criterii pentru achizifii publice durabite (achizifii

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii de
durabilitate (tei MD): (indicali suma cu TVAI

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

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

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aEtepture pentru incheiereu
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute cti a'rt. SZ ittn, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum;i cd in ca1,ul depunerii contesiayiilor"Eilsau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solutrionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prer,

corectit udinea deffiS urdrii procedurii
tn vigoare.

(Semndtura)

L.$.

Conducitorul gr

l\s{*-o-"
ului de lucru pen

Gr--A 4 Q

(Nume, Prenume)













modeИip

DARE DE SЕАМД

de anulare а procedurii de atribuire

Nr.20 din 01.08.2022

,/ I)ate сч privire la ачtоritаtеа сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritf,tii сопtrасfа пБ IMSP Institutul dg Cardiologie
Mun. Chisinau

rDNU 1003600150613
Аоrеýа Testemitanu 29l1
I\umar ое teleton 022 72-72-|I
Numir de fax 022 7з-з6-00
E-mail oficial icachizitii@ gmail.com
Adresa de internet пшр:i / lcarolglogle.md/
rеrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Stoicev Tatiana 022 256-|25,
icachizitii@gmail.com

./ I)ate cu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

urii de atribuire aplicate

Tipul оЬiесtчlчi сопtrасtчlчГТе асhИtЪ/
асоrdului-саdru
Obiectul achizi{iei servicii de mепtепап{ё а sistemuБl иьrrпчgоп.л

Automatizat Asiatenф Medicalё Spitaliceascё
(SIA AMS) al IMSP Institutul de Cardiblogie, mun
Chisinёu str. TestemiИnu 29 / l (Renetat2)

Ехрuпеrеа mоtiччIui/tеmеiuБГ-lriчiпО
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

Рrосеdчrа de atribuire 1s" ui indЙiiiod*l
portalului guчеrпаmепtаl
шryуу]ццл!ф!-sау-цd)

Nr: ocds-b3wdp1-1,aP_l6JвTБ4ЙSaO.,EV-
1658149901609
Link-ul:https httрs://е-lБitаtъrпd/сопrасЬ

Data publicdrii: 18/07/2022 16:ПPlatforma de achizitii publice utilizatй

Рrосеdчrа а fost inclusi iп planul de
achizi{ii publice а autoritйtii contractante content/upl oads/ 2022 / 07lplanul-acfu alizat-iulie-

2022.pdt

.Link-ul сёtrе planul 0е асЬi"iДlluЬПБ рuьпсаt:
http ://icardiologie. md/wp

Апчп{ de inten{ie publicat iпБN 1aupa 
"аr1 Link-ul:

Tehnici ýi instrument" sресifiсБ dБ at.ibuire

Localitate



sursa de finantare
Vаlоаrеа estimati /el,

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumiгеа ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitirii tlЪ

Ехрuпеrеа succintй а
Data transmiterii

{ Сlаrifiсlri privind documenta{ia de аtriьчirе:
(se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

,/ Modificйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa tп cazul tп care aufost operate modificdri)

r' Рiпй la tеrmепul-Iimiti (data data27.07.2022 оrа 15:00 ), au depus оfеrtа 1 ofertan{i:

r' Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе qi aferente DUдЕ ргеzепtаtе deсйtrе ореrаtоrii economici:

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de [Iпdica|i sursa utilizatd si data рiЬllсйrЦ
Termen-limitй de dерчпеrе qi d"s"hide"e u
ofertelor prelungit (dupd caz)

Pпdica|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Doa r lYl0lo
1 002600033 1 73

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele се constituie оfеrй

Documente de саlifiсаrе

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate cu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si sе va 
"опs"mпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriпyeior de саlфсаrф) -г

2



,/ Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu сеriп[еlе solicitate:

Denumirea
operatorului

economic

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se ча iпdiса pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сч сеriп|еlе dеЪаltlсаiе" si "Corespuпderea сч specifica|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпарriп: ,,l" tп cazul corespuпierii si рriп ,,-" iricazltl пecorespuпderii)

,/ Репtru еluсidаrеа_uп_ог песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei счсеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlчlчi anormal de scýzut) s-а solicitat:

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
ореrаtоrulчi economic

,/ Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

pentru fiесаrе lot п
репtru mаi multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind numёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

./ Criteriul de atribuire aplicat:

,/ Рrе$ul cel mai scйzut п
costulcel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iП cazul iП care iП cadrul Proceclurii de atribuire suпl aplicate mаi multe criterii de atribuire, seiпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа bturilor аJёrепtе)

{ Informatia privind fасtогii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоmБ Motivul rеsрiп gerii/descalifi cirii

{ Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй



Denumirea operatorului economicl
Denumire factorul l
Denumire factorul n

Denumirea lui economic n
Denumire factorul 1

Motivul rеечаluirii оfеrtеlоr
моdifiсйrilе operate

,/ Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetaQ

r' in urmа examinýri, еvаluirii qi соmрагйrii оfеrtеlог depuse in саdrчl рrосеdчrii de аtriьчirе s-adecis:

Atribuirea contractului de achizi{ie publicй/acordululcadru:

Anularea procedurii de achizi{ie publicё:

in temeiul art,7l alin. 1.1it. d) а legii 131/15 depdseste са 30% чаlоаrеа еstimаtd а achizi|iei,calcalatd сопfоrm prezentei legL

,/ Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсгч pentru achizi{ii:

у , Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului delllyy l"""u,achizi|ii se realizeazd tп iопfйmrtitе 
"u 

pruuuibrih art, З1 al Legii пr. ]з] diп з iulie20l5 priviпd achiziyiile publice)

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Рrе{ul unitar
(fПrП ТVА)

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S&T Mold 01.08.2022 e-mail,

este mai miсё decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3lulie 2015

n cazul ?n care valoarea estimatё а йпйсtuьi

ind achizi{iile publice

П б zile in cazul trапsmitеriЙЙЙiсаrii prin
miiloace electronice ;i/sau fax п
П 11zile incazubeiffi

in miiloace electronice qi/sau fax пn cazul in саrе valoarea estimatei сййББ
este egalё sau mai mаrе dec0t pragurile
prevйzute laart.2 alin. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publi

П ll zilе й
miiloace electronice g7sau fах п
П lбzilе iп

n miiloace electronice qi/sau fax п

4



(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr рrечdzutе de Legea пr. I з ] diп з iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termenelor de a$epиre, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului)-аl CoduluiCtuit al Republiiii Moldova).

/ contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

,/ Informa{ia ргiviпd achizi{ii publice durabile (achizi{ii veгzi) (rчЬriса datй se completeazi dоаr in
cazul in саrе la рrосеdurа de achizifie publicй au fost aplicate criterii de dчгаЬiliЙtе qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lоt/IЪtчri репtrч .u"u uu fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп prezeпta rlare cl? sеаtпd, grupul de luсrч declord сd tеrrпепul cle aqteptare репtrч |пcheiereacoпtractului/coпtractelor iylbyte afost respectat (ехсерftпd cazurile prevdzute d; й. з2 аliп. (З) al Legii пr.131 diП 3 iulie 2015.PriviПd achizi|iile publice'1, jrесаm qi сd tп cazul dерuпеrii contesta|iilot qi/saurecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorixare,iceastea aufost ехаmiпаtе si sоtuУiопitе.

Рriп prezeпta clare de sеаmd, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопJirmd corectitudiпea clesfdsurdrii procedutiide achizi|ie, fapt pentru care poarld rdsрuпdеrе сопfоrm prevede,-rilor legale tп vigoare. *_

Conducitorul grupului de lчсru репtrчласhizi{ii:

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocierel
Cu capital

striin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа
сопtrасtчlui

теrmеп de valabilitate
al

сопtrасtului/асоrd ul чi-
саdru

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

vаlоаrеа de achizifie cu ТvА din сопtrасt/ contracte а
lоtului/lоturilоr pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al'o'uruil
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de tlurabilitate:

(iпdica|i suma cu ТVД)

Pretul cel mai scazut Е
cosful cel mai scazut tr
Cel mai bun rароrt calitate-pret в
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

щъ

ж#

Iаrа
тчА

inclusiy
тчА



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice tr
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire tr ::

Nr. I 8/22 din 03,08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoiitlfii contractante
I.P.Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"

Localitate
Mun.Chisinau or.Singera

IDNO
1013620006344

Adresa 2091, MOLDOVA, mun.Chiqindu, or.S?ngera, str.31
August 35/1

Numlr de telefon 022.4t .40 .40,0696645 8 1

Numir de fax
E-mail ofi*ial solomaha00(Email.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Rusu Cristina

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi nLicitalie deschisd
nAltele: findica{i/

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: 21 059880, ocds-b3wdp1-MD-1657625563'153
Tipu,l obi*ctului contractului de aehwifi,el
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrlri n

Obiectul achizi{iei
Lucrari de reparatie a blocului sanitar in cadrul LT Ale
xandru cel Bun, din or. Singera, mun. Chisinau

Cod CPV 45232460-4
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

COP

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

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6576255631 53

Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 6576255631 53

Data public drii: 12.07 .2022
Platforma de achizitii publice utilizatl n achizitii.md; u e-licitatie.md; n yptender.md
Anunt 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
nLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de fman{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: [Buget Locall

1



Valoarea estimati TV, 125 573.15

3. ClarificIri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modific5ri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

5. PinI la termenul-limiti (data 26.07.2022, ora 12:00), au depus oferta 3 ofertan(i:

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

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Bxpunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[IndicaSi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL NICANAS 1 003600036838
) General One SRL 1 01 6600022037
J. SRL SONDICOM 1 004600025859

Denumire document
Denumirea operatorului economic
SRL

NICANA
S

Gener
al One

SRL

SRL
SONDI
coM

(s"
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiard prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezerltat prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat prezentat

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

Dcclarafie privind valabilitatea
ofertci

prezelital prezentat prszentat

Certificat de efectuare
sistematictr a pllfii inrpozitelor,
contribuf iilor eliberat dc
lnspectoratul Fiscal

prezentat prezentat prezentat

2



Demonstrarea experien{ei
operatorului economic in
domeniul de activitate aferent
obiectului contractului ce

urmeazfl a fi atribuit

prezentat prezental prezenlat

Recomandtrri pentru contractele
prezentate pentru dem0nstrarea
experientei similare

prezentat prezentat prezentat

LucrXrilc executate in ultimul an
de activitate

prezentat prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la
infrastructura/rnij Ioacele indicate
de autot'itatea contractant[, pe
carc aceasta Ie consideril
ncccsArc pentru indcplinirea
contractului cc urmeaztr a fi
atribuit

prezentat prezentat prezentat

Dcrnonstrarea accesului la
pcrsonalul necesar pentru
indeplinirea corcspunzltoare a
obicctului contractului cc
urmcazl a fi atribuit (pcrsonalul
de specialitate care va avea un rol
esenfial in indeplinirea accstuia)

prezentat prezenlat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-
profcsionalI a dirigintelui dc
sa ntier

prezentat prezentat prezentat

Manualul Calitltii prezentat ptezentat prezentat
Lista subcontrflctan(ilor $i
partea/ptrrfile din contract care
sunt indeptinite de ctrtre acestia

prezentat prezentat prezentat

Informatie privind asocierca prezentat prezentat prezentat
Aviz pentru participare la
licita(iile publicr de lucrtrr.i din
domeniul construcfiilor $i
instalatii Ior

prezentat prczentat prezentat

Pcrioada dc garanfic a lucrarilor prezentat prezenlat prezentat
Declara{ia privind confi rmarea
identittrfii benefi ciarilor efectivi gi

neincadrarea acestora in situa[ia
condamntrrii pentru participarea
la activittrfi ale unei organizafii
sau gmptrri crinrinale, pentru
corupfie, fraudtr qi/sau sptrlare de
bani

prezentat prezental prezentat

Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice emis dc
Asentia Scrvicii Publice

prezentat prezentat prezentat

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fErd TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mflsuri

Corespunder
ea cu

cerinlele de
calificare

Corespundere
acu

specifica{iile
tehnice

Lot

Lucrari de
reparatie a

blocurilor sanitare
in cadrul LT
Alexandru cel
Bun, din or.
Singera, mun.
Chisinau

SRL NICANAS 108 130,28 ll caiet de

sarcin i

+ +

GeneralOne SRL tt3 433,27 l/ caiet de
sarcini

+ +



SRL SONDICOM 120 177,10 1l caiet de

sarcin i

+ +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se vo indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specirtcafiile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numErul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost r

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

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

(Se va completa pentru loturile care aufost qtribuite tn bqza criteriilor: cel mai bun rapnrt calitate-pre{
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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 I Ponderea

Denumire f,actorul n Ponderea

4

13. Reevaluarea ofertelor:



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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeitrl art.71 alin. lit

Argumentare:

15. 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 tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr, 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici decdt pragurile prev6zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5

privind achiziliile publ ice

,/ n 6 zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
qi/sau fax n

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

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

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

(Selectayi termenul de asteptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I31 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).

17 . C ontr actul de achtzi[ie I acordul-cad ru in ch eiat :

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fnr[ TVA)

Preful total
(flr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de reparatie a
blocului sanitar in cadrul LT
Alexandru cel Bun, din or.
Sinsera" mun. Chisinau

SRL
NICANAS

ll caiet de
sarcini

108 130,28 108 130,28 129756.34

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

SRL NICANAS 27.07.2022 stepman@rambler.ru
General One SRL 27.07.2022 general one@mail.ru
SRL SONDICOM 27.07.2022 sondicom@mail.ru



Prin prerynta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de oqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru acltizilii con/irmii corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

& -JUa;rra-
mffi.vtili:#\
6-q'jge''r:{A
qti Nffiffi i53

R#i:,ffi.*t{l\ii::l';iV

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadrufIrI TVA inclusiv TVA

SRL
NICANAS

18122 03.08.20
22

45232460-4
108 130,28 129756.34

31.12.2022
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.3 din 02.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic «D.Cantemir» 
Localitate mun. Cahul 
IDNO 1012620010069 
Adresa str. Ion Luca Caragiale 33 
Număr de telefon 068549144 
Număr de fax  
E-mail oficial  ana.girnet.66@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Gîrneț Ana 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri   
 

Obiectul achiziției Produse alimentare la Liceul Teoretic 
”D.Cantemir”,or.Cahul 

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. 21059525 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657088925484 
Data publicării: : 07.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md 

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 327 247,48 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  08.07.2022;11.07.2022 

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Здравствуйте, скажите пожалуйста сушеные 
фрукты вам нужны? В стандартной 
документации они есть в объявлении нету. Где 
правильная информация? 
 Доброе утро! Укажите пожалуйста банковские 
реквизиты для перечисления гарантии на 
оферту. Возможно ли сделать перечисление? 
Заранее спасибо!  
У вас нет банковских реквизитов для 
перечисления гарантии на оферту? 

Expunerea succintă a răspunsului  Nu avem nevoe,în documentația standart s-a comis 
greseală.  
Garanția pentru oferta 1%-emisă de o bancă 
comercială. 
 Garanția pentru oferta 1%-emisă de o bancă 
comercială. 
 

Data transmiterii 11.07.2022;12.07.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 13:00) au depus oferta 8(opt)ofertanți 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia 
2  SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
3 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Morari Victor 
4 Vîrticuș Grup SRL 1008600046719 Saga Ecaterina 

5 AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Vera Faurean 

6 Proaspat Prod SRL 1012600008914 Viorel Iacovet 

7 DUSA & CO SRL 1007603005859 Oleg Dusa 

8 FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Tatiana Angheluta 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Slavena 

Lux  

Baguett
e SRL 

CC 
"Nivali

-
Prod"S

RL 

Vîrticuș 
Grup SRL 

Proasp
at Prod 

SRL 

AO 
IUGINT
ERTRA

NS 

DUS
A & 
CO 
SRL 

FPC 
"Serv
iabil" 
SRL 
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Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

 

 
Propunerea tehnică prezenta

t 
prezen

tat 
preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezent
at 

preze
ntat 

prez
entat 

Propunerea 
financiară 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntar 

prezent
at 

preze
ntat 

prez
entat 

DUAE 
prezenta

t 
prezen

tat 
preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezent
at 

preze
ntat 

prez
entat 

Garanția pentru ofertă prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezent
at 

preze
ntat 

prez
entat 

 
 

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

 

 
Certificat de atribuire a 
contului 
bancar 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  prezent
at 

Certificat de efectuare 
sistematică 
a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  prezent
at 

Lista personalului 
calificatAutorizația 
sanitar-veterinară pe 
unitate de transport 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  neprez
entat 

Autorizaţia sanitară 
veterinară de 
funcţionare a agentului 
economic 
participant 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  prezent
at 

Certificat de conformitate/ 
Declaraţia de 
conformitate/ 
inofensivitate 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  prezent
at 

Certificat igienic sau 
sanitar sa 
inovensivitate sau Sanitar 
Veterinar eliberat de 
organul 
abilitat (ANSA) 
 

prezenta
t 

prezen
tat 

preze
ntat 

prezentat preze
ntat 

prezentat  prezent
at 

Certificat de deținerea a 
abatorului 
sau contract cu asemenea 
abator 
fără intermediar 

prezentat prezent
at 

prezen
tat 

prezentat prezen
tat 

prezentat prezen
tat 

prezent
at 
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Certificat de calitate și 
proveniență 
a materiei prime 
 

prezentat prezent
at 

prezen
tat 

prezentat prezen
tat 

prezenta
t 

pre
ze
nta
t 

prezent
at 

(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.Produse 
cerealiere 

Slavena Lux SRL 22 341,07  + + 
Baguette SRL 25 200,90  + + 

Lotul 
2:Diverse 
produse 
alimentare 

Slavena Lux SRL 34 992,33  + + 
Baguette SRL 55 278,43  + + 

Lotul 3.  
Produse de 
origine 
animală,carne 
si produse din 
carne 

Virticus Grup SRL 91 064,00  + + 
SRL SLAVENA 
LUX 

93 189,00  + + 

CC "Nivali-
Prod"SRL 

101 279,75  + - 

Proaspat Prod SRL 136 768,00  - - 
Lotul 4:  
Pește preparat 

Slavena Lux SRL 4900,00   + + 
Baguette SRL 4907,00  - - 

Lotul 5: 
Produse De 
panificare 

AO 
IUGINTERTRANS 

32 307,60  + + 

     
Lotul 
6:Produse 
lactate 
 

FPC "Serviabil" 
SRL 

83 935,19  + + 

     
     

Lotul 
7:Legume și 
fructe 

Dușa &CO  SRL 58 973,55  + + 
Baguette SRL 69 520,55  + - 

* 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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
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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LOTUL 1.PRODUSE 
CEREALIERE 

Slavena Lux SRL     

Orez  110 24,50 2695,00 3234,00 
Lavaș  110 8,33 916,30 990,00 
Crupă de arnăut  60 15,83 950,00 1140,00 
Crupă de porumb(mălai)  60 13,00 780,00 936,00 
Crupă de ovăs(fulgi)  60 13,20 792,00 950,40 
Crupă de griș  80 15,50 1240,00 1488,00 
Crupă de arpacaș  40 80,80 352,00 422,40 
Crupă de mei  80 17,78 1422,00 1706,40 
Crupă de orz  80 8,80 704,00 844,80 
Fasole albe  100 24,07 2407,00 2600,00 
Crupa de hrișcă  60 39,00 2340,00 2808,00 
Făină de grîu  150 12,08 1812,50 2175,00 
Tăiței cu ou de casă  80 28,33 2266,67 2720,00 
Paste făinoase  124 14,50 1798,00 2157,60 
Mazăre uscată  160 11,66 1865,60 2016,00 
Total    22341,07 26188,60 
LOTUL 2:DIVERSE 
PRODUSE ALIMENTARE 

Slavena Lux SRL     

Ceai  16 108,33 1733,33 2080,00 
Sare alimentară  100 6,67 666,67 800,00 
Zahar   400 19,39 7756,00 8380,00 
Ulei  150 37,50 5625,00 6750,00 
Magiun de fructe  51,6 27,50 1419,00 1702,80 
Oua   2800 2,21 6183,33 7420,00 
Mazăre verde  41 17,42 714,08 856,90 
Paste de tomate  50 33,25 1662,50 1995,00 
Porumb conservat  21 24,50 514,50 617,40 
Suc de roșii  144 10,83 1560,00 1872,00 
Castraveți murați  39 23,33 910,00 1092,00 
Cacao pudră  2 116,67 233,33 280,00 
Chiper negru 20 gr  0,5 150,00 75,00 90,00 
Borș acru  120 8,75 1050,00 1260,00 
Drojdie  40 7,92 316,67 380,00 
Stafide  20 45,00 900,00 1080,00 
Frunză de dafin  0,5 145,83 72,92 87,50 
Sucuri în asortiment  300 12,00 3600,00 4320,00 
Total    34992,33 41063,60 
LOTUL 3.  PRODUSE DE 
ORIGINE 
ANIMALĂ,CARNE SI 
PRODUSE DIN CARNE 

Vîrticuș SRL     

Carne de porc  400 91,94 36776,00 44131,20 
Carne de vită  150 115,00 17250,00 20700,00 
Fileu de pui  200 61,99 12398,00 14877,00 
Pulpe de pui  340 31,00 10540,00 12648,00 
Aripioare de pui  300 47,00 14100,00 16920,00 
Total    91064,00 109276,80 
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LOTUL 4:  PEȘTE 
PREPARAT 

Slavena Lux SRL     

Pește HEC  100 49 4900,00 5880,00 
Total    4900,00 5880,00 
LOTUL 5:PRODUSE 
DE PANIFICARE 

AO 
IUGINTERTRANS 

    

Pîine albă din făină de 
grîu 
calit.sup.feliată.ambalată 

 2400 7,15 17176,80 18552,00 

Pîine de 
secară(neagră)500 
g,Feliata,ambalată 

 1200 7,157 8588,40 9276,00 

Chiflă de cozonac cu 
magiun din faină de grîu 
c.s.80 gr ambalată 

 600 3,704 2222,40 2400,00 

Chiflă de cozonac cu 
vișină din faină de grîu 
60 gr.ambalată 

 600 4,50 2700,00 3240,00 

Chiflă pentru hot-dog 
60gr 

 1000 1,62 1620,00 1750,00 

TOTAL    32307,60 35218,00 
LOTUL 6:PRODUSE 
LACTATE 

Serviabil SRl     

Lapre proaspăt 
pasterizat 2,5% 

 1000 14,26 14259,26 15400,00 

Chefir 2,5% 500 gr  140 17,59 2462,96 2660,00 
Smîntînă 15%,350 g  120 20,37 2444,44 2640,00 
Brînză de vacă 500 g,5 %  120 74,07 8888,89 9600,00 
Brînză ”Tarancuța” 3-5 
kg 

 160 111,11 17777,78 19200,00 

Cașcaval  100 129,17 12916,67 15500,00 
Unt 72,5% fără adaos de 
grăsimi vegetale 

 160 157,41 25185,19 27200,00 

TOTAL    83935,19 92200,00 
LOTUL 7:LEGUME ȘI 
FRUCTE 

DUSA & CO SRL     

Ceapă  300 12,04 3612,00 3900,00 
Roșii(la sezon)  200 13,89 2778,00 3000,00 
Ardei gras( la sezon)  400 13,89 5556,00 6000,00 
Sfeclă roșie  300 11,11 3333,00 3600,00 
Varză  400 13,89 5556,00 6000,00 
Morcov  300 13,89 4167,00 4500,00 
Mere  400 9,26 3704,00 4000,00 
Castraveți(la sezon)  100 18,52 1852,00 2000,00 
Rădăcină de 
țelină,patrunjel 

 20 23,15 463,00 500,00 

Banane  140 29,17 4083,80 4900,00 
Climantine  120 25,00 3000,00 3600,00 
Cartofi  1400 11,11 15554,00 16800,00 
Usturoi  10 46,30 463,00 500,00 
Mărar.pătrunjel  25 74,07 1851,75 2000,00 
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Lămîe  80 37,50 3000,00 3600,00 
Total    58973,55 64900,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Slavena Lux 22.07.2022 lidia.curdova@slavena.md 
 SRL BAGUETTE 22.07.2022 baguette.srl@mail.ru 
CC "Nivali-Prod"SRL 22.07.2022 achizitii@nivalli.md 
Vîrticuș Grup SRL 22.07.2022 lebeda_angela@mail.ru 
AO IUGINTERTRANS 22.07.2022 vfmilina@yandex.ru 
Proaspat Prod SRL 22.07.2022 viorel.iacovet@filletti.md 
DUSA & CO SRL 22.07.2022 dusa.co19@gmail.com 
FPC "Serviabil" SRL 22.07.2022 serviabil@mail.ru 

 (Informarea operatorilor economici implicaț 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 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

mailto:lidia.curdova@slavena.md
mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:lebeda_angela@mail.ru
mailto:vfmilina@yandex.ru
mailto:dusa.co19@gmail.com
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SLAVENA 
LUX SRL 

 15 02.08.
2022 

15800
000-6 

6223
3,40 

73132
,20 31.12.2022 

SERVIABIL 
SRL 

 1
6 02.08.

2022 

 

15800
000-6 

8393
5,19 

 

92220
,00 31.12.2022 

AO 
IUGINTER

TRANS 

 1
7 02.08.

2022 
15800
000-6 

3230
7,60 

35218
,00 31.12.2022 

DUSA & 
CO SRL 

 1
8 

02.08.
2022 

15800
000-6 

5897
3,55 

64900
,00 31.12.2022 

VÎRTICUȘ 
SRL 

 1
9 

02.08.
2022 

15800
000-6 

9106
4,00 

10927
6,80 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. 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.      1  ___din     05.08.2022                 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Șofrîncani 
Localitate s. Șofrîncani, rl Edineț MD-4641 
IDNO 1007601008650 
Adresa s. Șofrîncani, rl Edineț MD-4641 
Număr de telefon 024668770 
Număr de fax 024668236 
E-mail oficial  primaria.sofrincani@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Priseajniuc Vladimir, 024668236, 
primaria.sofrincani@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 Reparația drumurilor locale din s. Șofrîncani, rl 
Edineț 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658217279696 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658217279696?tab=contract-notice 
Data publicării: 19.07.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 19.07.2022 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658217279696?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 APL 

http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 403392,33 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 29 iulie 2022, ora 09:00), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Drumuri Briceni 1003604005869 Rusu Ion 
2. Primaterax-Nord SRL 1006602011124 Vl. Badrajan 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SA Drumuri 
Briceni 

Primaterax-Nord 
SRL 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

   

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

Cerere de participare +    
Cerere de participare + +   
Declarație privind 
valabilitate ofertei 

+ +   

Specificații tehnice + -   
Specificații de preț + -   
Declarație privind 
identității 
beneficiarului 

+ +   
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Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

+ +   

Rechizite bancare OE + +   
Deviz local + +   
DUAE + +   

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparația 
drumurilor 
locale din s. 
Șofrîncani, 
rl Edineț 

SA Drumuri Briceni 371070,11 1 lucrări + + 
Primaterax-Nord 
SRL 397870,90 1 lucrări - + 

     

* 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 
Primaterax-Nord SRL Preț ridicat 

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) 
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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) 
Reparația 
drumurilor 
locale din s. 
Șofrîncani, rl 
Edineț 

SA Drumuri 
Briceni 

1 lucrări 371070,11 371070,11 445284,13 

 
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 Drumuri Briceni 01.08.2022 e-mail 
Primaterax-Nord SRL 01.08.2022 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: 
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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). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SA 
DRUM

URI 
BRICEN

I 

Autohton 3
9 

05.08.20
22 

452000
00-9 

371070,
11 

445284,
13 

30.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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